Kollégiumi Felvételi Szabályzat
a 2019/20. tanév őszi félévre
1.§
(1)

(2)

(3)

(4)

Általános rendelkezések

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) saját és
bérelt kollégiumaiban férőhelyre jogosult minden, az Építőmérnöki Kar (továbbiakban:
ÉMK) teljes idejű képzésben részt vevő aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező
hallgatója, aki érvényes kollégiumi jelentkezést adott le.
A kollégiumi férőhely a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 18.
§ (5) a, bekezdésében meghatározott időszakra szól. Kollégiumi jelentkezést csak a
Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszeren keresztül lehet leadni.
A hallgatók számára rendelkezésre álló, kollégiumi férőhelyen történő elhelyezés
pályázat útján elnyerhető juttatás, mely pályázatot az Építőmérnöki Kar Hallgatói
Képviselet (továbbiakban: ÉMK HK) írja ki a TJSZ 18.§ alapján.
Kollégiumi elhelyezésben nem részesülhet a hallgató, ha más egyetemi szabályzatok
miatt arra nem jogosult.

2.§

Férőhelyszámok megállapítása

(1)

A hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek számát a Kancellária Kollégiumok
Igazgatóság (továbbiakban: KI) határozza meg az Egyetemi Hallgatói Képviselet
(továbbiakban: EHK) egyetértésével, legkésőbb az adott félévet megelőző szorgalmi
időszakának végéig.

(2)

A hallgatók számára rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek karok közötti szétosztását
és
kollégiumok közti felosztását az EHK határozza meg.

3.§
(1)

Kollégiumi felvételi csoportok

A pályázat során az alábbi kollégiumi felvételi csoportokat különböztetjük meg, melyek
között a rendelkezésre álló férőhelyeket az alábbi arányok szerint határozzuk meg:
a)
b)
c)
d)
e)

első aktív félévüket megkezdő alapképzésben részt vevő hallgatók (továbbiakban:
Elsőfélévesek) 20%-ban,
első aktív félévüket megkezdő mesterképzésben részt vevő hallgatók
(továbbiakban: Mester elsőfélévesek) 10%-ban,
legalább második aktív félévüket megkezdő alap-, vagy mesterképzésben részt
vevő hallgatók (továbbiakban: Felsőbbévesek) 70%-ban,
doktorandusz hallgatók, valamint
kollégiumi mentorok kerülnek felvételre.
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(2)

A 3.§ (1) a)-c) pontjai közötti arány felosztása kizárólag az őszi félévre vonatkozik, a
tavaszi félévben a pályázó hallgatók egy Felsőbbéves kollégiumi felvételi csoportba
tartoznak, kivételt képeznek ez alól a tanulmányaikat tavasszal megkezdő Mester
elsőféléves hallgatók. Ezen hallgatók külön kollégiumi felvételi csoportot alkotnak.

A tavaszi félév férőhelyosztása során, az őszi félévben képzését aktív félévvel meg nem
kezdett hallgató kizárólag szociális alapon kerülhet elhelyezésre. Ezen hallgatók a 3.§ (2)
bekezdésben meghatározott Felsőbbéves kollégiumi felvételi csoportba tartozó hallgatók
szociálisan kiosztható férőhelyeit csökkentik.
(4) Amennyiben a férőhelyosztás során a 3.§ (1) bekezdés a) vagy b) pontban felsorolt
hallgatók között a férőhelyszámok megállapítása után a felvehető és fel nem vehető
hallgatók határán pontegyenlőség áll fent, úgy az azonos pontszámmal rendelkező
hallgatók felvételre kerülnek. Az ilyen módón felvett hallgatók férőhelyei 3.§ (1)
bekezdés c) pontban felsorolt hallgatók férőhelyeinek számát csökkentik.
(5) A pályázat során az ÉMK HK a 3.§ (1) bekezdés b) és c) csoportjain belül az alábbi
tanulmányi felvételi csoportokat hozza létre, melyeket a tanulmányi részpontszám
meghatározásához használ fel:
I. BSc képzés hallgatói:
(3)

a)

nem szakosodott hallgatók;

b)

szerkezet ágazatos hallgatók;

c)

infrastruktúra és geoinformatika ágazatos hallgatók.
MSc képzés hallgatói:

II.
d)

szerkezet szakos hallgatók,

e)

infrastruktúra és földmérő és térinformatika szakos hallgatók.

4.§
(1)

Bírálati szempontok

A pályázatban három szempont kerül figyelembevételre, ezen szempontok a hallgató
a)
b)
c)

tanulmányi eredménye,
szociális helyzete és
közösségi tevékenysége.

(2)

A pályázat során megállapított kollégiumi felvételi pont a 4.§ (1) bekezdésében szereplő
szempontok alapján kerül meghatározásra szempontonként maximum 100 pont értékben.

(3)

A hallgatók tanulmányi eredménye
a) az Elsőfélévesek és az Mester elsőfélévesek esetében az egységes felvételi pontjuk
alapján kapott részpontszám;
b) a Felsőbbévesek esetén a 3.§ (5) bekezdésében meghatározott tanulmányi felvételi
csoportokon belül a hallgató tanulmányi részpontszáma a megelőző két aktív félév
kreditindexeinek átlagából számítandó. Az első aktív félévét teljesítő hallgatóknál a
lezárt félév végén az aktuális átlagukat duplán számítjuk, mivel csak egy ösztöndíj
átlaggal rendelkeznek. Az 5,00, vagy afeletti átlaghoz tartozik 100 pont), az összes
átlag számtani közepéhez (Á50) tartozik 50 pont. A jelentkezett hallgatók megelőző
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két aktív félévük kreditindex átlaga közül a legkisebb átlaghoz (Á0) tartozik a 0 pont.
Az Á0 megállapításánál nem vehető figyelembe azon hallgató(k) kreditindexeinek
átlaga, akik a megelőző félév(ek)ben passzív féléven, vagy külföldi részképzésen
vettek részt. A meghatározott minimum átlagnál magasabb kreditindexekhez lineáris
interpoláció használatával rendelünk pontszámot. A tanulmányi részpontokat két
tizedesjegyre kerekítjük. Azok a hallgatók, akik az adott képzésben először veszik
fel a Szakdolgozat előkészítő és Szakdolgozat, vagy Diplomamunka tárgyakat a 4.§
(1) bekezdés a) pontjának vizsgálatakor 100 tanulmányi részpontszámot kapnak.
(4)

A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó kollégiumi felvételi részpontszám az
Egységes Szociális Rendszerben leadott szociális pályázat alapján kerül kiszámításra,
melynek értéke negatív pontszám esetén nulla. A pályázó szociális helyzetét kizárólag
akkor lehet figyelembe venni, ha
a) a pályázat leadásakor azt kérte, és
b) érvényes szociális pályázatot adott le a kollégiumi felvételi pályázatban
meghatározott időpontig, és
c) legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkező hallgatók vagy mesterképzésük első
félévében lévő hallgatók esetén az Egységes Szociális Rendszerben megállapított
szociális pontszáma meghaladja az előző félévre vonatkozó Rendszeres Szociális
Ösztöndíj pályázat minimum ponthatárát,
d) a hallgató az Egységes Szociális Rendszerben kiírt időpontok valamelyikén
személyesen is hiánytalanul leadja a szociális pályázatát, ellenkező esetben a pályázó
elveszítheti férőhelyét.

(5)

A hallgató közösségi tevékenysége alapján az ÉMK HK határozza meg a közösségi
részpontszámát az alábbiak szerint:
a) Kari hallgatói öntevékeny csoportok (továbbiakban: körök) aktív tagjai és tagjelöltjei
kollégiumi közösségi pontban részesülhetnek. A kollégiumi férőhelyre való
jelentkezést megelőző két félévre szóló közösségi ösztöndíj pályázat átlaga alapján,
egyenes arányossággal számítjuk.
b) Az Egyetemi befogadású Hallgatói Csoportok vezetői félévente pontozzák a csoport
tagjainak tevékenységét a tagok egyetértésével. Minden Hallgatói Csoport félévente
100 pontot oszthat szét a tagjai között. Az ÉMK HK mindenkori kollégiumi referense
minden évben felülvizsgálja a jelen szabályzatot és a kari közösségi pontozást a
beérkezett anyagok alapján és a Hallgatói Önkormányzat Alapszabály 1. számú
mellékletének (Egységes Kollégiumi Felvételi Rend) 2. számú függelékének
(Egyetemi befogadású Hallgatói Csoportok közösségi pontszámítása kollégiumhoz)
1. § szerinti elvek alapján minden olyan Egyetemi Hallgatói csoportot, akik küldtek
összefoglaló anyagokat határidőre, rangsorolja és beilleszti őket a közösségi
pontrendszerükbe a megfelelő módon.
c) Az Építőmérnöki Kar azon hallgatóit, akik a Hallgatói Képviseletben
tevékenykednek, valamint az ÉMK HK külső bizottságainak tagjait az ÉMK HK
elnöke a bizottság vezetők véleményének figyelembe vételével pontozza maximum
100 pontig.
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d) Akik részt vettek a megelőző Tisztújító Szavazáson, amennyiben akkor szavazati
joggal rendelkeztek, 3 közösségi részpontot kapnak.
e) Akik részt vettek a megelőző tisztújításkor tartott Kari Hallgatói Fórumon, 3
közösségi részpontot kapnak.
(6)

A kapott közösségi részpontszámot két tizedesjegyre kerekítjük.

(7)

Közösségi részpontban kizárólag azon hallgatók részesülhetnek:
a) akik részt vettek a megelőző Tisztújító Szavazáson, amennyiben akkor szavazati
joggal rendelkeztek.
b) a kollégiumi felvételi pályázat leadásakor kérte a közösségi pontjainak
figyelembevételét.

5.§
(1)

A hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek kiosztása

Az Elsőfélévesek esetében a kollégiumi férőhelyek kiosztása (amennyiben nem a
jelentkezők 100%-a kerül felvételre)
a)
b)

80%-ban kizárólag a szociális pontszám alapján történik;
20%-ban kizárólag a tanulmányi pontszám alapján történik.

Ezen arányszámoktól csak abban az esetben térhet el az ÉMK HK, ha a pályázat során a
tanulmányi részpontszámnál pontegyenlőség áll fent, illetve ha az 5.§ (1) bekezdés a)
pontja szerint nulla szociális pontszámmal rendelkező hallgató kerülne felvételre. A nulla
szociális pontszámot elért hallgatók kizárólag szociális alapon nem részesülhetnek
férőhelyben. Az így feltöltetlenül maradó férőhelyek az 5.§ (1) bekezdés b) pontjában
szereplő tanulmányi alapon kiosztható férőhelyek számát növelik.
(2) Az Mester elsőfélévesek esetében (amennyiben nem a jelentkezők 100%-a kerül
felvételre) a kollégiumi férőhelyek kiosztása
a)
b)

90%-ban a tanulmányi - közösségi részpontszám összege alapján történik;
10 %-ban, szociális pontszám alapján történik.

A szociális pontszám alapján fel nem töltött férőhelyek az 5.§ (2) bekezdés a) pontja szerint
kiosztható férőhelyek számát növelik. Amennyiben ezek után is vannak feltöltetlen
férőhelyek, úgy ezek a Felsőbbéves hallgatók tanulmányi-közösségi-szociális
részpontszám összege alapján kiosztható férőhelyeinek számát növelik.
(3) A Felsőbbéves hallgatók az alábbiak szerinti sorrendben és egymáshoz viszonyított
arányban részesülhetnek elhelyezésben:
a)
b)
c)
d)
e)

kizárólag tanulmányi alapon 20%,
kizárólag szociális alapon 10%,
kizárólag közösségi alapon 10%,
tanulmányi-közösségi részpontszámok összege alapján 40% és
tanulmányi-közösségi-szociális részpontszámok összege alapján 20%.
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(4)
(5)

(6)

Felsőbbéves hallgató kizárólag az 5.§ (3) bekezdés a-e) pontok egyike alapján részesülhet
elhelyezésben.
A 3.§ (1) bekezdés d) pontjában szereplő doktorandusz hallgatók elhelyezését a
Felsőbbéves hallgatók férőhelyszámainak terhére kell biztosítani, amennyiben a karon
érvényes pályázatot nyújtanak be és nincs velük szemben az elhelyezést tiltó fegyelmi
határozat.
A Mester elsőféléves és a Felsőbbéves hallgatók esetén, amennyiben rendelkeznek
érvényes (365 napnál nem régebbi) fegyelmi ponttal, akkor az 5.§ (1), (2) és (3)
bekezdésekben meghatározott bekerülési kategóriában megszerezhető kollégiumi
felvételi pontok a fegyelmi pontértékkel azonos százaléka kerül levonásra.
megrovás esetén az adott bekerülési kategóriában megszerezhető kollégiumi felvételi
pontok 10%-a kerül levonásra,
b) szigorú megrovás esetén az adott bekerülési kategóriában megszerezhető kollégiumi
felvételi pontok 25%-a kerül levonásra,
c) eltiltás esetén nem részesülhet kollégiumi elhelyezésben a fegyelmi határozatban
szereplő időszak végéig.
a)

(7)
(8)

(9)

Szigorú megrovás esetén a jelentkezett hallgató 5.§ (3) bekezdés a-c) pontok szerint nem
részesülhet kollégiumi elhelyezésben.
A miniszteri ösztöndíjas hallgatók elhelyezése a Felsőbbéves hallgatók férőhelyeinek
terhére történik, amennyiben a karon érvényes pályázatot nyújtanak be és nincs velük
szemben az elhelyezést tiltó fegyelmi határozat.
A 3.§ (1) bekezdés e) pontjában szereplő kollégiumi mentorok férőhelyét a kar számára
meghatározott összes kollégiumi férőhely terhére kell biztosítani, amennyiben érvényes
kollégiumi mentori kinevezéssel rendelkeznek.

6.§
(1)

Külföldi és félév áthallgatásban résztvevő hallgatók

EGT-államban részképzésben résztvevő hallgatók külföldi félévét követően az azt
megelőző aktív félévek teljesítményét vesszük figyelembe a tanulmányi részpontszám
megállapításakor. A szociális helyzetre vonatkozó részpontszám az adott félévre
vonatkozó Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat kiírásában található időszak alapján
kerül meghatározásra. Ezen hallgatók vizsgált félévbeli közösségi tevékenységének
értékelése az ÉMK HK feladata Amennyiben a hallgató nem rendelkezik a külföldi
tartózkodást megelőző aktív félévvel, abba az esetben Elsőfélévesnek vagy Mester
elsőfélévesnek számít a képzési szintjétől függően.

7.§
(2)

Szobabeosztás

A kollégiumi férőhelyben részesült hallgatók szobabeosztását az adott kollégiumban
legnagyobb számban lakó kar Hallgatói Képviselete készíti el, a többi, az adott
kollégiumban férőhelyekhez jutott Kari Hallgatói Képviselettel együttműködve.
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(3)

Kétágyas illetve kétszer-kétágyas szobákra, minden esetben, minden kar hallgatójának
előzetes igénylést kell leadni. A hibásan, hiányosan leadott igénylést az ÉMK HK
figyelmen kívül hagyja.

(4)

A kollégiumi mentorok és a vezető mentor automatikusan férőhelyben részesülnek. A
kollégiumi mentorok és a vezető mentor szobatársat választhatnak azon hallgatók közül,
akik férőhelyben részesültek és jogosultak az igényelt szobatípusra

(5)

A négyágyas szobákra is előzetes igénylést lehet benyújtani. Azonos szobára való igény
esetében minden esetben a magasabb kollégiumi átlagponttal rendelkezők élveznek
elsőbbséget.

(6)

A 2x2 ágyas szobák igénylésénél a magasabb összesített közösségi részponttal rendelkező
pályázók élveznek előnyt. Az elbírálás során a Vásárhelyi Pál Kollégium és/vagy az
Építőmérnöki Kar hallgatóinak közéletében végzett kiemelkedő tevékenységek
számítanak.

(7)

A kétágyas szobák igénylésénél a magasabb összesített tanulmányi-közösségi
részpontszámmal rendelkező hallgatók élveznek előnyt. Az igénylőket egyénileg két
csoportba soroljuk. Az MSc képzésben résztvevő hallgatókat a BME-n megszerzett
összes kreditjük alapján soroljuk be. Kétágyas szobában való elhelyezésben csak az a
hallgató részesülhet, aki az alábbi csoportok valamelyikébe besorolható. A szobaosztás
során először azok a pályázók kerülnek elhelyezésre, ahol mindkét hallgató, majd utánuk
azok az igénylők, ahol legalább az egyik hallgató az első csoportba sorolható.
a) Az első csoportba tartoznak azok a hallgatók, akik összesen legalább 180 kreditet
teljesítettek, vagy az előző félévben legalább 60 közösségi részpontot kaptak.
b) A második csoportba tartoznak azok a hallgatók, akiknek összesen 120 és 180 közti
teljesített kreditjük van, vagy az előző félévben 30-60 közti közösségi részpontot
kaptak

(8)

A 7.§ (7) bekezdés a) és b) pontokban meghatározott csoportokba sorolt hallgatókat,
csoportonként a kollégiumi felvételi pontjaik szerint rangsoroljuk. Szobafoglaláskor az
első csoportba tartozó igénylők élveznek előnyt a kollégiumi felvételi pontjaik
összegének sorrendje szerint.

(9)

A szociális alapon felvételt nyert hallgatóknak a két ágyas szobához hallgatónként
legalább 20 kollégiumi felvételi ponttal és legalább 2,00-s kreditindexszel kell
rendelkezniük.

(10) A tavaszi félévben a szobák kiosztása során az őszi féléves beosztást, a nyári időszakban

a tavaszi féléves beosztást vesszük alapul. Ennek értelmében a tavaszi és nyári
szobabeosztás során a szobában lakó hallgatók – akik az adott félévben is kollégiumi
elhelyezésében részesülnek– előnyt élveznek szobától függetlenül.
(11) A doktorandusz hallgatók, kétágyas szobában kerülnek elhelyezésre, amennyiben az

igényüket a pályázás során jelezték.
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(12) Minden az intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatónak, aki a hivatalos

kollégiumi felvételi eljáráson férőhelyben részesült és a Zielinski Szilárd Építőmérnöki
Szakkollégiumának tagja, biztosítani kell, hogy társaival egy helyen tudjon lakni,
amennyiben az igényüket a pályázás során jelezték. A nyilvántartásba vett egyetemi és
kari szakkollégiumok kollégiumi férőhelyet elnyert tagjai kérhetik együttes (szomszédos
szobákban való) elhelyezésüket az adott kar kollégiumi férőhely számának terhére. Ez a
lehetőség nem jogosítja fel a tagokat a többi, szabályzatban foglalt kritérium teljesülése
alól.
(13) Azon hallgatók, akik a 2 ágyas szobára történő jelentkezéskor nem tudnak a

szobajelentkezés során szobatársat megadni, azok a tanulmányi-közösségi
részpontszámaik csökkenő sorrendjében és nemük szerint az ÉMK HK által kerülnek
beosztásra.
(14) A Vásárhelyi Pál Kollégium és/vagy az Építőmérnöki Kar hallgatóinak közéletében
kiemelkedő tevékenységet végző, nem építőmérnök hallgatók 2 ágyas, illetve 2x2 ágyas
szobára történő igénylését az ÉMK HK egyedileg bírálja el.

8.§

Várólista

(1)

Azon hallgatók, akik nem részesülnek kollégiumi férőhelyben, de rendelkeznek érvényes
leadott férőhely jelentkezéssel, a felvételi csoportjában meghatározott összesített
kollégiumi felvételi pontszámaik sorrendjében automatikusan várólistára kerülnek.

(2)

Amennyiben egy kollégiumi férőhelyet nyert hallgató nem foglalja el a férőhelyét a
Kancellária által megadott beköltözési időpontot követő 5 munkanapon belül, vagy az
aktuális félév során férőhelyét visszamondja, akkor a megüresedett helyre a kiköltözött
hallgatóval megegyező felvételi csoport várólistájának első helyén álló hallgató jogosult.
Ellenkező nemű szobatárs csak abban az esetben vehető fel a megüresedett helyre, ha a
leendő szoba minden lakója nyilatkozik arról, hogy elfogadják az így kialakult
szobabeosztást. Elutasítás esetén az első helyen álló hallgató várólista helyét nem veszti
el, viszont a következő, a visszamondóval azonos nemű hallgató kerül kiértesítésre.

(3)

Azon hallgatók, akik nem adtak le kollégiumi férőhelypályázatot, utólagos jelentkezést
adhatnak le az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletnél és a 3.§ (1) bekezdésben
meghatározott kollégiumi felvételi csoportjuknak megfelelő várólista legvégére kerülnek,
abban a sorrendben, ahogy igényüket jelezték.

(4)

A Mester elsőféléves hallgatók a tanulmányi-közösségi részpontszám összege alapján
kerülnek várólistára, azonos pontszám esetén a tanulmányi pontszámát meghatározó
alapképzés görgetett tanulmányi átlaga alapján készítjük el.

(5)
(6)

A várólista kezeléséről a TJSZ 17-18.§ vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Amennyiben a kollégiumi felvételi pályázat elbírálását követően a hallgató szociális
helyzete rendkívüli mértékben romlik, Rendkívüli Szociális Ösztöndíj pályázatot nyújthat
be a Szenátus Szociális Bizottsága felé a TJSZ 3. számú mellékletének 2.§ (7) bekezdése
alapján. Ez esetben a bizottság 5 munkanapon belül megvizsgálja a pályázatot és
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9. § Záró rendelkezések
(1)

Jelen szabályzat 2019. május 13-tól hatályos. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti minden
kollégiumi felvétellel kapcsolatos korábbi kari szabályzat.

(2)

Jelen szabályzatot az ÉMK HK értelmezi.

(3)

A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az egyetemi és a kari szabályzatok,
valamint más ide vonatkozó jogszabályok az irányadók. Ha a kérdés más szabályzatokban
sincs érintve, akkor az EHK egyetértésével az ÉMK HK dönt.

(4)

A hallgatók szobabeosztását minden esetben az ÉMK HK hagyja jóvá, a félév közbeni
átköltözéshez az ÉMK HK engedélye szükséges.
Amennyiben a hallgató a pályázat során valótlan adatot ad meg, úgy az ÉMK HK
kollégiumi fegyelmi eljárást kezdeményezhet ellene.
A kollégiumba a 2019/20. tanév őszi félévére csak olyan hallgató költözhet be, akinek a
beköltözés pillanatában kollégiumi térítési és egyéb, kollégiumi szolgáltatás igénybe
vételével összefüggő díjtartozása nincs.
A kollégiumi térítési díjak a TJSZ 1. számú mellékletében foglaltak szerint kerülnek
kiírásra.
Szorgalmi időszakban az Építőmérnöki Kar minden kollégiumi férőhelyben részesülő
hallgatójának havi bontásban átlagosan legalább heti 3 éjszakát bent kell tölteni a
kollégiumban. A szabályozás célja, hogy olyanok kapjanak kollégiumi elhelyezést, akik
azt igénybe is veszik. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a szoba összes lakójának
(szobatársnak is kötelessége) jeleznie kell az ÉMK HK felé ezt e-mailben
(kepviselet@emkhk.hu), ami ezután kivizsgálja az esetet. A bejelentés elmulasztása
minden érintett számára fegyelmi eljárást vonhat maga után.

(5)
(6)

(7)
(8)

Budapest, 2019. május 13.
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet

1111 Budapest, Kruspér utca 2.
Telefon: 463-1508
www.emkhk.bme.hu

