Kollégium, avagy az egyetemi élet központja
Az egyetemi közösségi élet legfőbb mozgatórugója a kollégium. A kar hagyományainak
ápolása, együttműködés, közös munka, szórakozás, jókedv, HaBár és még sorolhatnám sokáig,
mi mindenre ad lehetőséget a kollégium, mennyiben segíti az ember egyetemi életét színessé,
boldoggá tenni.
A továbbiakban némi információt olvashattok a kollégiumi felvételről, szabályzatokról,
magáról a kollégiumról, és persze nem utolsó sorban a kollégiumi életről.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki
Karának kollégiuma a Baross Gábor Kollégium, ahol karunk hallgatói mellett csekély arányban
a többi karról is érkeznek kollégisták.
Felvételi tudnivalók
Ki igényelhet kollégiumot?
Kollégiumot bárki igényelhet, aki a BME-vel hallgatói jogviszonyt létesít, és aktív félévre
jelentkezik be az aktuális félévre.
Milyen gyakran kell férőhelyet igényelni?
A kollégiumi férőhelyet félévenként lehet igényelni, ezáltal az elnyert férőhely is csak egy
félévre szól. Ilyen szempontból megkülönböztetjük az őszi és a tavaszi félévet, valamint a nyári
időszakot (július- augusztus).
Hogyan lehet kollégiumi férőhelyet igényelni, és mi alapján történik a felvétel?
A kollégiumi férőhely pályázat útján nyerhető el. Azon elsőéves hallgatóknál, akik először
létesítenek jogviszonyt a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karral, a felvételi rangsorolás a
tanulmányi eredmény (felvételi pontszám) és a szociális helyzet alapján történik. A férőhelyek
85%-a kizárólag szociális helyzet alapján nyerhető el. A férőhelyek fennmaradó 15 %-a
tanulmányi alapon kerül kiosztásra.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

1114 Budapest, Bartók Béla út 17. fsz. 3-6.

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

info@kozlekkar.hu

Hallgatói Képviselet

www.kozlekkar.hu

Amennyiben szeretnél ősszel kollégista lenni, az alábbi fontos dolgokat kell tenned:
Jelentkezned kell a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszerben (KEFIR), a
http://kefir.bme.hu/ oldalon, ahova a címtár azonosítóval tudsz belépni. Címtár azonosítót a
kapott Neptun kódoddal tudsz létrehozni. A KEFIR oldalán töltsd ki a profilodat, majd nyisd
meg a gólyáknak szóló űrlapot, és az ott lévő mezőket értelemszerűen töltsd ki. Az űrlap
kitöltési határideje megtalálható az oldalon. A megadott időszakon kívül nem lehet jelentkezni
és csak azon hallgatók kaphatnak férőhelyet, akik leadták a jelentkezésüket. A kollégiumi
felvételi pályázat leadásával igényled meg a férőhelyet. A pályázat elbírálását majd a Hallgatói
Képviselet végzi el.
Ezen kívül fontos tudni, hogy lehetőséged van szociális pályázatot leadni, amely erősen
ajánlott, ha kollégista szeretnél lenni, hiszen ahogy már írtuk is, az első aktív félévüket
megkezdő hallgatók számára fenntartott helyek 85 %-a szociális alapon kerül kiosztásra.
Veszíteni nem veszíthetsz, ha leadod a szociális pályázatot, hiszen ez kollégiumi férőhelyet és
szociális támogatást is jelenthet. Fontos, hogy ha nem érkezik annyi szociális pályázat, mint
ahány férőhely kerülne kiosztásra szociális alapon, akkor a fennmaradó helyekre a felvételi
pontszám alapján kerültök rangsorolásra. így akkor is érdemes jelentkezni a kollégiumba, ha
esetleg nem adnál le szociális pályázatot, hiszen ahogy írtuk, csak nyerhetsz azzal, ha leadod.
A szociális pályázat leadásához a következőt kell tenned:
Először a MŰEPER oldalára kell belépned. Itt tudod feltölteni a pályázatodat, amit ezután
elbírálunk és megkapod a szociális helyzeted után járó pontokat, melyek segítségével akár a
kollégiumba is felvételt nyerhetsz. Amennyiben ősszel szeretnél szociális támogatásra, vagy
alaptámogatásra is pályázni, úgy ezeket a pályázat megkezdésekor már be is tudod pipálni.
Fontos tudni, hogy a leadott szociális pályázat akár negatív pontszámú is lehet, de ebben az
esetben sem kell aggódni, mert a kollégiumi felvétel szempontjából ez 0 szociális pontnak fog
számítani, mely nem ronthat a felvételi pontszámodon, így tanulmányi alapon még mindig
versenyben leszel a férőhelyekért!
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További fontos dolog, hogy ha adsz le szociális pályázatot, de a KEFIR-ben a kollégiumi
jelentkezésnél nem jelölöd be, hogy a felvételnél kéred a szociális pontjaid figyelembevételét,
akkor azok alapján nem vehetünk fel a kollégiumba! Így, ha adsz le szociális pályázatot, akkor
mindenképp jelöld be ezt a területet, hátrányod ebből sem származhat!
Fontos! Ha határidőn túl adod be a pályázatod, akkor azt nem tudjuk elbírálni, így
automatikusan elutasításra kerül a jelentkezésed!
A felvételi pályázat lezárása után a felvételi eredmény, illetve a fontos határidők és teendők
megtekinthetők lesznek KEFIR-en. Ezek közzétételéről a Kari Hallgatói Képviselet oldalán is
tudsz tájékozódni, a kozlekkar.hu oldalon.
Hogyha kevés pontod lenne és nem kapsz férőhelyet, akkor várólistára kerülsz, azonban ekkor
még van esélyed kolisnak lenni, ha valaki visszamondja az elnyert férőhelyét.
Fontos:
● Kollégiumi férőhelyet csak a pályázati feltételeket teljesítő, pályázatot beadott
hallgatóknak lehet biztosítani.
● A pályázati határidőn túl beadott pályázatok nem beadottnak minősülnek.
● Felszólalási joguk csak és kizárólag a pályázatot leadott, de az elbírálás során
elutasított hallgatóknak van. A felszólalás során hiánypótlásra nincs lehetőség.
● A szociális helyzet után járó pontokat a KDJB (Kari Diákjóléti Bizottság) a külön
benyújtott igazolások alapján, elsősorban a havi egy főre jutó nettó kereset és az
állandó lakóhely távolságát figyelembe véve pontrendszer segítségével állapítja
meg.
● A várólista minden félévben frissül. Minden félévben az adott időszakban
jelentkezett fel nem vett hallgatók sorrendje alapján alakul a várólista.
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A kollégiumba felvett hallgatók férőhelyüket az őszi félévben legkésőbb a regisztrációs héten
kötelesek elfoglalni. Fizikai akadályoztatás esetében a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság
(HSZI) engedélyével van lehetőség későbbi beköltözésre, azonban erre az időtartamra is
fennáll a hallgató kollégiumi díjfizetési kötelezettsége.

Baross Gábor Kollégium (BGK):
A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar kollégistáinak nagy része itt lakik, összesen 325en. Az egyetemhez közel, Budán, a Szent Gellért tér és a Móricz Zsigmond körtér között
található ez a nagy múlttal rendelkező épület. Maga az épület U alakú, így van egy utcafronti
része, két szárnyrésze (régi és új), valamint a szárnyak végében találhatóak kertre néző szobák
is.
A kollégium hatalmas kerttel rendelkezik, amely jó lehetőséget ad mindenkinek a pihenésre,
kikapcsolódásra és a tanulásra, egy zöldövezethez hasonló környezetben.
Pontos címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 17.
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Különböző férőhelyszámmal rendelkező szobák találhatók a kollégiumban, vannak 1, 2, 3 és 4
fős szobák, melyek közül az első féléves hallgatók 2, 3 és 4 fős szobákba költözhetnek.
Minden szobában mosdó, hűtőszekrény, emeletenként és szárnyanként konyha és vizesblokk
van. Minden szobában kábeltévé-csatlakozás és internetcsatlakozási pont található.
Az új szárnyban lévő vizesblokkok mindegyikében van 1-1 mosógép és szárítógép is, illetve a
földszinten és a 4. emeleten elhelyezkedő mosó helyiségekben találhatóak még ilyen gépek,
ezeket bárki (térítésmentesen) igénybe veheti a portáról felvett helyiségkulcs birtokában.
Amennyiben pályázol kollégiumi férőhelyre, és ősszel a BGK lakója lennél, természetesen
fizetned is kell a bentlakásért. A szoba kategóriájától függ, hogy mennyi is a havi „lakbér”. Az
egyik kategória, ha 2 ágyas szobában fogsz lakni, ekkor 11.650 Ft/hó a díj. A másik kategória,
ha 3 vagy 4 ágyas szobába kerülsz, ekkor 9.320 Ft/hó a térítési díj. A kollégiumi díjat a Neptun
rendszeren keresztül tudod majd befizetni. Késedelem esetén további késedelmi díjat kell
fizetned, így mindig figyelj a befizetési határidőkre.
A befizetés módjáról és egyéb pénzügyekről a Juttatási-térítési tájékoztatónkban olvashatsz
bővebben!
Sportolási lehetőségek is adottak, lehet pingpongozni a pingpongteremben, van kardióterem,
és található az épületben egy jól felszerelt konditerem is.
Nem elhanyagolható előnye a kollégiumnak, hogy az alagsorban üzemel a HaBár®
Szórakoztató és Élménycentrum, mely 2017 elején lett felújítva, és azóta is sok BME-s kedvenc
helye, de erről a helyről még nagyon sokat fogsz hallani.
A kollégiumban mindig jó a közösség, amelyet az öntevékeny körök és a rendezvények is
tükröznek.
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Miért jó kollégiumban lakni?
● Sok olyan ember lakik együtt, akik ugyanazt tanulják, így akinek nehézségei vannak a
tanulásban, az könnyen talál segítőkész társakat.
● Sok emberrel ismerkedhetsz meg, ami elősegíti az információáramlást. (házik, órai
anyag, kari élet)
● Nem kell messze menni egy jó buliért.
● Javítja az alkalmazkodó készséget és az önállóságot.
● Tagja lehetsz egy igazán jó közösségnek.
Azonban itt jegyezném meg, hogy a kollégiumi élet egy teljesen új, önálló életforma,
amelyben a felmerülő problémák és a megoldásaik is alapjaiban újak lehetnek, így ezek sok
odafigyelést és erőfeszítést igényelnek!
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Információk:
Minden pályázat, fontosabb hír és hirdetés a folyamatosan frissülő http://www.kozlekhk.hu
honlapon megtalálható. A Kollégiumi Felvételi Szabályzat megtalálható a
http://www.kozlekhk.hu weboldal „Kollégium/Kollégiumi Szabályzatok” menüpontja alatt,
ahol a kollégiumi házirend mellett más fontosabb egyetemi szabályzat is fellelhető. Ha mégis
lenne megválaszolatlan kérdésed a kollégiummal kapcsolatban, akkor nyugodtan érdeklődj a
kollegium@kozlekkar.hu email címen. A szociális helyzeted igazolásához szükséges
dokumentumokkal kapcsolatban a juttatas@kozlekkar.hu címen tudsz érdeklődni.

Ispán Tamás
Juttatási- és térítési felelős

Soós Róbert
Kollégiumi felelős

BME KJK HK

BME KJK HK

+36-30/508-8076

+36-20/430-2392
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