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ESÉLYEGYENLŐSÉGI ALAPÚ KOLLÉGIUMI FÉRŐHELYPÁLYÁZAT 

2022/2023. tanév őszi félév 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Hallgatói 

Esélyegyenlőségi Bizottsága (a továbbiakban: HEB) kollégiumi férőhelypályázatot hirdet a Térítési és 

Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) 48. § (6) bekezdés d) pont szerinti esélyegyenlőségi alapú 

kollégiumi férőhelyek elnyerésére a 2022/2023. tanév őszi félévében. 

Pályázat feltételei 

Kollégiumi elhelyezésben a BME bármely teljes idejű képzésében részt vevő, aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező fogyatékossággal és súlyos – átmeneti vagy tartós – egészségi problémával 

élő hallgatója részesülhet, aki regisztrált a Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottságnál, és 

a) benyújtotta a 2022/2023. tanév őszi félévére vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj és 

Alaptámogatás pályázatot a Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszerben (a 

továbbiakban: MŰEPER) a meghirdetett határidőig; 

b) feltöltésre kerültek a 2022/2023. tanév őszi félévére vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj 

és Alaptámogatás pályázatában a szociális pontszámának megállapításához szükséges 

igazolások a meghirdetett határidőig, így a leadott pályázat „Előbírált, hiánytalan” vagy 

„Előbírált hiányos, kollégiumhoz jó” státuszba sorolható; 

c) érvényes kollégiumi férőhelypályázatot nyújtott be a meghirdetett határidőig a Kollégiumi 

Egységes Felvételi és Információs Rendszeren (a továbbiakban: KEFIR) keresztül, melyben 

jelölte a szociális helyzetének figyelembevételét a kollégiumi férőhelypályázatban; 

d) nem részesült a TJSZ 48. § (6) bekezdés a) pontja szerinti hallgatói férőhelyben; 

e) az esélyegyenlőségi alapú férőhelyre a pályázatát a jelen kiírásban megadott módon és 

határidőig benyújtotta, valamint a HEB által kért hiánypótlást, illetve kiegészítő igazolást az 

erre vonatkozó felszólító e-mailben megadott határidőig beadta, vagy bemutatta. 

Elbírálás alapelvei 

A hallgató speciális szükségletének és a pályázatában leírtaknak figyelembevételével a HEB javaslatot 

tesz a hallgató számára megítélhető férőhelyre és kollégiumra vonatkozóan, valamint indokolt esetben, 
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a férőhely körülményeire és a beköltözéshez szükséges előkészületek megtételére is. A HEB 

javaslatának figyelembevétele mellett az EHK a TJSZ 48. § (9) bekezdése szerinti döntést 

kezdeményezi, mely döntésről annak meghozatalát követő 5 munkanapon belül írásban értesíti a 

pályázót a KEFIR-en keresztül. 

Amennyiben az előzetesen megállapított esélyegyenlőségi alapú férőhelyek számánál több a pályázati 

kiírásnak megfelelő pályázat érkezik be, abban az esetben a HEB a szakvélemények és a pályázatban 

feltüntetett egyéb körülmények mérlegelése alapján megállapítható rászorultsági sorrendnek 

megfelelően ítéli oda a férőhelyeket. 

A HEB a rászorultsági sorrend felállításakor az alábbi mérlegelési szempontokat veszi figyelembe1: 

- a hallgató fogyatékossága és/vagy betegsége okoz-e olyan nehézsége(ke)t, mely(ek) a 

kollégiumi elhelyezéssel mérsékelhető(ek), vagy megszüntethető(ek), 

- az esetlegesen rosszabb tanulmányi eredmény mennyiben függ össze a fogyatékosságával 

és/vagy betegségével, 

- amennyiben indokolt, igénybe vette-e azokat az esélyegyenlőségi szolgáltatásokat, melyek 

elősegítik a jobb tanulmányi előmenetelt, és ha igen, milyen volt a szolgáltatások 

igénybevételekor az együttműködés szintje, minősége, 

- fennáll-e olyan egészségügyi probléma, ami kifejezetten indokolja a kollégiumi elhelyezést és 

biztosíthatók-e a megfelelő körülmények a kollégiumban, 

- az otthoni körülmények mennyiben támogatják a hallgató speciális szükségleteit és a 

tanulmányi előmenetelét, azaz előnyösebb-e a számára a kollégiumi elhelyezés, 

- egyéb egyedi mérlegelés tárgyát képező indokok. 

Pályázás menete 

A hallgatók pályázatukat e-mailben, vagy személyesen kézzel, vagy géppel írt kérelem formájában 

nyújthatják be a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság esélyegyenlőségi koordinátoránál: 

Karmazsin Eszter, e-mailben: karmazsin.eszter@bme.hu, személyesen: R épület II. emelet 

A benyújtási határidő (személyes leadás esetén 17.00-ig, elektronikusan 23:59-ig): 

Felsőbb évesek Alapszakos, első féléves hallgatók 

2022.07.04. (hétfő) 2022.08.08. (hétfő) 

                                                           

1 Az egyes szempontok nem minden pályázat esetén relevánsak! Ennek megítélése a HEB hatásköre. 
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Hiánypótlásra egyszer van lehetőség. Amennyiben hiánypótlás benyújtására van szükség, arról e-

mailben értesítjük a pályázót, a benyújtandó adatok, információk és a benyújtás határidejének 

megjelölésével. 

A végleges döntésről a HEB e-mailben értesíti a hallgatót a pályázatban megadott e-mail címen. 

Pályázat tartalma 

A pályázatnak tartalmaznia kell a hallgató nevét, Neptun kódját, telefon számát és e-mail címét, 

valamint részletesen indokolni kell a kollégiumi férőhelyre vonatkozó igényt. Továbbá a pályázat 

leadásakor jelezni kell, hogy a hallgató melyik kollégium(ok)ba kíván beköltözni, illetve minden olyan 

körülményt, ami az elhelyezése szempontjából fontos lehet. A HEB az egyértelműen el nem dönthető 

esetekben szóbeli indoklást vagy újabb, az elbíráláshoz szükséges igazolást kérhet a hallgatótól. 

Amennyiben a hallgató nem jelenik meg az előre egyeztetett időpontban, s nem jelzi akadályoztatását, 

vagy ha a kérdéses körülményeket nem sikerül érdemileg tisztáznia, akkor a pályázata automatikusan 

elutasításra kerül. 

Ütemezés felsőbb éves hallgatók esetén: 

Pályázat benyújtása: 2022.06.20-07.04. 

Hiánypótlás: 2022.07.05-07.11. 

HEB bíráló ülés: 2022.07.19. 

Előzetes eredmény: 2022.07.20. 

Végleges eredmény: 2022.08.02. 

Ütemezés alapszakos, első féléves hallgatók esetén: 

Pályázat benyújtása: 2022.07.22-08.08. 

Hiánypótlás: 2022.08.09-08.15. 

HEB bíráló ülés: 2022.08.17. 

Előzetes eredmény: 2022.08.18. 

Végleges eredmény: 2022.08.23. 

További információ kérhető az esélyegyenlőségi koordinátortól az alábbi elérhetőségeken: 

Karmazsin Eszter: +36 1 463 2081, karmazsin.eszter@bme.hu 
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A Kollégiumi férőhelypályázatra vonatkozóan, valamint a Rendszeres szociális ösztöndíj és 

Alaptámogatással kapcsolatosan információ kérhető a HEB Egyetemi Hallgatói Képviselet által delegált 

tagjától: Szabó Kármen, e-mail: szabo.karmen@bmeehk.hu 

 

Pályázáshoz szükséges információk és elérhetőségük 

Információ Megjelenítési felület2 

Esélyegyenlőségi alapú kollégiumi 

férőhely pályázat kiírása 

Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság honlapján 

és az 

Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) honlapján 

Kollégiumi férőhelypályázat 

benyújtásával kapcsolatos információk 

Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs 

Rendszer (KEFIR) honlapján 

Rendszeres szociális ösztöndíj és 

Alaptámogatás pályázattal kapcsolatos 

információk 

Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási 

Rendszer (MŰEPER) honlapján 

Végleges eredmény 
Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs 

Rendszer (KEFIR) honlapján 

 

Jogorvoslat 

A hallgató a pályázat elbírálásának végleges eredménye ellen a döntés közlésétől, ennek hiányában a 

tudomásra jutástól számított 15 napon belül a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a 

Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával. 

2022. június 20. Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság 

                                                           

2 Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat megjelenésekor a hivatkozott oldalak az előző félévre vonatkozó 

adatokat tartalmazhatnak és csak a későbbiekben fognak frissülni. 
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