BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI KÉPVISELET

Kollégiumi férőhelypályázat kiírása a 2018/19/I. (őszi) félévre
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) Vegyészmérnöki
és Biomérnöki Kar (továbbiakban: VBK) Hallgatói Képviselet (továbbiakban: HK) tájékoztat
minden hallgatót a 2018/19. tanév őszi félévére vonatkozó kollégiumi férőhelyek elnyerésének
módjáról a BME VBK hallgatói számára.
1. Jelentkezés és pályázat feltételei
Kollégiumi férőhelyre pályázni a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszerben
(továbbiakban: KEFIR) (https://kefir.bme.hu/) lehet Felsőbbéveseknek, doktorandusz
hallgatóknak és államközi szerződések alapján miniszteri ösztöndíjban részesült hallgatóknak
2018. június 11. (hétfő) 00:01-től, Elsőféléveseknek és Mester elsőféléveseknek 2018.
augusztus 1. (szerda) 00:01*-től. Kollégiumi elhelyezésben részesülhetnek azok az
alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók, akik a megadott
határidőig a kiírásnak megfelelő kollégiumi férőhelypályázatot adtak le (továbbiakban: a
kollégiumi elhelyezésre jogosultak). A pályázatban szereplő adatok helyességéért a pályázó
felelősséget vállal: megtévesztő adatok megadása esetén a pályázó ellen fegyelmi eljárást
indítunk, az adatlap hibás kitöltése miatt, a pályázót érő hátrányokért pedig nem vállaljuk a
felelősséget, és ezek nem képezhetik fellebbezés indokát sem!
A kollégiumi elhelyezés 5 hónapra szól, melynek kezdete a regisztrációs hét hétfője, vége a
vizsgaidőszak utolsó napja. Államközi szerződések alapján miniszteri ösztöndíjban részesült
hallgatóknak és a doktorandusz jogviszonnyal rendelkező hallgatóknak is kell jelentkezniük. A
kollégiumba csak olyan hallgató költözhet be, akinek a beköltözés pillanatában az egyetemmel
szemben díjtartozása nincs (TJSZ 18.§ 12)!
2. Pályázati határidők a Kollégiumi Felvételi Csoportok szerint:
Felsőbbévesek,
doktorandusz hallgatók,
miniszteri ösztöndíjas hallgatók
2018. július 27. (péntek) 23:59

Elsőfélévesek,
Mester elsőfélévesek

2018. augusztus 17. (péntek)
23:59
Szociális
pályázatok 2018. július 15. (vasárnap) 23:59 2018. augusztus 12.
(vasárnap) 23:59
leadási határideje:
2018. augusztus 6. (hétfő)
2018. augusztus 21. (kedd)
Előzetes eredmény:
14:00
2018. augusztus 6-9.
2018. augusztus 21-23.
Felszólalás:
2018. augusztus 10. (péntek)
2018. augusztus 24.(péntek)
Végleges eredmény:
Jelentkezési határidő:

*: BME Címtárral történő bejelentkezéssel lehetséges a pályázat leadása, így a felvételt nyert
hallgatók a felhasználói azonosítójuk megküldése után tudnak csak pályázni.
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3. Kollégiumi férőhelyosztási elvek
A kollégiumi férőhelyosztási elveket a VBK Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának 3. számú melléklete tartalmazza. A férőhely odaítélésének alapvető
szempontjai megtalálhatók a www.vegyeszhk.hu oldalon a „Kollégium” menüpont alatt.
4. Szociális helyzet igazolása
Azok a hallgatók, akik szociális helyzetüket (is) szeretnék beszámíttatni a felvételi eljárás során,
nekik szükséges beszerezniük a szociális helyzetet igazoló papírokat. Azon felsőbbéves
hallgatók, akiknek az Egységes Szociális Rendszerben megállapított szociális pontszáma nem
éri el az előző félévre vonatkozó Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat minimum
ponthatárát, azoknak a szociális pontszámát nem vesszük figyelembe a pályázat elbírálása során
(2017/2018. tavaszi féléves ponthatár: 30 pont). Elsőfélévesek esetén azon hallgatók szociális
pontszámát vesszük figyelembe, akiknek az Egységes Szociális Rendszerben megállapított
szociális pontszáma nagyobb, mint 0.
A szociális igazolások feltöltésének határideje:



Felsőbbéveseknek:
o hiánypótlási időszak
Elsőféléveseknek és Mester elsőféléveseknek:
o hiánypótlási időszak

2018. július 15. 23:59
2018. július 16-27.
2018. augusztus 12. 23:59
2018. augusztus 13-17.

Igazolások beszerzése az igazoláslista szerint szükséges, a listát és a szociális papírokkal
kapcsolatos híreket megtaláljátok a http://www.vegyeszhk.hu oldalon a Szociális támogatás
menüpont alatt.
A beszerzendő igazolásokkal kapcsolatban felmerülő kérdéseitekkel a HK Szociális Bizottságát
(szocbiz@vegyeszhk.hu), illetve Szociális referensét, Bezzeg Klaudiát (+3630/8323323) keressétek!

5. A kollégiumi térítési díjak
A hallgatónak kollégiumi díjfizetési kötelessége van, ha felvételt nyert, és beköltözött, vagy
helyét fenntartatja a beköltözésig. Az egyes kollégiumokban a következőképp alakulnak a
díjak:
államilag finanszírozott és
önköltséges és
állami ösztöndíjas hallgatók
költségtérítéses hallgatók
részére
részére
Martos Kollégium
11650 Ft/hó
23300 Ft/hó
Vásárhelyi Pál Kollégium
9320-11650 Ft/hó
20970-23300 Ft/hó
Kármán Tódor Kollégium
11650 Ft/hó
23300 Ft/hó
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Az aktuális havidíjat mindig az adott hónap 15. napjáig be kell fizetni, ellenkező esetben
késedelmi díjat szab ki a Kollégiumok Igazgatóság.
6. A férőhely visszamondása
A kollégiumi elhelyezésben részesülő hallgatónak legkésőbb a megadott beköltözési időpontot
követő 5 munkanapon belül be kell költöznie, ellenkező esetben férőhelyét veszti. Fizikai
akadályoztatása esetén a BME Kancellária Kollégiumok Igazgatóságot – a megadott
beköltözési időpontig – értesítenie kell a férőhely későbbi elfoglalásáról a
kollegiumok@mail.bme.hu címen, azonban ekkor férőhely-biztosítás időtartamára is fennáll a
hallgató kollégiumi térítési díjfizetési kötelezettsége (TJSZ 18.§ 14). A férőhelyét el nem
foglaló hallgató az adott félévben csak akkor kaphat kollégiumi férőhelyet, ha minden
várólistán lévő hallgató nyert már kollégiumi elhelyezést (TJSZ 18.§ 15).
7. Felszólalás
Az elbírálás előzetes eredménye ellen felszólalni az eredmények közzétételétől kezdve 2 napon
belül lehet. Felszólalás indoka csak eljárási hiba lehet, azaz ha a hallgató véleménye szerint
pályázatának elbírálásakor hiba történt a VBK HK Kollégiumi Bizottsága részéről, vagy nem
az előre meghirdetett osztási elvek szerint jártunk el. Amennyiben a hallgató nem ad be
felszólalást, a rá vonatkozó felvételi határozat a felszólalási határidő leteltekor külön értesítés
nélkül véglegessé válik (tehát a rá vonatkozó előzetes eredmény érvénybe lép). Felszólalni a
megfelelő KEFIR űrlap leadásával lehetséges.
8. Jogorvoslat
A hallgató jogorvoslati jogát a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint
a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzata 15.§-a biztosítja.
Felszólalással élni az előzetes eredmény ellen Felsőbbéveseknek 2018. augusztus 6. és 9.
között, Elsőféléveseknek augusztus 21. és 23. között lehet a KEFIR-en keresztül.
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9. Elérhetőségek
Kollégiumi Bizottság:
A kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseitekkel a HK Kollégiumi
Bizottságát (kollegium@vegyeszhk.hu), illetve a Kollégiumi Bizottság elnökét, Kálmán
Dorinát (+3630/5124271) keressétek!
A beszerzendő igazolásokkal kapcsolatban felmerülő kérdéseitekkel a HK Szociális Bizottságát
(szocbiz@vegyeszhk.hu), illetve Szociális referensét, Bezzeg Klaudiát(+3630/8323323)
keressétek!
Aktuális információkért olvasd a vegyeszhk.hu-t, kövesd a HK facebookját!
Kérdés, probléma esetén fordulj hozzánk bizalommal!
Üdvözlettel:
VBK HK
Budapest, 2018. május. 17.
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