Kollégiumi Felvételi Pályázat
Pályázati felhívás
2020/21. I. félév
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) Hallgatói Szolgáltatási
Igazgatósága (a továbbiakban: HSZI) az Egyetemi Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: EHK)
előterjesztése alapján pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) 48. §,
a TJSZ 4. számú melléklete, a 10/2020. (VI. 29.) számú kancellári utasítás (a továbbiakban: Kollégiumi KU)
valamint a hatályos Kollégiumi Felvételi Szabályzat alapján kollégiumi elhelyezés céljából.
Pályázat feltételei
A pályázaton részt vehet a BME bármely teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésének aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező hallgatója, valamint doktorandusz és miniszteri ösztöndíjas hallgatója.
A pályázati eljárás során csak azon hallgatók pályázatai kerülnek elbírálásra, akik a Határidők részben
meghatározott időpontig hiánytalan jelentkezést adtak le a Kollégiumi Felvételi és Információs Rendszeren
(a továbbiakban: KEFIR) keresztül.
Elbírálás alapelvei
A pályázatok elbírálását a Kari Hallgatói Képviseletek (a továbbiakban: KHK) végzik, az EHK terjeszti elő,
majd a HSZI fogadja el a jelen pályázat szerinti, valamint a KFSZ-ben meghatározott pontrendszer alapján.
Pontrendszer
A férőhelyek megpályázása karonként történik. A pontrendszerek a KFSZ-ben, illetve az adott karnak
megfelelő mellékletben találhatóak meg a HSZI, valamint az adott KHK honlapján.
A pályázás folyamata
Pályázni kizárólag a KEFIR-en (kefir.bme.hu) keresztül lehetséges, a Határidők részben megjelölt időpontig.
Egy pályázó csak egy képzésen adhat le érvényes pályázatot. Amennyiben több képzésen is pályázatot ad le,
abban az esetben minden pályázata érvénytelennek minősül.
Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások
Az érvényes pályázat feltétele a pályázati eljárás során az adott kari űrlap hiánytalan kitöltése és leadása. A
pályázatban szereplő adatok helyességéért a pályázó felelősséget vállal: megtévesztő adatok megadása esetén
a pályázó ellen fegyelmi eljárás indulhat, valamint az űrlap hibás kitöltéséből fakadó hátrányokért a bírálók
felelősséget nem vállalnak, így ezek nem képezhetik fellebbezés indokát sem.
Amennyiben a pályázó szociális pontjait is kívánja a felvételhez beszámíttatni, abban az esetben szükséges
az Egységes Szociális Rendszeren (a továbbiakban: ESZR) keresztül szociális pályázatot is leadni a Határidők
részben megjelölt időpontig. A szociális helyzet megállapításához minden igazolás feltöltése szükséges a
Határidők részben megjelölt időpontig. Ezzel kapcsolatban további információkat az ESZR-en, illetve az
illetékes kari szociális referenseknél lehet kapni.
A pályázaton elnyerhető férőhely
A pályázaton az adott kar rendelkezésére álló férőhelyek nyerhetők el a TJSZ-ben meghatározott
kollégiumoknak megfelelően, amennyiben az adott kar rendelkezik a meghatározott kollégiumban hallgatói
férőhellyel. A szobák beosztása az adott kari szobaosztási elveknek megfelelően történik.
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A nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek
minősül, és elutasításra kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat
hiánytalanságáért a pályázó felel.
Eredmény
Az eredményt az EHK, a KHK-k segítségével a Határidők részben megjelölt időpontig, a KEFIR-en
keresztül nyilvánosságra hozza.
Utólagos jelentkezés
Utólagos jelentkezés leadására a jelentkezési határidőt követően van lehetőség. Ilyen jelentkezést a
jelentkezési határidőt követően a pályázni kívánó hallgató a karának megfelelő Hallgatói Képviseletnél tud
leadni elektronikus levél formájában. Az utólagos jelentkezésre a Kollégiumi KU megfelelő rendelkezései az
érvényesek. Az utólagos jelentkezésnél szükséges megadnia a pályázónak a nevét, Neptun kódját és a
Kollégiumi Felvételi Csoportját, valamint KEFIR felhasználói fiókkal szükséges rendelkeznie.
Adatvédelem
A pályázat során a KFSZ 9. §-ban meghatározott személyek, a hallgatóknak kizárólag a felvételi elbírálásához
szükséges, a KU-ban, a KFSZ-ben és a Pályázati kiírásban meghatározott adatait, a kollégiumi felvétel
elbírálása érdekében szükséges ideig, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelheti.
Felszólalás
A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben meghatározott időpontig.
Felszólalás indoka csak eljárási hiba lehet. Felszólalni a pályázó karának megfelelő KHK felé lehetséges a
KHK által megadott e-mailes elérhetőségen.
Jogorvoslat
A hallgató a pályázat elbírálásának végleges eredménye ellen – a közléstől számított 15 napon belül – a
Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 902 és 902/B számú
kérvény leadásával, a TVSZ X. fejezete alapján.
2020. augusztus 7.

