Kollégiumi tájékoztató
Gratulálunk, sikeresen teljesítetted életed egy meghatározó szakaszát, sikeresen leérettségiztél!
Most pedig egyetemre készülsz, amivel egy új és izgalmas korszak kezdődik életedben. Mielőtt
rátérnénk, szeretnénk bemutatni kollégiumunkat néhány mondatban.

A kollégium bemutatása
Az építőmérnök hallgatók a Vásárhelyi
Pál Kollégiumban kapnak elhelyezést,
ami az egyetem közelsége miatt igen
kedvező helyen áll. A Kruspér utca 2.
száma alatt található épület 747
kollégistának nyújt férőhelyet, melynek
nagy részét építőmérnök hallgatók
kapják meg. A kollégiumban 2 ágyas,
2×2 ágyas és 4 ágyas szobák találhatóak,
ebből az elsőévesek csak 4 ágyasban
kaphatnak elhelyezést. A kollégiumi
szobák
jól
felszereltek,
saját
hűtőszekrénye és zuhanyzója van
mindegyik szobának. Ezen felül minden
szobában található vezetékes internethozzáférés.
Kollégiumunk pezsgő közösségi élet
központja, 15 kollégiumi kör (kari
hallgatói öntevékeny csoport) bázisául
szolgál.
A
körök
tevékenysége
jelentősen eltér. Találunk fotózással,
videózással foglalkozó kört, vannak
kollégiumi rendezvények szervezésével
foglalkozó körök, van sportkör, rádió és
még rengeteg más is. A kollégiumi
bentlakás ideje alatt érdemes csatlakozni
legalább egy körhöz, hiszen amellett,
hogy új (vagy épp régi) hobbidat
űzheted, rengeteg új arcot is
megismerhetsz.
Tanulás
mellett
kellemes kikapcsolódást nyújthatnak
saját rendezvényeink is, melyet szintén
hallgatók szerveznek.
A bentlakás díja számodra havonta 9 320 Ft lesz. Ezt az összeget a Neptun rendszeren keresztül
kell befizetned minden hónapban. Szerencsére az első díjak kiírására csak októberben kerül sor.
Késedelmes fizetés esetén 1 400 Ft késedelmi díj fizetésére kötelezhetnek, ezért mindenképpen
figyelj a Neptunban található határidőkre!
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A Vásárhelyi Pál Kollégiumban lehetőség van 100Mbit/s-os internethozzáféréshez is.
Az étkezést minden bentlakónak önállóan kell megoldania. E célt szolgálja az egyetem köré épült
számtalan vendéglátóipari egység (menza, pizza, gyros, stb.), de a kollégium falain belül is
működik egy diákbarát melegkonyha.
A Vásárhelyi Pál Kollégiumban kerül elhelyezésre az Építőmérnöki Kar valamennyi évfolyama.
Ez lehetőséget nyújt az „öregek” és „gólyák” közötti információcserére. Az elhelyezés során
ügyelünk az egyes szinteken lévő évfolyami összetételre, így minden adott, hogy jó baráti
társasággá kovácsolódjanak össze a hallgatók, ami a tanulás szempontjából is nagyon hasznos (ez
az első félévben különösen lényeges).
Az Építőmérnöki Karon a hallgatók kollégiumi igénylésének elbírálása elsősorban tanulmányi
alapon történik, azaz a hallgatók ösztöndíj átlagát vesszük figyelembe. A jelentkezés elektronikus
úton történik a http://kefir.bme.hu oldalon. Mivel átlaggal az elsős hallgatók az őszi félév elején
még nem rendelkeznek, így Ti elsőévesek szociális alapon, valamint tanulmányi alapon (azaz az
érettségi felvételi pontszámotok alapján) kaphattok kollégiumi elhelyezést. Amennyiben nem a
jelentkezők 100%-a kerül felvételre az alábbiak szerint történik a férőhelyek kiosztása:
A BSc képzésben az elsőéves hallgatók között a szociális férőhelyek 70 %-a, a tanulmányi helyek
(felvételi pontszám) a kiosztható férőhelyek 30 %-a.
Az MSc képzésben az elsőéves hallgatók között a szociális férőhelyek 10 %-a, a
tanulmányi-közösségi részpontszám alapján a kiosztható férőhelyek 90 %-a.
Az felvételi eljárás során nincs meghatározva minimum pontszám, minden esetben az igénylést
leadó hallgatók eredményétől, szociális helyzetétől függ, hogy kit tudunk felvenni.
A félév elején a hallgatók pályázhatnak rendszeres szociális támogatásra is. Megemlítése azonban
azért is fontos, mert ugyanazok az igazolások szükségesek hozzá, mint a szociális alapú kollégiumi
jelentkezés leadásához. Az elbírálás központilag történik, így nem szükséges több példányt
behozni az igazolásokból, de arra ügyeljetek, hogy a véglegesítési határidők különböznek. A
kollégiumi jelentkezés módjáról és annak határidejéről az Egyetemi Hallgatói Képviselet
tájékoztatójában olvashatsz bővebben, kérünk alaposan tanulmányozd át, mert az elhelyezésed
múlhat rajta!
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Ha bármilyen kérdésed van, fordulj hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken:
Kollégiummal kapcsolatos kérdésekkel a
Kollégiumi Bizottsághoz.

Szociális alapú kollégiumi jelentkezéssel és
szociális támogatással kapcsolatos
kérdésekkel a Szociális Bizottsághoz.

Lőrinczi Martin
Rafael

Szabó Dániel

Kollégiumi Bizottság vezető
kollegium@emkhk.hu

Szociális Bizottság vezető
szocialis@emkhk.hu
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