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Kollégiumi felvételi pályázat mester első féléves hallgatók részére 

a 2018/2019. tanév tavaszi félévére 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Hallgatói 

Képviselete pályázatot hirdet kollégiumi férőhelyre, a Természettudományi Kar nappali 

tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói számára a 2018/2019. tanév 

tavaszi félévére. 

Pályázatot a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszeren keresztül lehet 

leadni.    

A pályázattal kapcsolatos időpontok alább láthatóak.  

Ha valaki nem ért egyet a pályázat eredményével, a Kari Hallgatói Képviseletnél jelezheti a 

problémáját a lentebb olvasható időpontig. Ezt a ttk_kollegium@lists.ktk.bme.hu címre 

küldött e-mailben  lehet megtenni, melyben szerepeljen a felszólaló hallgató neve, Neptun-

kódja, illetve a felszólalás indoka. 

A határidőn túl leadott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. 

Más rendszeren történő jelentkezés érvénytelen. 

A leadott pályázatok elbírálása a hatályban lévő Kollégiumi Felvételi Szabályzat alapján 

történik. 

A mester első féléves hallgatók számára fenntartott kollégiumi férőhelyek legfeljebb 95%-a 

nyerhető el tanulmányi – közösségi részpontszám alapján és legalább 5%-a kizárólag szociális 

alapon. A fennmaradó helyekre a hallgatók a felvételi pontszámaik alapján kerülnek 

rangsorolásra. 

Abban az esetben, ha szociális alapon is jelentkezel kollégiumi férőhelyre, úgy szociális 

pályázatot is le kell adnod, határidőn belül. Ezesetben a kollégiumi férőhelypályázat űrlapján 

jelezd az igényedet a szociális pontszámod figyelembe vételére. 

A szociális helyzet igazolásáról a ttkhk.bme.hu honlapon olvashattok. 

 

Akik szociális kedvezményezettséggel igényelnek férőhelyet, azoknak a szociális pontok 

figyelembe vétele a Kollégiumi Felvételi Szabályzat  2. sz. melléklete alapján történik. 

A felvételi pályázat eredményéről és a szobabeosztásról a ttkhk.bme.hu oldalról 

értesülhettek, illetve emlékeztető e-mailt is küldünk, ezért fontos, hogy aktuális elérhetőségek 

legyenek megadva!  

 

A pontos költözési időpontokat a későbbiekben fogjuk kihirdetni. 
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Amennyiben további kérdés merül fel, írj levelet a ttk_kollegium@lists.ktk.bme.hu e-mail 

címre! 

 

Első féléves hallgatókra vonatkozó időpontok (MSc): 

- Jelentkezési időszak kezdete:  2019. január 02. 00:00 

- Jelentkezési időszak vége: 2019. január 27. 12:00 

- Előzetes eredmény:  2019. január 28. 23:59 

- Felszólalás határideje: 2019. január 30. 23:59  

- Végleges eredmény:  2019. január 31. 12:00    
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