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1. Számú melléklet 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallga-

tói Önkormányzata 

Egységes Kollégiumi Felvételi Rend 

A Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya és a Hallgatói Jogviszonyból Származó Kollektív Jogok 

Szabályzata alapján a Hallgatói Önkormányzat, illetve a Doktorandusz Önkormányzat –közös alap-

szabályuk szerint -dönt a kollégiumi felvételi pályázat feltételeiről. A szabályzat célja, hogy a Bu-

dapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (továbbiakban: Egyetem) egységes irányelvek 

alapján, a Kari Hallgatói Önkormányzatok sajátosságainak figyelembevételével, rendezett keretek 

között történjen a kollégiumi férőhelyek kiosztása.  

1.§  

Általános rendelkezések  

1) Az Egyetem saját és bérelt kollégiumaiban férőhelyre jogosult minden teljes idejű képzésben 

részt vevő aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, aki érvényes kollégiumi jelentkezést 
adott le.  

2) A kollégiumi férőhely a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 18. § (5) 

pontjában meghatározott időszakra szól. Kollégiumi jelentkezést csak a Kollégiumi Egységes Fel-
vételi és Információs Rendszeren keresztül lehet leadni.  

3) A hallgatók számára rendelkezésre álló, kollégiumi férőhelyen történő elhelyezés pályázat útján 

elnyerhető juttatás, mely pályázatokat a Kari Hallgatói Képviseletek (továbbiakban: KHK) írják ki 
a TJSZ 18.§ alapján.  

4) 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 határozza meg az Egye-

temi Hallgatói Képviselet (továbbiakban: EHK) egyetértésével, legkésőbb az adott félévet meg-
előző szorgalmi időszakának végéig.  

2) A hallgatók számára rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek karok közötti szétosztását és kol-

légiumok közti felosztását az EHK határozza meg.  
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3.§ Kollégiumi felvételi csoportok  

1) A pályázat során az alábbi kollégiumi felvételi csoportokat különböztetjük meg:  

a) első aktív félévüket megkezdő alap- vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók (továbbiak-
ban: Elsőfélévesek),  

b) első hazai aktív félévüket megkezdő mesterképzésben részt vevő hallgatók (továbbiakban: Mes-

ter elsőfélévesek),  

c) legalább második aktív félévüket megkezdő alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő 

hallgatók (továbbiakban: Felsőbbéves), valamint  

d) doktorandusz hallgatók.  

2) A pályázat során a KHK-k a fent felsorolt csoportokon belül további kollégiumi felvételi csopor-

tokat hozhatnak létre a kari kollégiumi férőhelyek kiosztásának elveit tartalmazó szabályzatukban 

vagy a pályázati kiírásban, az alábbi szempontok szerint:  

a) képzés,  

b) évfolyam,  

c) megszerzett kreditek száma,  

d) önálló tantervi egység.  

3) A pályázat során alkalmazott egységes határidőkről az EHK és a Kancellária egyetértésben ha-

tároz. A Kari Hallgatói Képviseletek legkésőbb a pályázatot megelőző szorgalmi időszak végéig 

meghatározzák a hallgatók számára rendelkezésre álló kari férőhelyük 3.§ 1) a-c) pontjaiban meg-

határozott csoportok közötti szétosztását. Ezen információkat a Kari Hallgatói Képviseletek hiva-

talos információs csatornáin legkésőbb a pályázatot megelőző szorgalmi időszak végéig kötelesek 

közzétenni a pályázati kiírással együtt.  

 

4.§ Bírálati szempontok  

1) A pályázatban három szempont kerül figyelembe vételre, ezen szempontok a hallgató  

a) tanulmányi eredménye,  

b) szociális helyzete és  

c) közösségi tevékenysége.  

2) A pályázat során megállapított kollégiumi felvételi pont a 4.§ 1) bekezdésében szereplő szem-
pontok alapján kerül meghatározásra, maximum 300 pont értékben.  

3) A pályázat során alkalmazandó tanulmányi, szociális és közösségi szempontok arányáról a Kari 

Hallgatói Képviseletek rendelkeznek, a kari kollégiumi férőhelyek kiosztásának elveit tartalmazó 
szabályzatukban vagy a pályázati kiírásban.  

4) A hallgatók tanulmányi eredménye  

a) az Elsőfélévesek és az Mester elsőfélévesek esetében az egységes felvételi pontjuk alapján kapott 

részpontszám;  
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b) a Felsőbbévesek esetében tanulmányi részpontszámuk megállapításához kizárólag a TJSZ 18.§ 

(3) a) pontjában meghatározott mérőszámok vehetők figyelembe a megelőző két hazai aktív félév 

eredményei alapján. Az első aktív félévüket teljesítő hallgatóknál a lezárt félév végén az aktuális 

eredményük kerül beszámításra.  

c) a 4.§ 4) b) pontjában meghatározott pályázók esetében attól eltérő módon kiszámítható a KI és 

az EHK egyetértésével meghatározott esetekben.  

5) A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó kollégiumi felvételi részpontszám az Egységes Szo-

ciális Rendszerben leadott, az adott félévre szóló Rendszeres Szociális Ösztöndíj 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.  

6) A hallgató közösségi tevékenysége alapján a Kari Hallgatói Képviseletek határozzák meg a kö-

zösségi részpontszámát.  

 

5.§ A hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek kiosztása  

1) Az Elsőfélévesek esetében a kollégiumi férőhelyek kiosztása  

a) legalább 60%-ban, de legfeljebb 90%-ban kizárólag a szociális pontszám alapján történik;  

b) legalább 10%-ban, de legfeljebb 40%-ban kizárólag a tanulmányi pontszám alapján történik.  

 

Ezen arányszámoktól csak abban az esetben térhet el a KHK, ha a pályázat során a tanulmányi 

részpontszámnál pontegyenlőség áll fent, illetve ha az 5.§ 1) a) pontja szerint nullánál nem nagyobb 

szociális pontszámmal rendelkező hallgató kerülne felvételre. A nullánál nem nagyobb szociális 

pontszámot elért hallgatók kizárólag szociális alapon nem részesülhetnek férőhelyben. Az így fel-

töltetlenül maradó férőhelyek az 5. § 1) b) pontjában szereplő tanulmányi alapon kiosztható férő-

helyek számát növelik.  

2) A Mester elsőfélévesek esetében (amennyiben nem a jelentkezők 100%-a kerül felvételre) a kol-

légiumi férőhelyek kiosztása  

a) legfeljebb 95%-ban a tanulmányi és közösségi részpontszámok összege alapján történik;  

b) legalább 5 %-ban szociális pontszám alapján történik.  

 

A szociális pontszám alapján fel nem töltött férőhelyek az 5.§ 2) a) pontja szerint kiosztható férő-

helyek számát növelik. Amennyiben ezek után is vannak  
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feltöltetlen férőhelyek, úgy ezek a Felsőbbéves hallgatók tanulmányi-közösségi-szociális részpont-

számok összege alapján kiosztható férőhelyeinek számát növelik.  

3) A Felsőbbéves hallgatók az alábbi bekerülési kategóriák szerinti sorrendben részesülhetnek el-

helyezésben:  

a) kizárólag tanulmányi alapon,  

b) kizárólag szociális alapon,  

c) kizárólag közösségi alapon,  

d) tanulmányi-közösségi részpontszámok összege alapján és  

e) tanulmányi-közösségi-szociális részpontszámok összege alapján.  

 

A tanulmányi-közösségi és a tanulmányi-közösségi-szociális részpontszámokat úgy kell megálla-

pítani, hogy minden egyes szempont szerint adott részpontszám súlya a kategórián belül legalább 

25% legyen. 

4) Felsőbbéves hallgató kizárólag az 5.§ 3) a-e) pontok egyike alapján részesülhet elhelyezésben.  

5) Felsőbbéves hallgatók esetében kiosztható férőhelyek legalább 20%-a kizárólag tanulmányi ala-

pon, a férőhelyek legalább 5%-a kizárólag szociális alapon és a férőhelyek legfeljebb 10%-a kizá-
rólag közösségi alapon kerül feltöltésre.  

6) A 3.§ (1) 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.  

7) A Mester elsőféléves és a Felsőbbéves hallgatók esetén, amennyiben rendelkeznek érvényes (365 

napnál nem régebbi) fegyelmi ponttal, akkor az adott bekerülési kategóriában megszerezhető kol-

légiumi felvételi pontok a fegyelmi pontértékkel azonos százaléka kerül levonásra. 

a) 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 idő-

szak végéig.  

8) Megrovás és szigorú megrovás esetén a jelentkezett hallgató 5.§ 3) a-c) pontok szerint nem ré-
szesülhet kollégiumi elhelyezésben.  

9) A miniszteri ösztöndíjas hallgatók elhelyezését a Kari Hallgatói Képviseleteknek a Felsőbbéves 

hallgatók férőhelyszámainak terhére biztosítani kell, amennyiben a karon érvényes pályázatot nyúj-

tanak be és nincs velük szemben az elhelyezést tiltó fegyelmi határozat.  

 

6.§ Külföldi és félév áthallgatásban résztvevő hallgatók  

1) EGT-államban részképzésben résztvevő hallgatók külföldi vagy áthallgatott félévét követően, az 

azt megelőző aktív félévek teljesítményét vesszük figyelembe a tanulmányi részpontszám megálla-

pításakor. A szociális helyzetre vonatkozó (rész)pontszám az adott félévre vonatkozó Rendszeres 

Szociális Ösztöndíj pályázat kiírásában található időszak alapján kerül meghatározásra. Ezen hall-
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gatók vizsgált félévbeli közösségi tevékenységének értékelése az illetékes Kari Hallgatói Képvise-

letek feladata. Amennyiben a hallgató nem rendelkezik a külföldi tartózkodást megelőző aktív fél-

évvel, abban az esetben Elsőfélévesnek vagy Mester elsőfélévesnek számít a képzési szintjétől füg-

gően. 

 

7.§ Szobabeosztás  

1) 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.  

2) Az adott kollégium szobabeosztásának menetéről a kollégiumban legnagyobb számban lakó kar 

Hallgatói Képviselete rendelkezik, a kari kollégiumi férőhelyek kiosztásának elveit tartalmazó sza-
bályzatában vagy a pályázati kiírásban.  

3) Azon hallgatók, akik kollégiumi férőhelyben részesültek és az Egyetem valamely Szakkollégiu-

mának tagjai, kollégiumi jelentkezés során megadott kérelmükre az illetékes Kari Hallgatói Képvi-

seletnek biztosítani kell az együttlakás feltételeit abban a kollégiumban, amelyben a kollégiumi 

felvételi eljárás során férőhelyben részesültek.  

 

8.§ Várólista  

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

férőhely jelentkezéssel, a felvételi csoportjában meghatározott tanulmányi-közösségi-szociális 

részpontszámok összegének sorrendjében automatikusan várólistára kerülnek a Kari Hallgatói Kép-
viseletek által meghatározott kollégiumi felvételi csoportok alapján.  

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 fé-

rőhelyét 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 a Kari Hallgatói Képviseleteknél és a 3.§ 1) bekezdésben meghatározott kollégiumi felvételi cso-

portjuknak megfelelő várólista legvégére kerülnek, abban a sorrendben, ahogy igényüket jelezték.  
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4) A Mester elsőféléves hallgatók a tanulmányi-közösségi részpontszám összege alapján kerülnek 

várólistára, azonos pontszám esetén a tanulmányi pontszáma a meghatározó alapképzés halmozott 
súlyozott tanulmányi átlaga alapján jön létre.  

5) A várólista kezeléséről a TJSZ 17-18.§ vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

6) Amennyiben a kollégiumi felvételi pályázat elbírálását követően a hallgató szociális helyzete 

rendkívüli mértékben romlik, Rendkívüli Szociális Ösztöndíj pályázatot nyújthat be a Szenátus Szo-

ciális Bizottsága felé a TJSZ 3. számú mellékletének 2.§ 7)-es pontja alapján.. Ez esetben a bizottság 

5 munkanapon belül megvizsgálja a pályázatot és javaslatot tesz a Kollégiumok Igazgatóságnak a 

várólista módosítására.  

 

9.§ Jogorvoslat  

1) A hallgató a jogorvoslati jogát a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint 
a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzata 15.§-a biztosítja.  

2) A pályázat előzetes eredményének közzétételét követően 2 napon belül a hallgató felszólalással 

élhet a pályázat kiírója felé, kizárólag eljárási hiba esetén. Amennyiben a pályázat kiírója helyt ad 
a felszólalásnak és felvételt nyert volna, úgy a hallgatót férőhelyben kell részesíteni.  

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

kollégiumi férőhelyei között arányosan elosztva a fellebbezések elbírálásáig feltöltetlenül hagyni.  

 

10. §  

Záró rendelkezések  

1) A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az egyetemi és a kari szabályzatok, valamint más 

ide vonatkozó jogszabályok, egyetemi szabályozók az irányadók.  

2) A Szabályzatot az EHK értelmezheti. Minden értelmezéskor a Kancellária véleményét ki kell 

kérni.  

3) Jelen melléklet 2017. április 27-én lép hatályba. A hatályba lépéssel egy időben a Kari Hallgatói 

Képviseletek felülvizsgálják minden, az általuk gondozott kollégiumi felvételi eljárásra vonatkozó 

szabályzatot, pályázati kiírást az EHK egyetértésével.  

 

Budapest, 2017. április 27. 

 


