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Kollégiumi felvételi szabályzat 2017/18/2 félévre 

1. § Általános rendelkezések 

1) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) saját és 

bérelt kollégiumaiban férőhelyre jogosult minden teljes idejű képzésben részt vevő aktív 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a Természettudományi Karon lévő képzésen 

tanulmányait folytató hallgató, aki érvényes kollégiumi jelentkezést adott le. 

2) A kollégiumi férőhely az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 

18.§ (5) pontjában meghatározott időszakra szól. Kollégiumi jelentkezést csak a Kollégiumi 

Egységes Felvételi és Információs Rendszeren (http://kefir.bme.hu) keresztül lehet leadni. 

3) Jelen szabályzatot a Természettudományi Kar Hallgatói Képviselete (továbbiakban TTK 

HK) adja ki. 

4) Kollégiumi elhelyezésben nem részesülhet a hallgató, ha más egyetemi szabályzatok miatt 

arra nem jogosult. 

2. § Kollégiumi felvételi csoportok 

1) A 2017/18 tavaszi félévére szóló pályázat során a TTK HK az alábbi kollégiumi felvételi 

csoportokat (továbbiakban: KFCs) állapítja meg: 

a) első aktív félévüket megkezdő mesterképzésben részt vevő hallgatók 

(továbbiakban: Mester elsőfélévesek), 

b) legalább második aktív félévüket megkezdő alap-, mester- vagy osztatlan képzésben 

részt vevő hallgatók (továbbiakban: Felsőbbévesek), valamint 

c) doktorandusz hallgatók, valamint 

d) kollégiumi mentorok. 

2) A Természettudományi Kar kollégiumi férőhelyeiből az egyes KFCs-ok a következő 

arányban részesülnek. 

a) Mester elsőfélévesek a karra jutó férőhelyek 10%-n vehetők fel, 

b) Felsőbbévesek a karra jutó férőhelyek 90%-n vehetők fel, 

c) a doktorandusz hallgatókat és a kollégiumi mentorokat a Felsőbbéveseknek jutó 

helyek terhére kell elhelyezni, amennyiben érvényes pályázatot adnak le. 

3) Ha a 2.§ 1) a) vagy az 1) b) pontban meghatározott KFCs-ban kevesebb jelentkező van, 

mint a számukra elérhető férőhely, akkor a fennmaradó helyeket a másik KFCs kapja meg. 

3. § Bírálati szempontok 

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

a) tanulmányi eredménye (5. § 1) és 2) alapján), 
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b) szociális helyzete (5. § 3) és 4) alapján) és 

c) közösségi tevékenysége (5. § 5) alapján). 

2) A pályázat során megállapított kollégiumi felvételi pont a 3.§ 1) a)-c) bekezdésében 

szereplő szempontok alapján kerül meghatározásra, maximum 300 pont értékben, felvételi 

kategóriánként. 

3) A hallgatók tanulmányi eredménye  

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

részpontszám; 

b) a Felsőbbévesek esetében tanulmányi részpontszámuk megállapításához a súlyozott 

tanulmányi átlag és a teljesített kreditek száma kerül figyelembevételre, a megelőző 

két aktív félév eredményei alapján. Az első aktív félévüket teljesítő hallgatóknál a 

lezárt félév végén az aktuális eredményük kétszeres szorzóval kerül kiszámításra. 

4) A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó kollégiumi felvételi részpontszám az Egységes 

Szociális Rendszerben leadott 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, 

b) érvényes szociális pályázatot adott le a kollégiumi felvételi pályázatban 

meghatározott időpontig, 

c) az Egységes Szociális Rendszerben megállapított szociális pontszáma meghaladja 

az előző félévre vonatkozó Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat minimum 

ponthatárát (33 pont).  

d) Amennyiben a személyes bemutatáson nem vesz részt vagy érvénytelennek minősül 

a pályázata, akkor az előzetesen megítélt férőhelyet elveszítheti a hallgató. 

5) A hallgató közösségi és szakmai tevékenységét a következők alapján értékeljük: 

a) 2018/18-as őszi félévi Közösségi ösztöndíj, 

b) 2017 szeptemberétől a kollégiumi jelentkezés leadásának határidejéig szóló Külső 

Közösségi Ösztöndíj. 

c) 2017. június 8-tól november 17-ig szóló Közösségi Ösztöndíj Hallgatói 

Képviselőknek, 

d) 2017/18 őszi félévre szóló Wigner Jenő Szakkollégiumi ösztöndíj, 

e) 2017/18 őszi félévre szóló Pikkász ösztöndíj, 

f) 2017/18 őszi félévére szóló Kari Tudományos Ösztöndíj, 

g) 2017. június 14-től november 14-ig szóló Egyetemi Hallgatói Képviselet Ösztöndíj 

h) 2017/18 félévre szóló Rendezvényszervezői ösztöndíj, valamint 

i) Kari és egyetemi szervezésű nyílt napokon, illetve táborokban (pl.: Science Camp) 

történő szervezői tevékenység. 

6) A 3. § 3)-5) bekezdésben definiált részpontszámok számítása az 5. § 1)-5) bekezdésében 

található. 
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4.§ A hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek kiosztása 

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

a 2.§ 2) a) pontban a számukra meghatározott kollégiumi férőhelyek kiosztása 

a) 80%-ban a tanulmányi és közösségi részpontszámok összege alapján történik; 

b) 20 %-ban, szociális pontszám alapján történik. 

A szociális pontszám alapján fel nem töltött férőhelyek az 4.§ 1) a) pontja szerint kiosztható 

férőhelyek számát növelik. Amennyiben ezek után is vannak feltöltetlen férőhelyek, úgy 

ezek a Felsőbbéveseknek kiosztható férőhelyek számát növelik. 

2) Felsőbbéves hallgatók esetében a 2.§ 2) b) pontban a számukra meghatározott kiosztható 

férőhelyek 20%-a kizárólag tanulmányi alapon, a férőhelyek 10%-a kizárólag szociális 

alapon, a férőhelyek 8%-a kizárólag közösségi alapon, illetve a férőhelyek 25%-a kizárólag 

tanulmányi-közösségi alapon kerül feltöltésre. Ezektől eltérni csak pontegyenlőség esetén 

lehet. 

3) A Felsőbbévesek az alábbiak szerinti sorrendben részesülhetnek elhelyezésben: 

a) kizárólag tanulmányi alapon,  

b) kizárólag szociális alapon,  

c) kizárólag közösségi és szakmai alapon,  

d) tanulmányi-közösségi (továbbiakban: T-K) részpontszámok összege alapján, vagy 

e) tanulmányi-közösségi-szociális (továbbiakban: T-K-SZ) részpontszámok összege 

alapján.  

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

elhelyezésben. 

5) Azon Felsőbbéves hallgatóhoz, aki a 4.§ 3) d-e) pontok valamelyike alapján kerül 

besorolásra, az a kategória lesz rendelve, amelyikben magasabb pontszámot ér el. 

6) A 2. § 1) c) pontjában szereplő doktorandusz hallgatók elhelyezését a Felsőbbévesek 

férőhelyszámainak terhére kell biztosítani, amennyiben a karon érvényes pályázatot 

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

7) A Mester elsőfélévesek, Elsőfélévesek és a Felsőbbéves hallgatók esetén, amennyiben 

rendelkeznek érvényes (365 napnál nem régebbi) fegyelmi ponttal, akkor az adott bekerülési 

kategóriában megszerezhető kollégiumi felvételi pontok a fegyelmi pontértékkel azonos 

százaléka kerül levonásra. 

a) megrovás esetén a megszerezhető kollégiumi felvételi pontok 10%-a kerül 

levonásra,  

b) szigorú megrovás esetén a megszerezhető kollégiumi felvételi pontok 25%-a kerül 

levonásra,  

c) eltiltás esetén, nem részesülhet kollégiumi elhelyezésben a fegyelmi határozatban 

szereplő időszak végéig.  

8) Megrovás és szigorú megrovás esetén a jelentkezett hallgató 4.§ 3) a-c) pontok szerint nem 

részesülhet kollégiumi elhelyezésben. 

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

hallgatók férőhelyszámainak terhére biztosítani kell, amennyiben a karon érvényes pályázatot 
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nyújtanak be és nincs velük szemben az elhelyezést tiltó fegyelmi határozat. 

10) A 2. § 1) d) pontjában szereplő kollégiumi mentorok férőhelyét a kar számára meghatározott 

összes kollégiumi férőhely terhére kell biztosítani, amennyiben érvényes kollégiumi 

mentori kinevezéssel rendelkeznek. 

5. § Az egyes kollégiumi részpontszámok megállapítása 

1) A tanulmányi részpontszám a Mester elsőféléveseknél megegyezik a felvételi pontszámmal 

(maximum 100 pont). Pont egyenlőség esetén azon képzés görgetett tanulmányi átlaga dönt, 

amivel a hallgatók a mesterképzésre felvételt nyertek. 

2) A Felsőbbéveseknél a tanulmányi részpontszám a következő módon számolódik: 

 

T-K-SZ: 

BSc hallgatók esetén: 

10 ∙ Á + 𝐾𝑅𝐵 

MSc hallgatók esetén: 

10 ∙ Á + 𝐾𝑅𝑀 

T-K: 

BSc hallgatók esetén: 

93

50
(10 ∙ Á + 𝐾𝑅𝐵) 

MSc hallgatók esetén: 

93

50
(10 ∙ Á + 𝐾𝑅𝑀) 

 

ahol a változók jelentése: 

o Á: az utolsó két félévében elért súlyozott tanulmányi átlagok mértani közepe. 

Amennyiben a hallgatónak az adott szakon csak egy aktív féléve volt, akkor az 

utolsó és egyben egyetlen aktív félévében teljesített tanulmányi átlagára értendő. 

o KRB: az elmúlt két aktív félévben elvégzett kötelező kreditek alapján kapható 

pontok, ahol legalább 55 kredit elvégzése esetén a maximális 55 pont jár, 

kevesebb kreditre egyenesen arányosan csökkennek a pontok, azaz: 

min{(Ind + 1) ⋅ elvégzett_kredit;55} 

o KRM: az elmúlt két aktív félévben elvégzett kötelező kreditek alapján kapható 

pontok, ahol legalább 44 kredit elvégzése esetén a maximális 55 pont jár, 

kevesebb kreditre egyenesen arányosan csökkennek a pontok, azaz: 

min{(Ind + 1) ⋅ elvégzett_kredit;44} ⋅
55

44
  

o Ind: indikátorváltozó, a pontosan egy aktív félévvel rendelkezők BSc hallgatók 

esetén 1, egyéb esetben 0;     
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3) A Mester elsőfélévesek szociális pontja megegyezik az ESZR-ben megszerzett pontjukkal, 

amennyiben az teljesíti 3. § 4) c) pontjában megállapított kritériumot. 

4) A Felsőbbévesek szociális pontjai a következő módon számolódik: 

min{ 1.5 ∙ 𝑆𝑍;  120 } 

o SZ: az Egységes Szociális Rendszerben megállapított pontszám, ha az 

meghaladja az előző félévre vonatkozó Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat 

minimum ponthatárát (33 pont), különben 0. 

5) A közösségi és szakmai részpontszám a következő módon kerül megállapításra: 

T-K-SZ: 

𝑚𝑖𝑛{𝐾Ö𝑍 + 𝐻𝐾 + 𝑅 + 𝐾𝑇Ö; 75} 

T-K: 

𝑚𝑖𝑛{1.4 ∙ (𝐾Ö𝑍 + 𝐻𝐾 + 𝑅 + 𝐾𝑇Ö); 105} 

ahol a változók jelentése: 

o 𝐾Ö𝑍 = 𝑚𝑖𝑛{𝐾Ö + 𝑁 + 𝐾𝐾Ö + 𝑃𝑖 + 𝑊𝐽𝑆𝑧;  50} 

o 𝐻𝐾 = 𝑚𝑖𝑛{𝐾Ö𝐻𝐾 + 𝐸𝐻𝐾Ö;  50} 

o KÖ: A 3.§ 5) a) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok 
1

5
 része. 

o KKÖ: A 3.§ 5) b) pontjában megállapított pályázatokon megszerzett pontok 

összegének az 
1

2
 része. 

o KÖHK: A 3.§ 5) c) pontjában megállapított pályázatokon megszerzett pontok 

átlaga. 

o PI: A 3.§ 5) d) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok 
1

3
 része, 

de legfeljebb 20. 

o WJSZ: A 3.§ 5) e) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok 
1

3
 

része, de legfeljebb 20. 

o KTÖ: A 3.§ 5) f) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok 
1

2
 része, 

de legfeljebb 35. 

o EHKÖ: A 3.§ 5) g) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok 

összegének az 
1

10
 része. 

o R: A 3.§ 5) h) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok 
1

3
 része. 

o N: A 3.§ 5) i) pontjában jelzett kari és egyetemi eseményeken a szervezői 

munkáért járó pont különböző, de legfeljebb 16; 

 a kar vagy egyetem nyílt napi vagy iskolalátogatási képviselete 

alkalmanként 2 pont, 

 kari vagy egyetemi szintű táborokban való részvétel esetén táboronként 

3 pont. 

6. § Külföldi és félév áthallgatásban résztvevő hallgatók 

1) EGT-államban részképzésben résztvevő hallgatók (Pl.: Erasmus+) külföldi félévét 

követően, az azt megelőző aktív félévek teljesítményét vesszük figyelembe a 
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tanulmányi, közösségi részpontszám megállapításakor. A szociális helyzetre vonatkozó 

(rész)pontszám az adott félévre vonatkozó Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat 

kiírásában található időszak alapján kerül meghatározásra. Amennyiben a hallgató nem 

rendelkezik a külföldi tartózkodást megelőző aktív félévvel, abban az esetben 

Elsőfélévesnek vagy Mester elsőfélévesnek számít a képzési szintjétől függően. 

7. § Kollégiumba sorolás és szobabeosztás 

1) A férőhelyet nyert hallgatókat kollégiumba sorolása először a hallgatók igényeit figyelembe 

véve történik. Ha ez után még egyes kollégiumba több jelentkező van, akkor a kollégiumba 

sorolás a közösségi és szakmai részpontszám alapján történik (pontegyenlőség esetén a 

tanulmányi részpontszámot vesszük figyelembe). 

2) A szobabeosztási is a hallgatók igényeit figyelembe véve történik, de egy szobára az ott 

lakók előnyt élveznek attól függően, hogy az adott félévet megelőzően hány bentlakási 

időszakot töltöttek az adott szobában. 

3) Minden az intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatónak, aki a hivatalos 

kollégiumi felvételi eljáráson férőhelyben részesült és a Wigner Jenő Szakkollégium tagja, 

biztosítani kell, hogy társaival egy helyen tudjon lakni. Ez a lehetőség nem jogosít a többi 

szabályzatban foglalt kritérium teljesülése alól. 

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 KFCs várólistájának első helyén álló hallgató jogosult. Amennyiben az egyik 

KFCs várólistája kiürül, akkor a másik KFCs csoport várólistáján első helyen lévő hallgató 

költözhet be a megüresedett férőhelyre. 

3) Azon hallgatók, akik lemaradtak a jelentkezésről, utólagos jelentkezést adhatnak le a TTK 

HK és a 2.§ 1) bekezdésben meghatározott kollégiumi felvételi csoportjuknak megfelelő 

várólista legvégére kerülnek, abban a sorrendben, ahogy igényüket jelezték. 

4) Az 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) 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 

Szociális 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 
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9. § Jogorvoslat 

1) A fellebbezési jogot az 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 jelezheti 

a TTK HK felé, ha eljárási hibát észlel. Amennyiben ennek a TTK HK helyt ad és felvételt 

nyert volna, úgy a hallgatót férőhelyben kell részesíteni. 

10. § Záró rendelkezések 

1) A hallgatók szobabeosztását minden esetben a TTK HK hagyja jóvá. 

2) A jelen szabályzatot a TTK 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 a TTK HK dönt róla. 

4) A pályázás menetéről és technikai információiról, amint rendelkezésre állnak, a TTK HK 

honlapján és e-mailben is tájékoztatja a hallgatókat. 

 

 

  Lestyan Bence 

  elnök 

  Természettudományi Kar 

  Hallgatói Képviselet 

 

Budapest, 2017. december 05. 
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