6. számú melléklet – A kollégiumi felvételi eljárásban a Közlekedésmérnöki és
Járműmérnöki Kar hallgatóira vonatkozó különös rendelkezések
1. §
Általános rendelkezések

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

(1) Félévenként a kari férőhelyek legfeljebb 20%-a tölthető fel az Elsőféléves hallgatókkal. Ezen
férőhelyek további szétosztásra kerülnek az alábbiak szerint:
a) 85%-ban szociális,
b) 15%-ban tanulmányi
alapon.
(2) Félévenként a kari férőhelyek legfeljebb 10%-a tölthető fel a Mester elsőféléves hallgatókkal.
Ezen férőhelyek további szétosztásra kerülnek az alábbiak szerint:
a) 95%-ban felvételi pontszám-közösségi pont összege,
b) 5%-ban szociális pontszám
alapján.
(3) Amennyiben a 2. § (1) és (2) bekezdésében szereplő felvételi csoportok számára fenntartott
férőhelyszám nem kerül feltöltésre, úgy azok a 2. § (4) bekezdésének e) pontjában
meghatározott tanulmányi-közösségi-szociális alapon kiosztható férőhelyszámot növelik.
(4) A Felsőbbévesek az elmúlt két hazai aktív félévükben teljesített tanulmányi eredményük, az
elmúlt félévben végzett közösségi tevékenységük, valamint szociális helyzetük alapján az
alábbi szempontok sorrendjei alapján részesülnek elhelyezésben:
a) A rendelkezésre álló férőhelyek 20%-a osztható ki csak tanulmányi alapon,
b) A rendelkezésre álló férőhelyek 5%-a osztható ki csak szociális alapon,
c) A rendelkezésre álló férőhelyek 10 %-a osztható ki csak közösségi alapon,
d) A rendelkezésre álló férőhelyek 35%-a osztható ki tanulmányi-közösségi alapon,
e) A rendelkezésre álló férőhelyek 30%-a osztható ki tanulmányi-közösségi-szociális alapon.
f) Amennyiben a pályázat során a 2.§ (4) bekezdés a)-d) pontjaiban definiált rendezési
szempontoknál pontegyenlőség áll fent, akkor az így kialakult többlet férőhelyek a 2. § (4)

bekezdés e) pontjában szereplő tanulmányi-közösségi-szociális alapon kiosztható
férőhelyek számát csökkentik.
3. §
Bírálati szempontok
(1) A pályázatban a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (4) bekezdésében foglalt szempontok kerülnek
figyelembevételre.
(2) A pályázat során megállapított kollégiumi felvételi pont a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (5)
bekezdés alapján kerül meghatározásra, az alábbiakat figyelembe véve:
a) Pontegyenlőség esetén a kollégiumi felvételi eljárás során megállapított tanulmányi
részpontszám a mérvadó.
b) Amennyiben továbbra is pontegyenlőség áll fenn, akkor az elmúlt félévben teljesített
korrigált kreditindex a mérvadó.
(3) A hallgató tanulmányi eredménye
a) Elsőféléves és Mester elsőféléves hallgatók a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (7) bekezdés
a) pontja alapján;
b) a Felsőbbévesek tanulmányi részpontszáma a TJSZ 4. számú mellékletének 2. § (7) b)
pontjában rögzített mérőszám alapján a pályázatot megelőző két hazai aktív félév
eredményei alapján számított korrigált kreditindexből számítandó. Az 5-ös és magasabb
értékű korrigált kreditindexhez tartozik 100 pont, az összes többi érték számtani közepéhez
tartozik 50 pont, míg a legkisebb korrigált kreditindexhez a 0 pont. A meghatározott
értékek közötti tartományokban lineáris interpoláció használatával kerül pontszám
rendelése a felvételi űrlapon megadott korrigált kreditindexéhez.
(4) A közösségi tevékenység után járó közösségi részpontszám az alábbiak szerint határozható
meg:
a) a kari közösségi tevékenység után járó közösségi részpontszám kollégiumi pontszámmá
alakításánál a tanulmányi pont számítási módszerét kell alkalmazni, a pályázati időszakot
megelőző félévben a BME KJK HÖK Közösségi Pontok Szabályzata alapján
nyilvánosságra hozott közösségi pontok felhasználásával
b) az Egyetemi Hallgatói Képviselet által befogadott Hallgatói Csoportok tevékenységében
résztvevő kari hallgatók közösségi pontszámának figyelembe vétele és a kollégiumi
felvételi eljárás során történő beszámítása a TJSZ 4. számú mellékletének 2. § (10)
bekezdése alapján történik.
(5) A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó kollégiumi felvételi részpontszám megállapítására
a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (9) bekezdése az iránymutató.
(6) A fegyelmi pontok és megrovások a KFSZ 5. §-nak megfelelően kerülnek beszámításra.

4. §
Hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek kiosztása

(1) Az Elsőfélévesek esetében a kollégiumi felvételi pontok a rendelkezésre álló férőhelyek 85%áig a szociális részpontszám, a további férőhelyek esetén a felsőoktatási egységes felvételi
pontszám adja. A rendelkezésre álló férőhelyek feltöltése a kialakult rangsor alapján történik.
(2) A Mester elsőfélévesek esetében a kollégiumi felvételi pont a rendelkezésre álló férőhelyek
95%-áig az egységes felsőoktatási felvételi pontszám és a hallgató előző féléves közösségi
részpontszámának összege. A további férőhelyek esetén a kollégiumi felvételi pont
egyenértékű a szociális részpontszámmal.
(3) Felsőbbévesek esetében a kollégiumi felvételi pont meghatározása a kategóriák sorrendjében
az alábbiak szerint történik:
a) Tanulmányi rangsorolásnál a tanulmányi részpontszám, szociális rangsorolásnál a szociális
részpontszám, közösségi rangsorolásnál a KJK HK által nyilvánosságra hozott közösségi
részpontszám alapján történik.
b) Tanulmányi-Közösségi rangsorolásnál a tanulmányi és a közösségi részpontszám
egyenértékűen (50%-50%) kerül összegzésre.
c) Tanulmányi-Közösségi-Szociális rangsorolás alkalmával a Tanulmányi-Közösségi
ponthoz hozzáadódik a szociális részpontszám

5. §
Szobabeosztás

(1) A HSZI – a KJK HK-val együttműködve – a jelentkezők szobaelosztási elképzeléseinek
felmérésére, igényeik összegyűjtésére a kollégiumi férőhelyre való pályázás során szoba
igénylési lehetőséget ad, melyek teljes körű teljesítése nem garantált.
(2) Az első körös hallgatói igényfelmérés során az aktuális pályázati időszakot megelőző félévben
is kollégiumi férőhelyben részesült hallgatóknak nyilatkozniuk kell az általuk jelenleg is lakott
szoba igényének további fenntartásáról.
(3) A karral aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatónak lehetősége van szobafoglalási előjogot
szerezni, amennyiben a hallgató elérte az alábbiakban meghatározott minimum kritériumokat,
ami feljogosítja az előzetes igény leadására:
a) az előnyben részesített szobára történő jelentkezés (szobafoglalási előjog) feltétele, a
megpályázott időszakot megelőző félévben, a KJK HK által – a szorgalmi időszak
kezdetéig – meghatározott számú közösségi pont vagy kredit teljesítése, valamint a kari
hallgatói szavazáson való részvétel, amennyiben volt az előző időszakban;
b) Egy- és kétágyas szobára csak azon hallgatók adhatnak le igényt, akik legalább 1 félévet
laktak már a kollégiumban;

azzal a megkötéssel, hogy egy- és kétágyas szobára minden esetben előzetes igénylést kell
leadni.
(4) A jelentkezések alkalmával a magasabb összesített kollégiumi felvételi ponttal rendelkező
hallgatói csoportok élveznek elsőbbséget. Az összesített kollégiumi felvételi pont a 3. § (2)
bekezdésében meghatározott érték.
(5) A szobabeosztás elkészítésének szempontrendszere a szobafoglalási előjoggal rendelkezők
esetében:
a) A hallgató teljesítette az 5. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározottakat és ismét az előző
pályázati időszakban általa feltöltött szobába adta le a jelentkezését.
b) A hallgató teljesítette az 5. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározottakat.
c) A hallgató ismét az előző pályázati időszakban általa feltöltött szobába adta le a
jelentkezését.
d) Magasabb összesített kollégiumi felvételi ponttal rendelkező hallgatók.
e) Pontegyenlőségesetén a pályázati időszakot megelőző két félévben teljesített korrigált
kreditindex átlaga a mérvadó.
f) A KJK HK egyedi esetekben eltérhet a fenti szempontrendszertől.
(6) A kollégiumban a 302-311 és a 402-410 számú szobák elsőéves szobák, ezekre a szintekre
csak a karral először aktív jogviszonyt létesítő hallgató kerülhet beosztásra. Amennyiben nincs
elegendő hallgató a szobák feltöltésére, úgy a felsőbb évesek is beoszthatók ezekbe a szobákba.
(7) A kollégiumban a 15-21 számú szobák szakkollégiumi szobák, melyekre foglalási joggal
élhetnek a Közlekedésmérnöki Szakkollégium tagjai, ezen foglalási joggal azonban nem
élveznek elsőbbséget azokkal a hallgatókkal szemben, akik ismét az előző pályázati
időszakban általuk feltöltött szobákra adták le a jelentkezésüket.
(8) Az előzetes igények leadási határidejéről a KJK HK a szorgalmi időszak vége előtt köteles
tájékoztatni a hallgatókat.

6. §
Egyéb rendelkezések

(1) A várólistán azonos felvételi pontszámmal rendelkező hallgatók között a rangsor a
következőképpen alakul:
a) a kollégiumi felvételi eljárás során megállapított tanulmányi részpontszám a mérvadó
b) amennyiben továbbra is pontegyenlőség áll fenn, akkor az elmúlt félévben teljesített
kreditszám a mérvadó.

