Kollégiumok közötti férőhelycserékkel kapcsolatos ügyrend

1. §
Általános rendelkezések

1) A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (továbbiakban: VBK) Hallgatói Képviselete
(továbbiakban: HK) igény esetén lehetőséget biztosít más karok hallgatóinak is a Martos
Kollégiumban történő elhelyezésre, valamint a VBK hallgatóinak más egyetemi
kollégiumban történő elhelyezésére mindkét érintett kar jóváhagyásával.
2) Ezeket a férőhelyeket a HK saját férőhelyeinek terhére biztosítja, amelyeket az Egyetemi
Hallgatói Képviselet (EHK) által szabályozott módon cserél el az illetékes Karral.
3) A férőhelycseréhez a hallgatónak igénylést kell benyújtani a saját kari HK-ja által közétett
űrlap segítségével, a HK által kihirdetett módon és határidőig. A határidő lejártát követően
a kérelmek nem kerülnek figyelembe vételre.
2. §
Martos Flóra Kollégiumra vonatkozó bírálati szempontok

1) A beérkezett igényléseket a Kollégiumi Bizottság (továbbiakban: KB) elbírálja, majd
előterjeszti a HK részére, aki döntést hoz.
2) Csak azon igénylések fogadhatók el, amelyekben meg van jelölve szobatárs és a szobatárs
a tárgyfélévben a VBK hallgatója lesz. Ezen pont alól kivételt képeznek az egyszemélyes
szobára jelentkezők..
3) A KB kizárólag a következő indokok valamelyikére hivatkozva fogadhatja el az igénylést,
melyek feltűntetése az indoklásban említendő és kifejtendő:
a) párkapcsolati viszony,
b) testvéri viszony,
c) az igénylő mozgásában korlátozott személy,
d) kiemelkedő közéleti tevékenység (rendezvényfőszervezés, öntevékeny köri
vezetőségi tagság, korábbi Hallgatói Képviseleti mandátum, szakkollégiumi
tagság)
e) a HK korábbi döntése alapján a megelőző félévben jóvá lett hagyva a férőhelycsere
és az adott képzéséből legfeljebb 2 félév van hátra

4) Kizáró oknak minősül:
a) ha az igénylő az előző félévben igényelt férőhelycserét, az el lett fogadva, de
lemondott a férőhelyéről
b) az igénylő érvényes fegyelmi ponttal rendelkezik, amely súlyosságának
függvényében a KB dönt az igény elutasításáról
5) A döntés meghozatala után az illetékes KB tag e-mailben értesíti a hallgatókat a döntés
eredményéről. A fenti szempontrendszer alapján meghozott döntések ellen felszólalási
lehetőség nincs.
6) Különleges esetekben az illetékes KB eltérően is rendelkezhet
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