4. számú melléklet – A kollégiumi felvételi eljárásban a Vegyészmérnöki és Biomérnöki
Kar hallgatóira vonatkozó különös rendelkezések
1. §
Általános rendelkezések

(1) A jelen mellékletben megfogalmazott rendelkezések csak a Vegyészmérnöki és Biomérnöki
Karral jogviszonyban álló, kollégiumi elhelyezésre pályázó hallgatókra vonatkoznak.
(2) A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (továbbiakban: VBK) Hallgatói Képviseletének
Kollégiumi Bizottsága (továbbiakban: KB) az alábbiak alapján segíti a kollégiumi férőhelyek
kiosztását.
2. §
Kollégiumi felvételi csoportok

(1) Tavaszi félévben a férőhelyek a KFCS-k között az alábbiak szerint kerül szétosztásra:
a) a Mester elsőfélévesek részére a kiosztható férőhelyek 20 %-át kell biztosítani;
b) az Elsőfélévesek részére a kiosztható férőhelyek 1 %-át kell biztosítani;
c) a Felsőbbévesek részére a kiosztható férőhelyek 79 %-át kell biztosítani.
3. §
Bírálati szempontok
(1) A felvételi eljárás során a HSZI a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (4) bekezdésben foglalt
szempontokat veszi figyelembe.
(2) A pályázat során megállapított kollégiumi felvételi pont a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (5)
bekezdése alapján kerül meghatározásra.
(3) A Felsőbbévesek KFCS-n belül a hallgató tanulmányi pontszáma a legutóbbi két hazai aktív
félévének kreditindexeiből és teljesített kreditjeiből számítandó. Az első hazai aktív félévüket
teljesített hallgatóknál a lezárt félév végén az aktuális eredményük kétszeres szorzóval kerül
kiszámításra.
(4) A teljesített kreditekért kapott pontszám úgy kerül számításra, hogy az utolsó két félévben
teljesített kreditek számának átlaga kerül figyelembevételre, de legfeljebb csak 30 pont.
(Például az egyik féléveben 38, a másikban 26 kreditet teljesített hallgató a kreditért kapható
pontszáma: (38+26)/2= 32 de ebben az esetben is a maximális 30 kredit számítható be.)

(5) Az 5,0-s kreditindexhez 70 pont tartozik, a 2,0-s kreditindexhez pedig 0 pont. A 2,0-nál
alacsonyabb kreditindex esetén tizedenként 1 pont kerül levonásra. A 2,0-nál magasabb
átlagokhoz a következő képlettel (lineáris interpoláció) kerülnek pontszámok hozzárendelésre.
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(6) A két félév tanulmányi teljesítménye alapján kapott pontszámok átlaga kerül
figyelembevételre, majd két tizedesre kerekítődik. A megszerezhető tanulmányi pontok
minimuma 0, maximuma 100. (Tehát például a teljesített kredit az egyik félévben 31, a
másikban 26, akkor a kreditekért kapható pontszám: (31+26)/2=28, 5 A kreditindex az egyik
félévben 4,27 a másikban 3,67, akkor pedig 2,0 és 5,0 közt lineárisan interpoláljuk 0 és 70 pont
közt, azaz a 4,27 esetén ez 52,97 részpont, míg 3,67 esetén 38,97 részpont. Tehát a felvételi
pontszám 28,5+(52,97+38,97)/2=74,47.)
(7) Azok a hallgatók, akik a teljes képzésben (BSc és MSc együttesen) először veszik fel a
Diplomamunka 2 vagy a Szakdolgozat nevű tárgyakat, a legutóbbi aktív félévükre 100
tanulmányi pontot kaphatnak. Ez a kedvezmény egyszer kérhető a tanulmányok során és a
hallgató a pályázatában nyilatkozik, hogy ezt melyik tárgy felvételénél szeretné igénybe venni.
(8) Az egyetemi befogadású Hallgatói Csoportok közösségi pontjai a TJSZ 4. számú
mellékletének 2. § (10) alapján kerülnek figyelembe vételre.
(9) A kari közéletben kiemelkedő munkát végző hallgatókat a KB előre meghatározott
kategóriákba sorolja. A kollégiumi felvételi eljárás során csak az előző félévben végzett
tevékenységért lehet közösségi pontokat kapni. Egy hallgató egy kategóriába tartozhat.
Amennyiben egy hallgató tevékenysége alapján több kategóriába is besorolható lenne, úgy
minden esetben az alacsonyabb sorszámú kategóriába tartozik. A pályázó közösségi
pontszámát kizárólag akkor lehet figyelembe venni, ha a pályázat leadásakor azt kérte. Ez
alapján ők a VBK HÖK 3. számú mellékletében meghatározott közösségi pontokat kaphatják.
(10) A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó kollégiumi felvételi részpontszám
megállapítására a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (8)-(9) bekezdése az iránymutató.
(11)

A fegyelmi pontok és megrovások a KFSZ 5 §-nak megfelelően kerülnek beszámításra.

4. §
Hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek kiosztása

(1) A Felsőbbévesek KFCS-ra jutó férőhelyek megoszlása és sorrendje a következő:
a) kizárólag tanulmányi alapon 40 %;
b) kizárólag szociális alapon 5 %;
c) kizárólag közösségi alapon 5 %;
d) tanulmányi-közösségi részpontszámok összege alapján 10 %;
e) tanulmányi-közösségi-szociális részpontszámok összege alapján 40 %.

(2) A Elsőféléves hallgatók esetében a KFCS-ra jutó férőhelyek megoszlása és sorrendje a
következő:
a) szociális alapon 70%;
b) tanulmányi teljesítmény alapján 30%.

c) Amennyiben ezek után is vannak feltöltetlen férőhelyek, úgy ezek a Felsőbbévesek KFCSjának tanulmányi-közösségi-szociális részpontszám összege alapján kiosztható
férőhelyeinek számát növelik.
(3) Az MSc elsőfélévesek esetében a KFCS-ra jutó férőhelyek megoszlása a következő
(Amennyiben nem a jelentkezők 100%-a kerül felvételre.):
a) felvételi pontszám és közösségi pontszám összege alapján legfeljebb 95%;
b) szociális alapon legalább 5%.
(4) A kollégiumi férőhelyek odaítélésének szempontrendszere KFCS-tól
Felsőbbévesekre, Elsőfélévesekre valamint Mester elsőfélévesekre vonatkozik.
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(5) Kollégiumi pontszám Felsőbbéveseknél:
a) csak tanulmányi alapon: tanulmányi pontszám
b) csak szociális alapon: szociális pontszám
c) csak közösségi alapon: közösségi pontszám
d) tanulmányi és közösségi alapon: tanulmányi pontszám + közösségi pontszám
e) tanulmányi, közösség és szociális alapon: tanulmányi pontszám + közösségi pontszám +
szociális pontszám
(6) A férőhelykiosztás során a Felsőbbévesek KFCS-ba tartozó hallgatók adott szempontrendszer
szerinti pontszámát csökkenő sorrendbe kell állítani az a) szempont szerint, majd az adott
szempontra elkülönített férőhelyszám alapján férőhelyhez nem jutó hallgatókat a következő
szempont szerint ismételten csökkenő sorrendbe kell állítani. Ezt a műveletet az e) pontig
ismételten el kell végezni. Aki az utolsó (tanulmányi, közösség és szociális) szempont szerint
sem jut férőhelyhez, várólistára kerül a tanulmányi, közösségi és szociális pontszámok összege
szerinti sorrendben.
(7) A férőhelykiosztás során a Mester elsőféléveseknél előbb a tanulmányi és közösségi
szempontrendszer szerint, majd a szociális pontszám szerint kerülnek csökkenő sorrendbe
állításra. Amennyiben egy hallgató egyik szempont szerint elkülönített férőhelyszám alapján
sem jut férőhelyhez, úgy a kari várólistára kerül.
(8) A férőhelykiosztás során az Elsőféléveseket a szociális pontszám, majd a tanulmányi pontszám
szerint csökkenő sorrendbe kell állítani. Amennyiben egy hallgató egyik szempont szerint
elkülönített férőhelyszám alapján sem jut férőhelyhez, úgy a kari várólistára kerül.

5. §
Szobabeosztás

(1) Jelen szobabeosztási rend a kollégiumi felvételi eljárás során férőhelyben részesült hallgatók
Martos Kollégium szobáiba való beosztását írja le. A Vásárhelyi Pál Kollégiumban
elhelyezésre kerülő hallgatók előzetes beosztását az ÉMK HK végzi, a VBK HK-val
együttműködve. A Kar más egyetemi kollégiumi férőhelyeinek töltési elvéről a KB és a VBK
HK javaslatára a HSZI dönt.
(2) A KB a jelentkezők szobabeosztási elképzeléseinek felmérésére, igényeik összegyűjtésére a
kollégiumi férőhelyre való pályázás után szobaigénylési lehetőséget ad, melyek teljes körű
teljesítése nem garantált.
(3) A KB törekedik arra, hogy az átköltözések gördülékenyebb lebonyolítása érdekében az
átköltözések számát lehetőség szerint minimális szinten tartsa, ez alól kivételt képeznek a
kiemelt szobák.
(4) A BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium (továbbiakban: SzASz) tagjai számára a VBK
HK javaslatára a HSZI biztosítja az együttlakást egy adott szinten a Martos Kollégiumban (a
továbbiakban: SzASz-kontingens), amelynek szobabeosztására a SzASz tesz javaslatot a 6.
emeleten. A SzASz által végzett szobabeosztás során csak a hatodik emeleten élveznek
előjogot a szakkollégisták a szobákra. A SzASz-kontingensbe csak olyan szakkollégiumi tag
osztható be, aki a kollégiumi felvételi eljárás során férőhelyben részesül.
(5) A szobabeosztás során megkülönböztetünk kiemelt, illetve nem kiemelt szobákat. Kiemelt
szobáknak a földszinten lévő egyszemélyes szobák, a szintek végén lévő saját vizesblokkal
rendelkező szobák, valamint a 444, 543, 544-es számú szobák értendők. Minden további
lakószoba nem kiemelt szobának számít. A kiemelt szobákra való jelentkezéshez a VBK HK
felmérést hirdet a szobajelentkezési időszak megkezdésével. A felmérést a KEFIR-en keresztül
a megfelelő űrlap kitöltésével lehet leadni.
(6) Nem kiemelt szobák beosztásánál figyelembe vett rangsor:
a) Vezető kollégiumi mentor és kollégiumi mentorok, továbbá a közösségi pontszámítás I.
kategóriájába tartozó hallgatók. A kollégiumi mentor, a vezető kollégiumi mentor és a
közösségi pontszámítás alapján I. kategóriába sorolt hallgató mellett lévő férőhelyre
szobatársat választhat. Kizárólag olyan hallgatót választhat, aki az adott időszak kollégiumi
felvételi pályázatán férőhelyben részesült.
b) Doktorandusz hallgatók,
c) A Felsőbbéves hallgatókat a tanulmányi, közösségi és szociális pontszámok összege
alapján csökkenő sorrendbe állítva,
d) A tanulmányi és közösségi alapon bekerülő Mester elsőféléveseket a tanulmányi és
közösségi pontszámok alapján csökkenő sorrendbe állítva,
e) A tanulmányi alapon bekerülő Elsőféléveseket felvételi pontszámuk alapján csökkenő
sorrendbe állítva,
f) A szociális alapon bekerülő Elsőféléveseket szociális pontszám szerint csökkenő sorrendbe
állítva,

g) Államközi szerződések alapján miniszteri ösztöndíjban részesült hallgatók,
h) Érvényben lévő fegyelmi büntetéssel rendelkező hallgatók.
(7) Kiemelt szobákra vonatkozó szobabeosztási elvek:
a) A 444-es szobára a Martos Számítástechnikai Kör tagjai előjogot élveznek a többi
jelentkezővel szemben.
b) A földszinten lévő egyszemélyes szobákra a doktorandusz hallgatók élveznek előjogot.
c) A szobába beköltözni kívánó lakók a közösségi pontszámainak összege szerint csökkenő
sorrendbe állítva élveznek előjogot.
(8) Koedukált szoba létrehozása csak akkor lehetséges, ha ahhoz a szoba mindegyik lakója
hozzájárul.
(9) Az igények leadási határidejéről a KB legkésőbb a kollégiumi férőhelypályázat eredményeinek
kihirdetésekor köteles tájékoztatni a hallgatókat. Csak azon hallgatók igényeit lehet
figyelembe venni, akik határidőre nyilatkoztak a szándékukról a jelen melléklet 5. § (2)
bekezdése alapján.

