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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (továbbiakban: KJK) 1992-ben alapított Hallgatói 

Önkormányzat (továbbiakban: HÖK) vezető testülete, a Hallgatói Képviselet (továbbiakban: 

HK) a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény, a BME Szervezeti Felépítési és 

Működési Rendje, a BME HÖK Alapszabálya, továbbá a BME KJK HÖK Szervezeti és 

Működési Szabályzatában, valamint az Egységes Kollégiumi Felvételi Rendben foglaltak 

alapján megalkotta az alábbi szabályzatot. 

1.§  

Általános rendelkezések 

 

1) Jelen szabályzat a 2011. évi CCIV. törvény „a nemzeti felsőoktatásról” értelmében, a BME 

KJK-val adott szakon hallgatói jogviszonyban álló hallgatókra terjed ki. 

 

2) Az adott szak a BME Térítési és Juttatási Szabályzatában (továbbiakban: TJSZ) 

meghatározott, a pályázat benyújtására jogalapot adó szak.  

 

3) A kollégiumi férőhelyek karok és kollégiumok közti elosztásáról a TJSZ alapján az 

Egyetemi Hallgatói Képviselet (továbbiakban: EHK) dönt. A kari férőhelyek felosztásáról 

a KJK HK dönt. A BME HÖK Alapszabálya alapján a kollégiumi pályázatok elbírálása és 

a pontozási rendszer meghatározása a HK joga.  

 

2.§  

A kollégiumi felvételi pályázat 

 

1) A TJSZ 18.§ alapján a kollégiumi férőhely pályázat útján nyerhető el. A pályázatot a HK 

írja ki. A pályázatra a HK által meghirdetett módon kell jelentkezni. A beadott pályázatokat 

a HK bírálja el.  

 

2) A TJSZ 18.§ 2) pontja alapján amennyiben a hallgató a BME-vel létesített további 

(párhuzamos) hallgatói jogviszonyt, úgy összesen csak egy karon adhat le felvételi 

pályázatot. Amennyiben a hallgató több felvételi pályázatot ad le a Kari Hallgatói 

Képviseleteknek, akkor a hallgató összes pályázatát érvénytelennek kell tekinteni, és 

legközelebb csak a következő félévben kaphat kollégiumi férőhelyet új pályázata alapján.  

 

3) A pályázatból minden esetben kizárásra kerül, aki: 

a) vét jelen szabályzat 2.§ 2) pontja ellen 

b) kollégiumból kizáró jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, 
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c) kollégiumi férőhelyet csak a pályázatból ki nem zárt, érvényes pályázatot beadott 

hallgatóknak lehet biztosítani. 

 

3.§  

Kari férőhelyek felosztása 

 

1) A kollégiumi pályázatok elbírálása során a hallgatókat a HK felvételi csoportokba sorolja.  

A pályázat során az alábbi kollégiumi felvételi csoportokat különböztetjük meg: 

a) első aktív félévüket megkezdő alapképzésben részt vevő hallgatók 

b) első hazai aktív félévüket megkezdő mesterképzésben részt vevő hallgatók 

c) legalább második aktív félévüket megkezdő alap- vagy mesterképzésben részt vevő 

hallgatók (továbbiakban: rangsorolt hallgatók), 

d) kollégiumi mentorok és kollégiumi vezető mentorok, valamint 

e) doktorandusz hallgatók 

 

2) Félévenként a kari férőhelyek legfeljebb 20%-a tölthető fel a BME KJK-n 

alapképzésükön első aktív félévüket megkezdő hallgatókkal. Ezen férőhelyek további 

szétosztásra kerülnek 85-15% arányban, ahol a rendelkezésre álló férőhelyek 85%-a 

szociális, míg a maradék 15%-a tanulmányi alapon kerül kiosztásra. 

 

3) Félévenként a kari férőhelyek legfeljebb 10%-a tölthető fel a BME KJK-n 

mesterképzésükön első hazai aktív félévüket megkezdő hallgatókkal. Ezen férőhelyek 

további szétosztásra kerülnek 95-5% arányban, hogy a rendelkezésre álló férőhelyek  

95%-a felvételi pontszám-közösségi pont összege, míg a maradék 5%-a szociális pontszám 

alapján kerül kiosztásra. 

 

4) Amennyiben a 3.§ 2) és 3) bekezdésében szereplő felvételi csoportok számára fenntartott 

férőhelyszám nem kerül feltöltésre, úgy azok a 3.§ 5) bekezdésének e) pontjában 

meghatározott tanulmányi-közösségi-szociális alapon kiosztható férőhelyszámot növelik. 

 

5) A rangsorolt hallgatók az elmúlt két hazai aktív félévükben teljesített tanulmányi 

eredményük, az elmúlt félévben végzett közösségi tevékenységük, valamint szociális 

helyzetük alapján az alábbi szempontok sorrendjei alapján részesülnek elhelyezésben: 

a) A rendelkezésre álló férőhelyek 20%-a osztható ki csak tanulmányi alapon, 

b) A rendelkezésre álló férőhelyek 5%-a osztható ki csak szociális alapon, 

c) A rendelkezésre álló férőhelyek 10 %-a osztható ki csak közösségi alapon, 

d) A rendelkezésre álló férőhelyek 35%-a osztható ki tanulmányi-közösségi alapon, 

e) A rendelkezésre álló férőhelyek 30%-a osztható ki tanulmányi-közösségi-szociális 

alapon. 
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f) Amennyiben a pályázat során a 3.§ 5) a)-d) bekezdésekben definiált rendezési 

szempontoknál pontegyenlőség áll fent, akkor az így kialakult többlet férőhelyek a 3.§ 

5) e) pontjában szereplő tanulmányi-közösségi-szociális alapon kiosztható férőhelyek 

számát csökkentik. 

 

g) A 3.§ 1) d) pontjában szereplő kollégiumi mentorok férőhelyét a kar számára 

meghatározott összes kollégiumi férőhely terhére kell biztosítani, amennyiben érvényes 

kollégiumi mentori kinevezéssel rendelkeznek. 

h) A 3. § 1) e) pontjában szereplő doktorandusz hallgatók elhelyezését a rangsorolt 

hallgatók férőhelyszámainak terhére kell biztosítani, amennyiben a karon érvényes 

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

 

4.§  

Felvételi pontok meghatározása 

 

1) A pályázatban három szempont kerül figyelembe vételre, ezen szempontok a hallgató: 

a) tanulmányi eredménye, 

b) szociális helyzete és 

c) közösségi tevékenysége. 

 

2) A pályázat során megállapított kollégiumi felvételi pont a 4.§ 1) a)-c) bekezdésében 

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

kategóriánként. Kivéve az első aktív félévüket megkezdő hallgatóknak, akiknek a felvételi 

pontszámuk maximum 500 pont értékű lehet. 

a) Pontegyenlőség esetén a kollégiumi felvételi eljárás során megállapított tanulmányi 

részpontszám a mérvadó. 

b) Amennyiben továbbra is pontegyenlőség áll fenn, akkor az elmúlt félévben teljesített 

kreditszám a mérvadó. 

 

3) A hallgató tanulmányi eredménye 

a) az alap- és mesterképzésükön első aktív félévüket megkezdő hallgatók esetében az 

egységes felvételi pontjuk alapján kapott részpontszám; 

b) a rangsorolt hallgatók tanulmányi részpontszáma a TJSZ 18.§ (3) a) pontjában rögzített 

mérőszám alapján a pályázatot megelőző két hazai aktív félévben megszerzett kreditjei 

átlagából számítandó. A legmagasabb kreditszámhoz tartozik 100 pont, az összes érték 

számtani közepéhez tartozik 50 pont, míg a legkisebb kreditszámhoz a 0 pont. A 

meghatározott értékek közötti tartományokban lineáris interpoláció használatával 

rendelünk pontszámot a felvételi űrlapon megadott kreditértékek számtani átlagához 
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4) A közösségi tevékenység után járó közösségi részpontszám az alábbiak szerint határozható 

meg: 

a) a kari közösségi tevékenység után járó közösségi részpontszám kollégiumi pontszámmá 

alakításánál a tanulmányi pont számítási módszerét alkalmazzuk, a pályázati időszakot  

megelőző félévben a BME KJK HÖK Közösségi Pontok Szabályzata alapján 

nyilvánosságra hozott közösségi pontok felhasználásával 

 

b) az Egyetemi Hallgatói Képviselet által befogadott Hallgatói Csoportok 

tevékenységében résztvevő kari hallgatók közösségi pontszámának figyelembe vétele 

és a kollégiumi felvételi eljárás során történő beszámítása az Egységes Kollégiumi 

Felvételi Rend 2. számú függeléke alapján történik. 

 

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

Szociális Rendszerben leadott, az adott félévre szóló szociális 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 és 

b) érvényes szociális pályázatot adott le a kollégiumi felvételi pályázatban meghatározott 

időpontig és 

c) legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkező hallgatók vagy mesterképzésük első 

félévében lévő hallgatók esetén az Egységes Szociális Rendszerben megállapított 

szociális pontszáma meghaladja az előző félévre vonatkozó Rendszeres Szociális 

Ösztöndíj pályázat minimum ponthatárát. 

d) a hallgató az Egységes Szociális Rendszerben kiírt időpontok valamelyikén 

személyesen is hiánytalanul leadja a szociális pályázatát, ellenkező esetben a pályázó 

elveszítheti férőhelyét. 

 

6) A BME KJK-n alapképzésükön első aktív félévüket megkezdő hallgatók esetében a 

kollégiumi felvételi pontok a rendelkezésre álló férőhelyek 85%-áig a szociális 

részpontszám, a további férőhelyek esetén a felsőoktatási egységes felvételi pontszám adja. 

a) A rendelkezésre álló férőhelyek feltöltése a kialakult rangsor alapján történik.  

 

7) A BME KJK-n mesterképzésükön első hazai aktív félévüket megkezdő hallgatók esetében 

a kollégiumi felvételi pont a rendelkezésre álló férőhelyek 95%-áig az egységes 

felsőoktatási felvételi pontszám és a hallgató előző féléves közösségi részpontszámának 

összege. A további férőhelyek esetén a kollégiumi felvételi pont egyenértékű a szociális 

részpontszámmal. 

 

8) Rangsorolt hallgatók esetében a kollégiumi felvételi pont meghatározása a kategóriák 

sorrendjében az alábbiak szerint történik: 
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a) Tanulmányi rangsorolásnál a tanulmányi részpontszám, szociális rangsorolásnál a 

szociális részpontszám, közösségi rangsorolásnál a HK által nyilvánosságra hozott 

közösségi részpontszám alapján történik. 

b) Tanulmányi-Közösségi rangsorolásnál a tanulmányi és a közösségi részpontszám 

egyenértékűen (50%-50%) kerül összegzésre. 

Tanulmányi-Közösségi-Szociális rangsorolás alkalmával a Tanulmányi-Közösségi 

ponthoz hozzáadódik a szociális részpontszám. 

 

9) Az alap- és mesterképzésükön első aktív félévüket megkezdő és a rangsorolt 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 az adott bekerülési kategóriában megszerezhető kollégiumi felvételi 

pontok 10%-a kerül levonásra, 

b) szigorú megrovás esetén az adott bekerülési kategóriában megszerezhető kollégiumi 

felvételi pontok 25%-a kerül levonásra, 

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

szereplő időszak végéig. 

 

10) Szigorú megrovás esetén a jelentkezett hallgató 3.§ 5) a-c) pontok szerint nem részesülhet 

kollégiumi elhelyezésben. 

 

5.§  

Szobabeosztás 

 

1) A HK a jelentkezők szobaelosztási elképzeléseinek felmérésére, igényeik összegyűjtésére 

a kollégiumi férőhelyre való pályázás során szoba igénylési lehetőséget ad, melyek teljes 

körű teljesítése nem garantált. 

 

2) Az első körös hallgatói igényfelmérés során az aktuális pályázati időszakot megelőző 

félévben is kollégiumi férőhelyben részesült hallgatóknak nyilatkozniuk kell az általuk 

jelenleg is lakott szoba igényének további fenntartásáról. 

 

3) A karral aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatónak lehetősége van pályázni, 

amennyiben a hallgató elérte a minimum kritériumokat, ami feljogosítja az előzetes igény 

leadására. 

a) Az előnyben részesített szobára történő jelentkezés (szobafoglalási előjog) feltétele, a 

megpályázott időszakot megelőző félévben, a HK által – a szorgalmi időszak kezdetéig 

– meghatározott számú közösségi pont vagy kredit teljesítése, valamint a kari hallgatói 

szavazáson való részvétel, amennyiben volt az előző időszakban. 
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a) 

b) Egy- és kétágyas szobára csak azon hallgatók adhatnak le igényt, akik legalább 1 félévet 

laktak már a kollégiumban. 

c) Egy- és kétágyas szobára minden esetben előzetes igénylést kell leadni. 

 

4) A jelentkezések alkalmával a magasabb összesített kollégiumi felvételi ponttal rendelkező 

hallgatói csoportok élveznek elsőbbséget. 

a) Az összesített kollégiumi felvételi pont a 4.§ 2) pontjában meghatározott érték. 

 

5) A szobabeosztás elkészítésének szempontrendszere prioritást élvezők tekintetében: 

(1) A hallgató teljesítette az 5.§ 3) (a) pontjában meghatározottakat és ismét az előző 

pályázati időszakban általa feltöltött szobába adta le a jelentkezését. 

(2) A hallgató teljesítette az 5.§ 3) (a) pontjában meghatározottakat. 

(3) A hallgató ismét az előző pályázati időszakban általa feltöltött szobába adta le a 

jelentkezését. 

(4) Magasabb összesített kollégiumi felvételi ponttal rendelkező hallgatók. 

(5) Pontegyenlőségesetén a pályázati időszakot megelőző két félévben teljesített 

kreditek átlaga a mérvadó. 

b) A HK egyedi esetekben eltérhet a fenti szempontrendszertől. 

 

6) A kollégiumban a 302-311 és a 402-410 számú szobák elsőéves szobák, ezekre a szintekre 

csak a karral először aktív jogviszonyt létesítő hallgató kerülhet beosztásra. 

a) Amennyiben nincs elegendő hallgató a szobák feltöltésére, úgy a felsőbb évesek is 

beoszthatók ezekbe a szobákba. 

 

7) A kollégiumban a 15-21 számú szobák szakkollégiumi szobák, melyekre foglalási joggal 

élhetnek a  Közlekedésmérnöki Szakkollégium tagjai, ezen foglalási joggal azonban nem 

élveznek elsőbbséget azokkal a hallgatókkal szemben, akik ismét az előző pályázati 

időszakban általuk feltöltött szobákra adták le a jelentkezésüket. 

 

8) Az előzetes igények leadási határidejéről a HK a szorgalmi időszak vége előtt köteles 

tájékoztatni a hallgatókat. 

 

6.§  

Várólista 

 

1) Azon hallgatók, akik nem részesülnek kollégiumi férőhelyben, de rendelkeznek érvényes 

leadott férőhely jelentkezéssel, a felvételi csoportjukban meghatározott összesített 

kollégiumi felvételi pontszámaik sorrendjében automatikusan várólistára kerülnek. 

 

2) A várólistán azonos felvételi pontszámmal rendelkező hallgatók között a rangsor a 

következőképpen alakul: 
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a) a kollégiumi felvételi eljárás során megállapított tanulmányi részpontszám a mérvadó 

b) amennyiben továbbra is pontegyenlőség áll fenn, akkor az elmúlt félévben teljesített 

kreditszám a mérvadó. 

 

3) Amennyiben egy kollégiumi férőhelyet nyert hallgató nem foglalja el a férőhelyét, vagy az 

aktuális félév során férőhelyét visszamondja, akkor a megüresedett helyre a kiköltözött 

hallgatóval megegyező felvételi csoport várólistájának első helyén álló hallgató jogosult.  

Ellenkező nemű szobatárs csak abban az esetben vehető fel a megüresedett helyre, ha a 

leendő szoba minden lakója nyilatkozik arról, hogy elfogadják az így kialakult 

szobabeosztást. Elutasítás esetén, az első helyen álló hallgató a várólistán elfoglalt helyét 

nem veszti el, viszont a következő, a visszamondóval azonos nemű hallgató kerül 

kiértesítésre. 

 

4) Azon hallgatók, akik lemaradtak a jelentkezésről, utólagos jelentkezést adhatnak le a Kari 

Hallgatói Képviseleteknél és a 3.§ 1) bekezdésben meghatározott kollégiumi felvételi 

csoportjuknak megfelelő várólista legvégére kerülnek, abban a sorrendben, ahogy 

igényüket jelezték. 

 

5) A mesterképzésükön első aktív félévüket megkezdő hallgatók a tanulmányi, közösségi 

részpontszám összege alapján kerülnek várólistára, azonos pontszám esetén a tanulmányi 

pontszámát meghatározó alapképzés halmozott súlyozott tanulmányi átlaga alapján 

készítjük el. 

 

6) A várólista kezeléséről a TJSZ 17-18.§ és az EKFR 8.§ 6) vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. 

 

7.§  

Felszólalás, jogorvoslat 

 

1) Az adott félévre szóló Kollégiumi Felvételi Pályázatban meghatározott határidőig a 

hallgató felszólalással élhet a pályázat kiírója felé, kizárólag eljárási hiba esetén. 

Amennyiben ennek a pályázat kiírója helyt ad és felvételt nyert volna, úgy a hallgatót 

férőhelyben kell részesíteni. A kérelmeket a kollegium@kozlekkar.hu címre kell küldeni. 

 

2) A hallgató a pályázat végleges eredménye ellen – a közléstől számított tizenöt napon belül 

a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet a Neptun rendszerben elérhető 

kérvény leadásával. A hallgató a jogorvoslati jogát a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. törvény, valamint a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata X. fejezete 

biztosítja. 
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3) A Kari Hallgatói Képviselet köteles a karra jutó férőhelyek 0,5 %-át a kar kollégiumi 

férőhelyei között arányosan elosztva a hivatalos jogorvoslati időszak végéig feltöltetlenül 

hagyni. 

 

8.§  

Záró rendelkezések 

 

1) Jelen szabályzat 2018. december 3-tól hatályos. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti minden 

kollégiumi felvétellel kapcsolatos korábbi kari szabályzat. 

 

2) A kollégiumi felvétellel kapcsolatos jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben 

minden esetben az EHK egyetértésével a HK dönt. 

 

3) A HK a Szabályzat elfogadását követően, annak hatályba lépése előtt közzéteszi a honlapján 

a jelen szabályzatot és mellékleteit. 

 

 

Budapest, 2019. május 13. 

Horváth Bence 

Elnök 

BME KJK HK 

 


