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Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet  

Kollégiumi felvételi pályázati felhívás 

2019/20 tanév őszi félév 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építőmérnöki Kar (ÉMK) 

Hallgatói Képviselet (ÉMK HK) pályázatot hirdet kollégiumi férőhelyre, az ÉMK nappali 

tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói számára a 2019/2020. őszi félévére. 

 

Pályázati feltételek  

A pályázaton részt vehet az ÉMK bármely teljes idejű képzésben részt vevő aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező hallgatója. 

 

Elbírálás alapelvei  

A pályázatok elbírálása a jelenleg hatályban lévő Kollégiumi Felvételi Szabályzat (KFSZ) 

alapján történik.  

 

Általános elvek:  

• A szociális helyzet alapján járó pontok beszámításának igényét feltétlenül jelezni kell a 

jelentkezési űrlapon, a szociális pályázat leadása nem elegendő. 

• A szociális pályázatokat az Egységes Szociális Rendszerben (ESZR) kell leadni a pályázati 

felhívásban szereplő határidőig. 

• A határidőn túl leadott pályázatok automatikus elutasításra kerülnek. 

• A Kari Hallgatói Képviseletek kötelesek a karra jutó férőhelyek legalább 0,5 %-át az érintett 

kollégiumok között arányosan elosztva a fellebbezések elbírálásáig feltöltetlenül hagyni. 

• A közösségi tevékenység után járó pontok beszámításának igényét feltétlenül jelezni kell a 

jelentkezési űrlapon, a Közösségi ösztöndíj pályázat leadása nem elegendő. 

• A kari hallgatói öntevékeny csoportok közösségi résztpontszámának megállapításához a 

2019/20. őszi félévre szóló Közösségi ösztöndíj pályázatokat meg kell küldeni 

kepviselet@emkhk.hu címre a felhívásban szereplő határidőig. 

 

A pályázás folyamata  

A pályázatokat csak és kizárólag a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs 

Rendszerben (KEFIR) lehet leadni az ütemezésben meghatározott időpontig, minden más 

rendszeren történő jelentkezés érvénytelen! 

 

Határidők 

Felsőbbéves hallgatók 

2019. július 01. 00:00 Pályázatok leadásának kezdete 

2019. július 14. 23:59 Szociális pályázatok leadási határideje 

2019. július 23. 23:59 Szociális pályázatok hiánypótlásának határideje 
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2019. július 18. 23:59 Közösségi ösztöndíj pályázat leadási határideje 

2019. július 19. 23:59 Pályázatok leadásának határideje 

2019. augusztus 05. 14:00 Előzetes eredmény 

2019. augusztus 06-07. 23:59 Felszólalási lehetőség az előzetes eredmények ellen 

2019. augusztus 09. 14:00 Végleges eredmény és szobabeosztás 

Elsőféléves hallgatók 

2019. július 01. 00:00 Pályázatok leadásának kezdete 

2019. augusztus 12. 23:59 Szociális pályázatok leadási határideje 

2019. augusztus 19. 23:59 Szociális pályázatok hiánypótlásának határideje 

2019. augusztus 18. 23:59 Pályázatok leadásának határideje 

2019. augusztus 23. 14:00 Előzetes eredmény 

2019. augusztus 24-25. 23:59 Felszólalási lehetőség az előzetes eredmények ellen 

2019. augusztus 26. 14:00 Végleges eredmény és szobabeosztás 

 

Eredmény  

Az ÉMK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt határidőig tájékoztató 

jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a saját honlapján (emkhk.bme.hu).  

A végleges eredményt az ÉMK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját 

honlapján és a KEFIR-ben hozza nyilvánosságra. 

 

Felszólalás, jogorvoslat  

A Határidők részben meghatározott határidőig a hallgató felszólalással élhet a pályázat 

kiírója felé, kizárólag eljárási hiba esetén. Amennyiben ennek a pályázat kiírója helyt ad és felvételt 

nyert volna, úgy a hallgatót férőhelyben kell részesíteni. A kérelmeket a kepviselet@emkhk.hu 

címre kell küldeni. 

A hallgató a pályázat végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására 

jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet 

a Neptun rendszerben elérhető kérvény leadásával. A hallgató a jogorvoslati jogát a Nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 

X. fejezete biztosítja. 

 

2019. május 16. 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 
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