
 

Kollégiumi felvételi feltételei a 2012/13/01 (őszi) félévre 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 

Hallgatói Képviselet tájékoztat minden hallgatót a 2012/13/01 tanév őszi félévére, a 

kollégiumi férőhelyek elnyerésének módjáról a Martos Flóra, Baross Gábor és a Vásárhelyi 

Pál Kollégiumokban. 

1. Jelentkezés és pályázat feltételei 

Kollégiumi férőhelyre pályázni a http://kollegium.sc.bme.hu weboldalon lehet 2012. 

július 25. 00:01-től. Kollégiumi elhelyezésben részesülhetnek azok az alapképzésben, 

mesterképzésben, vagy doktori képzésben részt vevő, illetve ösztöndíjas külföldi hallgatók, 

akik a megadott határidőig: 2012. augusztus 10. 23:59 óráig a kiírásnak megfelelő kollégiumi 

felvételi pályázatot 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. Doktori képzésben tanuló és külföldi ösztöndíjas hallgatóknak is 

kell jelentkezniük. 

A kollégiumba csak olyan hallgató költözhet be, akinek a beköltözés pillanatában 

kollégiumi térítési és egyéb, kollégiumi szolgáltatás igénybe vételével összefüggő díj 

tartozása nincs (TJSZ §18. 12). 

Ebben a félévben a Martos Flóra Kollégiumban, Vásárhelyi Pál Kollégiumban és a Baross 

Gábor Kollégiumban kerülnek elhelyezésre a VBK hallgatói. A 2012/13. őszi félévre 426 

férőhelyet oszthatunk ki: 

 Martos Flóra Kollégium: 401 férőhely 

 Vásárhelyi Pál Kollégium: 7 férőhely 

 Baross Gábor Kollégium: 18 férőhely 

A férőhely odaítélésének alapvető szempontjai megtalálható a 

http://www.vegyeszhk.hu/index.php?id=letoltes&fajl=347 linken. 

http://kollegium.sc.bme.hu/
http://www.vegyeszhk.hu/index.php?id=letoltes&fajl=347


2. Pályázati határidők 

 

 Jelentkezési időszak: 2012.07.25. 00:01 – 2012.08.10. 23:59 

 Előzetes eredmény: 2012.08.11. 23:59-ig 

 Szociális fellebbezés: 2012. augusztus 13-15. 14:00-17:00 

 Végleges eredmény: 2012.08.15 23:59-ig 

Kollégiumi férőhelyre jelentkezni kizárólag a http://kollegium.sc.bme.hu oldalon lehet! 

Más rendszerben leadott pályázat érvénytelen! 

A pályázat hiánytalansága a pályázó felelőssége, hiányosan leadott pályázat, részlegesen 

kitöltött adatlap alapján kollégiumi férőhely nem ítélhető meg. 

3. Szociális alapon történő fellebbezés 

Azok a hallgatók, akik tanulmányi eredményük alapján nem kaptak kollégiumi férőhelyet, 

szociális alapon fellebbezhetnek. A fellebbezés rövidsége miatt kérjük, hogy akik úgy érzik, 

hogy tanulmányi eredménnyel nem fognak bekerülni kollégiumba, időben kezdjék el 

beszerezni az igazolásokat. 

A fellebbezés menete a következő: 

 Igazolások beszerzése az igazoláslista alapján, ezt megtaláljátok a 

http://www.vegyeszhk.hu oldalon a Szociális támogatás menüpont alatt az 

„Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez” 

dokumentumban. 

 A fentebb megadott időpontok valamelyikén történő megjelenés az igazolásokkal az 

ideiglenesen kijelölt HK irodában (1111 Budapest Kruspér utca 2-4. Vásárhelyi Pál 

Kollégium KHT iroda.) Figyelem: az igazolásbemutatás rövidsége miatt pótlásra nem 

lesz lehetőség, ezért alaposan nézzétek át, hogy milyen igazolások kellenek. 

Hiányos igazolások esetén a fellebbezést elutasítjuk. 

 

Kollégiumi fellebbezéshez nem kell pályázatot kitölteni a www.szoc.sc.bme.hu-n, csak meg 

kell jelenni az igazolásokkal. 

Ez nem szociális támogatás elbírálási időpont. Azon hallgatóknak, akik ekkor kívánják 

bemutatni szociális támogatásra a pályázatukat, nincs lehetőségünk azt elbírálni. 

 

  

http://kollegium.sc.bme.hu/
http://www.vegyeszhk.hu/
http://www.szoc.sc.bme.hu-n/


4. A kollégiumi térítési díjak 

A hallgatónak a kollégiumi díjfizetési kötelessége van, ha felvételt nyert, és beköltözött, 

vagy helyét fenntartatja a beköltözésig. Az egyes kollégiumokban államilag finanszírozott 

hallgatók részre a következőképp alakulnak a díjak: 

 Martos Flóra: 11650 Ft/hó (A nyári felújítás során a Martos Flóra Kollégium II. 

komfortfokozatba lépett.) 

 Baross Gábor: 9300 Ft/hó 

 Vásárhelyi Pál: 9300-10000 Ft/hó 

Az aktuális havi díjat mindig az adott hónap 5. napjáig be kell fizetni, ellenkező esetben 

késedelmi díjat szab ki a Kollégiumok Osztály.  

5. 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 GMF Kollégiumok Osztályt – a megadott beköltözési 

időpontig – értesítenie kell a férőhely későbbi elfoglalásáról, 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). 

6. Várólista 

Azon hallgatók, akik nem részesülnek kollégiumi férőhelyben, a kollégiumi pontjaik 

sorrendjében várólistára kerülnek, amennyiben jelentkeznek a KB által előírt módon. Ha egy 

hallgató félév közben költözik ki, a kollégiumi férőhelyére a várólistán soron következő 

azonos nemű hallgató jogosult. Mivel a hallgatók különböző csoportokat alkotnak a felvételi 

eljárás során, ezért a várólista pontrendszere a következő módszeren alapul: a KB azt veszi 

figyelembe, hogy a várólistára jelentkező hallgató pontszáma hány %-a annak a 

pontszámnak, ami a hallgató csoportjában a ponthatár volt a felvételi eljárás során. Tehát a 

hallgatók ezen %-os érték alapján kerülnek csökkenő sorrendbe a listán. 

Azon hallgatók, akik lemaradtak a jelentkezésről, a várólista legvégére kerülnek, abban a 

sorrendben, ahogy igényüket jelezték. 

7. Felszólalás 

Az elbírálás előzetes eredménye ellen felszólalni az eredmények közzétételétől kezdve 3 

munkanapon belül lehet a KB valamely tagjának címzett „FELSZÓLALÁS” tárgyú e-mailben. 

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. Az e-mailnek tartalmaznia kell a hallgató nevét, 

NEPTUN kódját, elérhetőségeit, és a vélt eljárási hiba írásos indoklását. Felszólalás esetén az 

azt beadó hallgatóra vonatkozó előzetes felvételi határozat semmissé válik; ügyében a KB új 

döntést hoz. 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). A hallgató a rá vonatkozó végleges felvételi 

határozatot jogosult írásban is kikérni a HK-tól. Ennek módjáról és a további fellebbezési 

lehetőségekről a végleges eredmények kihirdetésével együtt adunk tájékoztatást. 

8. Elérhetőségek: 

Kollégiumi Bizottság 

Bak Péter (elnök):  bak.peter@vegyeszhk.hu   30/719-0885 

Molnár László:  molnar.laszlo@vegyeszhk.hu  30/556-0449 

Engert Attila:   engert.attila@vegyeszhk.hu   20/261-0552 

Gál Johanna:   gal.johanna@vegyeszhk.hu  20/809-0449 

Mikó-Baráth István:  miko.barath.istvan@vegyeszhk.hu 30/846-8583 

Varga Ágoston:  varga.agoston@vegyeszhk.hu 20/800-9403 

A beszerzendő igazolásokkal kapcsolatban felmerülő kérdéseitekkel Kovács Viktort 

(kovacs.viktor@vegyeszhk.hu; 0630/511-32-04) keressétek. 

Kérdés, probléma esetén fordulj hozzánk bizalommal! 

mailto:kovacs.viktor@vegyeszhk.hu

