8. számú melléklet – A kollégiumi felvételi eljárásban a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar hallgatóira vonatkozó különös rendelkezések
1. §
Általános rendelkezések

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

(1) A hallgatói csoportok közötti férőhely elosztás a tavaszi félévek folyamán az alábbiak szerint
történik:
a) Az Elsőfélévesek számára a férőhelyek 2,5%-a kerül kiosztásra,
b) A Mester elsőfélévesek számára a férőhelyek 7,5%-a kerül kiosztásra,
c) A Felsőbbévesek számára a férőhelyek 89,5%-a kerül kiosztásra, továbbá
d) A HSZI a felsőoktatási pótfelvételi eljárásban érintett hallgatók számára férőhelyei 0,5%át fenntartja. Ezen eljárás keretein belül a hallgató csak abban az esetben részesülhet
kollégiumi férőhelyben, ha érvényes pályázatot ad le és a rendes kollégiumi felvételi
eljárásban elhelyezésben részesült volna. A pótfelvételi eljárásban érintett hallgatók
esetében a férőhelyek kiosztása kizárólag tanulmányi alapon történik.
(2) A tanulmányi pontok meghatározásakor a jelentkezők homogén hallgató csoportokba
(továbbiakban: HHCs) sorolása a mindenkori hatályos ösztöndíjosztási elvekben
meghatározott HHCs-ba sorolás szerint történik.
3. §
Bírálati szempontok
(1) A pályázatban a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (4) bekezdésében lévő szempontok kerülnek
figyelembevételre.
(2) A pályázat során megállapított kollégiumi felvételi pont a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (5)
bekezdése alapján kerül meghatározásra.
(3) A hallgatók tanulmányi eredménye
a) az Elsőfélévesek és a Mester elsőfélévesek esetében a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (7)
bekezdése alapján;

b) a Felsőbbévesek esetében tanulmányi részpontszámuk megállapításához kizárólag az 3. §
(5) bekezdésében meghatározott mérőszámok
vehetők figyelembe.
(4) Az Elsőfélévesek és Mester elsőfélévesek esetében a tanulmányi pontszám megállapítása a
Felvételi Összpontszám alapján a következő képlet segítségével történik:
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Tanulmányi Pontszám (max. 100 pont)
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Felvételi Összpontszám
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Maximálisan Megszerezhető Felvételi Összpontszám

(5) A Felsőbbévesek esetében a tanulmányi pontszám meghatározásához a megpályázott félévet
megelőző két aktív félév tanulmányi eredményét kell figyelembe venni. Amennyiben a
hallgató csak egy aktív lezárt félévvel rendelkezik, úgy csak az előző féléve kerül figyelembe
vételre. A tanulmányi pont megállapítása a kreditindex alapján a következő képlet segítségével
történik:
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ahol:
TP:

Tanulmányi Pontszám (max. 100 pont)

KI:

Kreditindex

HKÁ: Homogén hallgatói csoport kreditindex-átlaga
1:

A megpályázott félévet megelőző utolsó aktív lezárt félévre vonatkozó eredmény

2:

Az utolsó aktív lezárt félévet megelőző aktív lezárt félévre vonatkozó eredmény

Amennyiben a hallgató csak egy aktív lezárt félévvel rendelkezik, akkor a fenti képletben
a két indexhez tartozó eredmény megegyezik.
(6) A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó kollégiumi felvételi részpontszám megállapítására
a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (8)-(9) bekezdése az iránymutató.
(7) Közösségi pontrendszer tekintetében
a) A hallgató közösségi tevékenysége alapján a GTK HK tesz javaslatot a közösségi
részpontszámára.
b) A jelentkezők a megpályázott félévet megelőző félévi teljesítményük alapján közösségi
pontszámban részesülhetnek.
c) a Közösségi pontok szempontjából az alábbi tevékenységek vehetők figyelembe:
ca) Hallgatói Képviselői státusz;

cb) Hallgatói Képviselet tanácskozási jogú tagság
cc) Mentorgárda tagság;
cd) Instruktorgárda tagság;
ce) Rendezvényszervező Csoport tagság;
cf) Sportszervező Csoport tagság
cg) Kari szakkollégiumi tagság;
ch) Kari öntevékeny köri tagság;
ci) Kari lap szerkesztőségi tagság;
cj) Egyéb kari közösségi tevékenységek
ck) Egyéb egyetemi közösségi tevékenységek;
d) Minden tevékenységre egységesen maximum 100 pont adható. A közösségi
tevékenységeket a GTK HK súlyozza és a súlyokkal beszorzott pontokat összesíti. Adott
hallgató esetében az így kapott pontösszeg a közösségi pontszám (max. 100 pont).
e) A fenti felsorolásban az “Egyéb kari közösségi tevékenységek”, “Egyéb egyetemi
közösségi tevékenységek” csoportba tartozó tevékenységeket a KEFIR megfelelő
mezőjében kell feltüntetni, amelyeket a GTK HK, az TJSZ 4. számú melléklet 2. § (10)
bekezdése alapján egyedileg pontoz.
(8) A fegyelmi pontok és megrovások a KFSZ 5. §-nak megfelelően kerü lnek beszámításra.

4. §
Hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek kiosztása

(1) Az Elsőfélévesek esetében a kollégiumi férőhelyek kiosztása
a) 60%-ban kizárólag a szociális pontszám alapján történik;
b) 40%-ban kizárólag a tanulmányi pontszám alapján történik.
c) Amennyiben ezek után is vannak feltöltetlen férőhelyek, úgy ezek a Felsőbbéves hallgatók
tanulmányi-közösségi-szociális részpontszám összege alapján kiosztható férőhelyeinek
számát növelik.
(2) A Mester elsőfélévesek esetében (amennyiben nem a jelentkezők 100%-a kerül felvételre) a
kollégiumi férőhelyek kiosztása
a) 40%-ban a tanulmányi - közösségi részpontszám összege alapján történik;
b) 60 %-ban a szociális pontszám alapján történik.
(3) A Felsőbbéves hallgatók az alábbi bekerülési kategóriák szerinti sorrendben részesülhetnek
elhelyezésben:
a) kizárólag tanulmányi alapon,

b) kizárólag szociális alapon,
c) kizárólag közösségi alapon,
d) tanulmányi-közösségi részpontszámok összege alapján, vagy
e) tanulmányi-közösségi-szociális részpontszámok összege alapján.
(4) Felsőbbéves hallgatók esetében kiosztható férőhelyek
a) 70%-a kizárólag tanulmányi alapon,
b) 10%-a kizárólag szociális alapon,
c) 7,5%-a kizárólag közösségi alapon
d) 10%-a kizárólag tanulmányi-közösségi alapon,
e) 2,5%-a pedig tanulmányi-közösségi-szociális alapon kerül kiosztásra.
(5) A fenti százalékos arányoktól eltérni csak valamelyik kategóriában fellépő pontegyezőség
esetén lehet a tanulmányi-közösségi-szociális kategória rovására.

5. §
Szobabeosztás

(1) Az egyes kollégiumokba történő besorolás és szobabeosztás minden esetben az alábbi
preferencia-sorrend figyelembevételével történik:
a) 10 % közösségi pontszám szerinti rangsor alapján (pontegyezés esetén tanulmányi
pontszám alapján teszünk különbséget).
b) 20 % tanulmányi és közösségi összesített pontszám szerinti rangsor alapján (pontegyezés
esetén a közösségi pontszám alapján teszünk különbséget),
c) 70 % tanulmányi pontszám szerinti rangsor alapján (pontegyezés esetén a közösségi
pontszám alapján teszünk különbséget).
(2) Az (1) bekezdés tekintetében:
a) előnyben kell részesíteni azon hallgatókat, akik közösségi alapon részesültek férőhelyben,
valamint törekedni kell arra, hogy a hallgatók ugyanazon kollégiumba kerüljenek
elhelyezésre, amelybe korábban is felvételt nyertek, amennyiben ennek fizikai akadálya
nincs és amennyiben ezt preferencia-sorrendjében nem módosította.
b) a doktorandusz hallgatók elsőbbséget élveznek a kollégiumba sorolásnál.
(3) A Liska Tibor Szakkollégium (továbbiakban: LTSZ) tagjai számára a HSZI – a GTK HK
javaslata alapján – egy lakószintet különít el a Wigner Jenő Kollégiumban (a továbbiakban:
Liska-szint), amelynek szobabeosztására a LTSZ tesz javaslatot a GTK HK egyetértésével.
Az LTSZ azon tagjai számára, akik férőhelyben részesülnek a kollégiumi férőhelyosztás során,
a HSZI a Liska-szinten történő elhelyezést biztosít, amennyiben ennek fizikai akadálya nincs
és a hallgató kollégiumba való jelentkezése során nem rendelkezik máshogy.

(4) A KommON BME Kommunikációs Szakkollégium (továbbiakban: KommON) tagjainak
igény szerint a HSZI – a GTK HK javaslata alapján – kollégiumonként egy helyen történő
elhelyezést biztosít, amennyiben ennek fizikai akadálya nincs, amelynek beosztására a GTK
HK tesz javaslatot.
(5) A BME Management Szakkollégium (továbbiakban MSZK) tagjainak igény szerint a HSZI –
a GTK HK javaslata alapján – egy helyen történő elhelyezést biztosít a Vásárhelyi Pál
Kollégiumban, amennyiben ennek fizikai akadálya nincs. Ennek beosztására vonatkozó
javaslatot a GTK HK készíti el, az ÉMK HK-val együttműködve.
(6) A BME bármely szakkollégiumának GTK-s tagjai számára igény szerint a HSZI – a GTK HK
javaslata alapján – egy helyen történő elhelyezést biztosít amennyiben ennek fizikai akadálya
nincs, amelynek beosztására a GTK HK tesz javaslatot.
(7) A Wigner Jenő Kollégiumban kijelölésre kerülhet egy „Csendes szint” a nyugodt
körülményeket igénylő kollégisták számára. A „Csendes szint” csak megfelelő számú
jelentkező esetén kerül kialakításra.

