5. számú melléklet – A kollégiumi felvételi eljárásban a Villamosmérnöki és Informatikai
Kar hallgatóira vonatkozó különös rendelkezések
1. §
Általános rendelkezések

A jelen mellékletben megfogalmazott rendelkezések csak a Villamosmérnöki és Informatikai
Karral jogviszonyban álló, kollégiumi elhelyezésre pályázó hallgatókra vonatkoznak.
2. §
Kollégiumi felvételi csoportok

(1) A férőhelyek a KFCS-k között az alábbiak szerint kerülnek szétosztásra:
a) a Mester elsőfélévesek részére az összes kari férőhelyek számának 13%-a kerül
biztosításra,
b) az Elsőfélévesek (BSc, BProf képzésen) részére az összes kari férőhely 1 %-a kerül
biztosításra,
c) a fenmaradó férőhelyek a Felsőbbéves hallgatók között kerül kiosztásra.
(2) A kollégiumi elhelyezésre jogosultak a következő kollégiumi hallgatói csoportokba
(továbbiakban: KHCS) kerülnek besorolásra a tanulmányi részpontszámok meghatározáshoz:
a) BSc, BProf első aktív félévüket megkezdők
b) BProf üzemmérnök-informatikus, második aktív félévüket megkezdők
c) BSc mérnökinformatikus, második aktív félévüket megkezdők
d) BSc villamosmérnök, második aktív félévüket megkezdők
e) BSc mérnökinformatikus
f) BProf üzemmérnök-informatikus
g) BSc villamosmérnök
h) BSc mérnökinformatikus, specializáción lévők
i) BSc villamosmérnök, specializáción lévők
j) MSc első aktív félévüket megkezdők
k) MSc mérnökinformatikus
l) MSc villamosmérnök
m) MSc egészségügyi mérnök
n) MSc gazdaságinformatikus
o) Doktorandusz, miniszteri ösztöndíjas

(3) Specializáción lévők KHCS-be azok kerülnek, akik már az előző aktív félévük kezdetén is
specializációra voltak sorolva.
3. §
Bírálati szempontok
(1) A férőhely odaítélésének alapvető szempontjai a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (4) és (5)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerülnek meghatározásra.
(2) A kollégiumi felvételi pontszám a (3) (Tanulmányi pontok), (4) (Közösségi pontok), (5)
(Szociális alapú felvétel) bekezdésekben meghatározott kizárólagos alapon bekerült hallgatók
felvételi pontszámának kivételével - a tanulmányi részpontszám, a közösségi részpontszám és
az esetleges fegyelmi pontok előjeles összegéből adódik. Ezen részpontszámok számításának
pontos menete a (3)-(4) bekezdésekben található.
(3) Tanulmányi pontok
a) Felsőbbéves hallgatók esetén
aa) A tanulmányi részpontszám az előző két hazai aktív félév kreditindexének századra
kerekített számtani közepe alapján számolódik a (3) bekezdés ac) pontja szerint..
Amennyiben a pályázó csak egy aktív félévet teljesített, úgy egy féléves átlaga alapján
kerül kiszámításra a tanulmányi részpontszáma.
ab) A kreditindex kiszámításának képlete:
𝑡á𝑟𝑔𝑦𝑎𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
∑𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠í𝑡𝑒𝑡𝑡
𝑖=1

(𝑡𝑒𝑙𝑗. 𝑡á𝑟𝑔𝑦 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡(𝑖) ∗ é𝑟𝑑𝑒𝑚𝑗𝑒𝑔𝑦(𝑖))
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ac) A tanulmányi részpontszám minden kollégiumi hallgatói csoportban (továbbiakban:
KHCS) külön kerül meghatározásra. A 0.0-ás átlagra -100 pont, 2.0-ás átlagra 0 pont
jár. 0.0 és 2.0 között lineáris az eloszlás. A KHCS legjobb pontszámát elért, de még
nem tanulmányi kiemelt tagjának 100 pont jár, ezen átlag és 2.0 között lineáris az
eloszlás. A végső tanulmányi részpontszám a kapott pontok századra kerekített értéke.
A 2.0-ás átlagot el nem érő hallgatók a tanulmányilag elutasított kategóriába kerülnek.
ad) A második aktív félévüket megkezdő BSc, BProf képzésen lévő hallgatóknál a
tanulmányi részpontszám pozitív érték esetén 1,5-tel kerül felszorzásra, negatív érték
esetén 1,5-tel kerül elosztásra.
b) Elsőféléves (BSc, BProf) hallgatók esetén
ba) Az Elsőféléves (BSc, BProf képzésen) hallgatóknál a tanulmányi részpontszámot a
TJSZ 4. számú melléklet 2. § (5) bekezdés a) és a (7) bekezdés a) pontja szerint
szükséges meghatározni.
c) MSc elsőféléves hallgatók esetén
ca) A Mester elsőféléves hallgatóknál a tanulmányi részpontszámot a TJSZ 4. számú
melléklet 2. § (7) bekezdés a) pontja szerint szükséges meghatározni.

(4) Közösségi pontok
a) Felsőbbéves hallgatók esetén
aa) Közösségi pontot a pályázók a jelentkezést megelőző két félévben nyújtott közösségi
tevékenységük alapján kapnak. Egy aktív félévvel rendelkező hallgatók az előző
félévben nyújtott közösségi tevékenységük alapján kapnak közösségi pontot. A
közösségi pontokat a Kollégiumi Hallgatói Bizottság (továbbiakban: KHB) javaslatát
figyelembe véve a VIK HK ítéli oda. A maximális, 100 közösségi ponttal rendelkező
hallgatók automatikusan kollégiumi férőhelyben részesülnek. A közösségi
pontszámokkal kapcsolatban a pályázóknak legkésőbb a KHB által meghatározott
határidőig van felszólalási lehetőségük a KHB-nál a khb@vik-hk.bme.hu címen.
ab) Közösségi pontok szempontjából az alábbi tevékenységek vehetők figyelembe:
aba)

Hallgatói Képviselői státusz;

abb)

Kari szakkollégiumi tagság;

abc)

Kari öntevékeny köri tagság;

abd)

Kari lap szerkesztőségi tagság;

abe)

Egyéb kari közösségi tevékenységek;

abf)

Egyéb egyetemi közösségi tevékenységek.

abg)
A fenti kategóriákban végzett tevékenységekre egyenként maximum 50
pont adható félévente, ebből 30 pont adható az elvégzett feladatok mennyisége és
minősége alapján, valamint 20 pont a viselt felelősségre adható. Az adott
tevékenységekre járó pontszámokat a KHB javaslatára a VIK HK az adott félévre
összesíti (maximum 100 pont). Az így kapott pontösszeg és az előző hazai félévre
kapott pontösszeg átlagának alsó egész része adja a hallgató közösségi
részpontszámát (maximum 100 pont).
ac) Az egyéb BME egyetemi közösségi tevékenységre lehet közösségi pontot szerezni. Az
EHK bírálja el és pontozza az ilyen tevékenységeket. A pontozás a TJSZ 4. számú
mellékletének 2. § (10) bekezdése írja le.
b) MSc elsőféléves hallgatók esetén
ba) A mesterképzésre jelentkező, eddig is a Karra járó hallgatók közösségi pontjainak
elbírálása az alapképzésre járó hallgatókéval megegyező módon történik.
bb) A mesterképzésre jelentkező, eddig nem a Karra járó hallgatók közösségben végzett
munkájuk kapcsán szöveges beszámoló és csatolt igazolások ellenében tudnak
közösségi pontot szerezni.
bc) Az igazolásokat elektronikus úton kell eljuttatni a KHB címére (khb@vik-hk.bme.hu)
A KHB által meghatározott határidőig.
c) Elsőféléves (BSc, BProf) hallgatók esetén nem vehető figyelembe a korábbi közösségi
tevékenység a kollégiumi felvételi eljárás során.

(5) Szociális alapú felvétel
a) A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó kollégiumi felvételi részpontszám
megállapítására a TJSZ 4. számú melléklet az iránymutató.
b) A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó kollégiumi felvételi pontszám az ESZR-ben
leadott, az adott félévre szóló Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat alapján kerül
kiszámításra. Amennyiben a hallgató szociális pontszáma magasabb, mint 100 pont, úgy a
kollégiumi jelentkezéshez 100 szociális pontot használhat fel.
(6) A fegyelmi pontok és megrovások a KFSZ 5. §-nak megfelelően kerülnek beszámításra.

4. §
Hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek kiosztása

(1) Elsőféléves (BSc, BProf képzésen) hallgatók esetén:
a) A tanulmányi bekerülés minimális ponthatára az előző őszi félév tanulmányi alapú
kollégiumi felvételi ponthatára (432 pont),
b) A szociális bekerülés minimális ponthatára az előző őszi félév szociális alapú kollégiumi
felvételi ponthatára (1 pont) alapján vehetők fel.
c) Az így feltöltetlen helyek a Felsőbbévesek szociális-tanulmányi-közösségi alapon
kiosztható helyek számát növelik.
(2) Mester elsőféléves hallgatók
a) legalább 5 %-ban, szociális pontszám alapján történik.
b) legfeljebb 95%-ban a tanulmányi -és közösségi részpontszámok összege alapján történik.
(3) A kollégiumi elhelyezésre jogosultak a kollégiumi felvételi pontszámuk alapján kerülnek
rangsorolásra. Ezen rangsorban az Elsőfélévesek (BSc, BProf) és Mester elsőfélévesek nem
foglalnak helyet, mivel ők elkülönített férőhelyekre kerülnek.
(4) Tanulmányi kiemeltnek minősülnek azok a Felsőbbéves hallgatók, akik az előző két aktív
hazai félév kreditindexének századra kerekített számtani közepe (továbbiakban: átlag) alapján
a saját KHCS-jük létszámának felső 30%-ába tartoznak. Kizárólag tanulmányi alapon azok a
hallgatók sorolhatók be, akiknek az átlaga eléri a 2.0-t, kivéve, ha az összes KHCS-ban a
kizárólagosan tanulmányi alapon bekerült hallgatók számának az összege nem éri el az összes
férőhely számának 10%-át.
(5) A szociális részpontszám alapján felvehető hallgatók maximális száma az összes férőhelyszám
7%-a. Az így feltöltetlen helyek a tanulmányi-közösségi alapon kiosztható helyek számát
növelik.
(6) A maximális, 100 közösségi ponttal rendelkező hallgatók automatikusan kollégiumi
férőhelyben részesülnek. Az így felvehető hallgatók maximális száma az összes férőhelyszám

3%-a. Az így feltöltetlen helyek a tanulmányi-közösségi alapon kiosztható helyek számát
növelik.
(7) A felsőbbévesek besorolási sorrendje:
a) A (4) bekezdés szerinti kizárólag tanulmányi alapon besorolandó hallgatók;
b) A (5) bekezdés szerinti kizárólag szociális alapon besorolandó hallgatók;
c) A (6) bekezdés szerinti kizárólag közösségi alapon besorolandó hallgatók;
d) Tanulmányi és közösségi pontszámuk alapján férőhelyet nyert hallgatók
(8) Minden KHCS-ban a tanulmányilag elutasított hallgatók – amennyiben az adott KHCS-n belül
ilyen kategória meghatározásra került, - a pályázattal érintett félévet megelőző félév során a
kollégiumból a vizsgaidőszak előtt kiköltözött, vagy kényszerkiköltöztetett hallgatók, továbbá
a kollégiumi jelentkezést a jelentkezési határidőt követően benyújtó hallgatók a felsorolás
sorrendjében, és csak valamennyi kollégiumi férőhelyre jogosult hallgató besorolását
követően, az üresen maradt férőhelyekre vehetők fel.

5. §
Szobabeosztás

(1) Kollégiumi épület választásának menete
a) A pályázóknak lehetőségük van a felkínált lehetőségek közül kollégiumi épületet
választani. A pályázat eredményét követően a VIK HK a pályázók által választott
kollégiumi épületben javasolja elhelyezni, amennyiben a pályázónak a felvételi pontszáma
eléri a bekerüléshez szükséges minimum pontszámot az adott kategóriában.
b) A kizárólag szociális, valamint szociális-tanulmányi-közösségi alapon felvételt nyert
hallgatók kollégiumi épületbe sorolásánál a tanulmányi részpontszámot és a közösségi
részpontszám kerül figyelembe vételre. Csak abban az esetben biztosítja a HSZI az első
helyen megjelölt kollégiumban való elhelyezést, amennyiben a pályázó eléri az adott
kollégiumi épülethez szükséges tanulmányi és közösségi összpontszámot, és nem
tanulmányilag elutasított.
c) Az Elsőféléves (BSc, BProf képzésen) hallgatók nem választhatnak kollégiumi épületet,
kizárólag a Schönherz Kollégiumban kaphatnak férőhelyet.
(2) Szobabeosztás menete
a) A szobabeosztó rendszer az előzetes felvételi eredmények közzétételét követően érhető el
a kefir.bme.hu oldalon. A kollégiumba felvételt nyert hallgatók szobabeosztása során
(adott kollégiumon belül) a HSZI – a VIK HK javaslata alapján – törekszik arra, hogy a
pályázók az általuk jelzett igények szerint kerüljenek elhelyezésre. Egy adott
szobában/szinten maradó hallgatók előnyt élveznek a többiekkel szemben. A HSZI
fenntartja a jogot, hogy a részlegesen feltöltött koedukált szobákat egy fiú és egy lány

szobára válassza szét. Azon kollégisták, akik nem jelöltek szobatársakat, véletlenszerűen
kerülnek beosztásra.
b) Az Elsőféléves (BSc, BProf képzésen) hallgatóknak nincs lehetőségük szobát választani és
szobatársakat megjelölni.
c) A várólistáról bekerült hallgatók a már megüresedett férőhelyekre kerülnek, az ő
szobaválasztási lehetőségük nem biztosított.
(3) A szobabeosztó működése
a) A tavaszi félévben szintközösséges rendszer van, ahol az őszi félév során kialakult, a
szinten maradó közösségek képviselői engedhetik be a hallgatókat a szinten lévő szobákba.
Ha egy szinten egy szobába már bekerült egy hallgató, akkor ő tudja beengedni az adott
szobába a többi szobatársát. A tavaszi félévi szobabeosztás során a HSZI – a VIK HK
javaslata alapján – különösen nagy figyelmet fordít arra, hogy azon kollégisták, akik az
előző félévben is férőhellyel rendelkeztek az adott kollégiumban, változatlanul a
szobájukban maradhassanak.
(4) Szakkollégiumok
a) Minden, az intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatónak, aki a hivatalos
kollégiumi felvételi eljáráson férőhelyben részesült és a Kar szakkollégiumának tagja,
lehetőség szerint biztosítani kell, hogy társaival egy helyen tudjon lakni. Ez a lehetőség
nem mentesít a többi, szabályzatban foglalt kritérium teljesítésének kötelezettsége alól.
(5) Költözés
a) Az aktuális költözési irányelvek a költözés előtt a https://kefir.bme.hu oldalon kerülnek
kihirdetésre. A félév során nincs lehetőség kollégiumok közötti költözésre. Kollégiumon
belül költözni csak előre kihirdetett időpontban lehet, ha ehhez minden érintett írásban
hozzájárul.

6. §
Egyéb rendelkezések

(1) A pályázat benyújtásával a hallgató beleegyezik abba, hogy a Schönherz Kollégium lakójaként
automatikusan felkerül a tisztelthaz@sch.bme.hu levelezőlistára, valamint saját lakószintjének
levelezőlistára a https://kefir.bme.hu oldalon megadott címével. A listára a kollégiummal
kapcsolatos fontosabb információk érkeznek (szobaellenőrzések, rovarirtás, ágynemű csere,
stb.).
(2) Felsőbbéves várólista
a) A kollégiumi elhelyezést nem nyert felsőbbéves hallgatók a kollégiumi felvételi rangsor
szerinti sorrendben, tanulmányi, közösségi és szociális részpontszámuk, és az esetleges
fegyelmi pontjaik összege alapján várólistára kerülnek. A várólista sorrendje a
következőképpen alakul:

aa) Tanulmányilag el nem utasított hallgatók: A tanulmányilag el nem utasított hallgatók
között pontszámegyezés esetén a tanulmányi részpontszám, tanulmányi részpontszám
egyezése esetén az esetleges szociális részpontszám, a szociális részpontszám egyezése
esetén az összesített korrigált kreditindex dönt.
ab) Tanulmányilag elutasított hallgatók: A tanulmányilag elutasított hallgatók sorrendje
szociális-tanulmányi-közösségi összpontszám alapján alakul ki. Szociális-tanulmányiközösségi összpontszám egyezése esetén tanulmányi részpontszám, tanulmányi
részpontszám egyezése esetén az összesített korrigált kreditindex - amennyiben
rendelkezik a hallgató legalább egy aktív lezárt félévvel - dönt.
(3) A kollégiumi felvételivel kapcsolatos kérdéseket a Kollégiumi Felvételi Bizottságnak lehet
feltenni, a kfb@sch.bme.hu címen. A kollégiumi férőhelyhez leadott szociális pályázattal
kapcsolatos kérdéseket a VIK HK Juttatási Bizottságánál lehet feltenni a szoc@vik.hk címen
e-mailben, illetve az ügyeleti időpontokban személyesen.
(4) A pályázók a kollégiumi férőhely pályázatukkal kapcsolatban minden értesítést a
https://kefir.bme.hu oldalon, és a Neptunban megadott e-mail címükre kapnak, ezért
jelentkezéskor a pályázó felelőssége, hogy létező és rendszeresen olvasott e-mail címe legyen
megadva, illetve a megadott telefonszámon elérhető legyen. A KEFIR rendszerből küldött
levelekről a hallgató saját felelősségére leiratkozhat

