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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar (továbbiakban: Kar) 

Hallgatói Képviselet (továbbiakban: HK) pályázatot hirdet a 2016/17 tanév őszi félévére a hallgatók 

számára rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek elnyerésére. 

A szabályzatot a H K értelmezi, a jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az egyetemi és a 

kari szabályzatok, valamint más ide vonatkozó jogszabályok az irányadók. A szabályzatokban nem 

szereplő kérdések kapcsán a H K határozata dönt. 

 

Kollégiumi elhelyezésben a Kar minden teljes idejű képzésben részt vevő, aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező hallgatója részesülhet. 

Pályázni a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszeren keresztül lehet az ütemezésben 

rögzített időpontig.  

A pályázat leadásakor nyilatkozni kell arról, hogy a hallgató melyik kollégium(ok)ba kíván 

beköltözni. Ezt követően a hallgató csak az általa megjelölt kollégiumba vehető fel. 

A kollégiumi férőhely odaítélése a 2016/2017-es tanév őszi félévében felvett első éves hallgatóknak 

a szociális helyzetük illetve a felvételi pontszámuk alapján történik. A szociális helyzet értékelése a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egységes Szociális Támogatás Pontrendszere 

alapján történik. 

Szociális alapon a rendelkezésre álló férőhelyek 90%-a, tanulmányi alapon a 10%-a kerül feltöltésre. 

Ha a pályázat során a tanulmányi részpontszámnál pontegyenlőség áll fent, illetve ha nullánál nem 

nagyobb szociális pontszámmal rendelkező hallgató kerülne felvételre, a HK az arányszámoktól 

eltérhet. 

 

Azon hallgatók, akik nem részesülnek kollégiumi férőhelyben, de rendelkeznek érvényes leadott 

férőhely pályázattal, a szociális pontjaik sorrendjében automatikusan várólistára kerülnek. 

Amennyiben egy kollégiumi férőhelyet nyert hallgató nem foglalja el a férőhelyét, 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 
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álló hallgató várólista helyét nem veszti el, viszont a következő a visszamondóval azonos nemű 

hallgató kerül kiértesítésre. 

Azon hallgatók, akik lemaradtak a jelentkezésről, utólagos jelentkezést adhatnak le a H K-nál és a 

kollégiumi felvételi csoportjuknak megfelelő várólista legvégére kerülnek, abban a sorrendben, 

ahogy igényüket jelezték. 

A várólista kezeléséről a Térítési és Juttatási Szabályzat 17-18.§ vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. 

A kollégiumi felvételi eredmények közzétételét követően 2 napon belül a hallgató jelezheti a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kancellária Kollégiumok Igazgatóság és a H K 

felé, ha eljárási hibát feltételez. Amennyiben ennek a testületek helyt adnak és felvételt nyert volna, 

úgy a hallgatót el kell helyezni. A fellebbezési jogot a Nemzeti Felsőoktatási Törvény, valamint a 

BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzata 15.§-a biztosítja. 

 

A férőhelyet elnyert hallgatókat a H K a Kollégiumi és Szociális Bizottság segítségével osztja be 

lakószobákba, mely osztás során figyelembe van véve a pályázat leadásakor megjelölt, kívánt 

szobatárs és szobaszám. 

Azokat a hallgatókat, akik kollégiumi férőhelyben részesültek és a BME valamely szakkollégiumának 

tagjai, a kollégiumi jelentkezés során megadott kérelmükre a H K abban a kollégiumban helyezi el, 

ahová az eljárás során bekerült, lehetőleg a szakkollégista társaival egy szobában, vagy közvetlen 

környezetükben.  Ez a lehetőség nem jogosítja fel a tagokat a többi, szabályzatban foglalt kritérium 

teljesülése alól. 

 

A tavaszi félévben fizetendő térítési díjak összegét a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

- Bercsényi 28-30 Kollégium és Vásárhelyi Pál Kollégium  

- - államilag támogatott és állami (rész)ösztöndíjas hallgatók és kollégiumi mentorok esetén: 

11650 Ft/hó 

- költségtérítéses és önköltséges hallgatók esetén: 23300 Ft/hó 

Schönherz Zoltán Kollégium 

- államilag támogatott és állami (rész)ösztöndíjas hallgatók és kollégiumi mentorok esetén: 

9320 Ft/hó 
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- költségtérítéses és önköltséges hallgatók esetén: 20970 Ft/hó 

A kollégiumi tagsági jogviszony határozott időre, a hallgató felvételi kérelmének az elfogadásával 

jön létre. Kezdő időpontja a Bentlakási Megállapodás aláírásának napja. A kollégiumi elhelyezésben 

részesült hallgató a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kancellária Kollégiumok 

Igazgatóságának címzett levélben lemondhat kollégiumi tagsági jogviszonyáról. A lemondás 

feltétele, hogy a hallgató vállalja a lemondással érintett, valamint az adott félévből hátralévő idő, de 

legfeljebb a következő két hónap kollégiumi térítési díjának megfizetését.  Amennyiben a hallgató 

a kollégiumi tagsági jogviszonyát a félév közben megszünteti, következő félévben csak a rendes 

pályázati eljárás keretében üresen maradt férőhelyre vehető fel. 

A férőhelyet elnyert hallgatónak, az ütemezésben rögzítettek szerinti időintervallumban be kell 

költöznie az általa elnyert férőhelyre. Amennyiben ez nem áll módjában, levélben kell értesítenie a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kancellária Kollégiumok Igazgatóságát a 

férőhely későbbi elfoglalásáról a kollegiumok@mail.bme.hu címen, a beköltözés utolsó napjáig. A 

térítési díjkötelezettség a hivatalos beköltözési dátumtól érvényesíthető. Amennyiben a hallgató a 

beköltözéshez kapcsolódó határidőknek nem tesz eleget, a számára biztosított férőhelytől elesik. 

Kollégiumba nem költözhet be azon pályázó, akinek a beköltözéskor kollégiumi térítési és egyéb, 

kollégiumi szolgáltatás igénybevételével összefüggő díj tartozása van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. május 23. Hivatalos hirdetmény H K honlapján 

2016. augusztus 1. Pályázatok leadásának kezdete 
Kollégiumi Egységes Felvételi és 

Információs Rendszer 

2016. augusztus 12. 2359 
Szociális pályázatok leadásának 

határideje 
szoc.sc.bme.hu oldalon 

2016. augusztus 12. 2359 Pályázatok leadásának határideje 
Kollégiumi Egységes Felvételi és 

Információs Rendszer 

mailto:kollegiumok@mail.bme.hu
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2016. augusztus 19. 
Eredmények közzététele 

szobabeosztás nélkül 
H K honlapján 

2016. augusztus 27- 28. 

800-1600 
Beköltözés 

Az adott kollégium 

gondnokságán 

 

Budapest, 2016. május 23. Hallgatói Képviselet 


