Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Hallgatói Önkormányzat

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

1.§ Általános rendelkezések
1) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karának (továbbiakban: GTK) kollégiumi férőhelyére jogosult minden
BME GTK-n teljes idejű képzésben részt vevő aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató,
aki érvényes kollégiumi jelentkezést adott le.
2) A kollégiumi férőhely a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 18. § (5)
pontjában meghatározott időszakra szól. Kollégiumi jelentkezést csak a Kollégiumi Egységes
Felvételi és Információs Rendszeren keresztül lehet leadni.
3) A felvételi szabályzat a BME GTK hallgatói számára biztosított, a BME vagyonkezelésében álló, a
bérelt és a PPP keretében felújított kollégiumi férőhelyekre (továbbiakban: kari férőhelyek)
vonatkozik.
4) A hallgatók számára rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyen történő kollégiumi elhelyezés
pályázat (továbbiakban: pályázat) útján elnyerhető juttatás, melyeket a GTK Hallgatói Képviselet
(továbbiakban: GTK HK) ír ki a TJSZ 18.§ alapján és hivatalos csatornáin teszi közzé.
5) Kollégiumi elhelyezésben nem részesülhet a hallgató, ha más egyetemi szabályzatok miatt arra
nem jogosult.
6) A pályázat érvénytelen, ha a hallgató a pályázatot a GTK HK által meghirdetett határidőn túl
nyújtja be.
7) A BME Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya 11.§ (15) alapján a GTK-n a pontozási
rendszer meghatározása a GTK HK joga.
8) A kari férőhelyben részesült hallgatók kollégiumok szerinti beosztásáról GTK HK dönt.

2.§ Férőhelyszámok megállapítása
1) A hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek számát a Kancellária Kollégiumok Igazgatóság
(továbbiakban: KI) határozza meg az EHK egyetértésével, legkésőbb az adott félévet megelőző
szorgalmi időszakának végéig.
2) A hallgatók számára rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek karok közötti szétosztását és
kollégiumok közti felosztását az Egyetemi Hallgatói Képviselet (továbbiakban: EHK) határozza
meg.
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3.§ Kollégiumi felvételi csoportok
1) A pályázat során az alábbi kollégiumi felvételi csoportokat különböztetjük meg:
a) első aktív félévüket megkezdő alap- vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók
(továbbiakban: Elsőfélévesek),
b) első aktív félévüket megkezdő mesterképzésben részt vevő hallgatók (továbbiakban: Mester
elsőfélévesek),
c) legalább második aktív félévüket megkezdő alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő
hallgatók (továbbiakban: Felsőbbévesek),
d) doktorandusz, miniszteri ösztöndíjas hallgatók, valamint
e) kollégiumi mentorok.
2) A pályázat során a GTK HK a fent felsorolt csoportokon belül további kollégiumi felvételi
csoportokat hoz létre, az 5.§ 1) pontja szerint.
3) A pályázat során alkalmazott egységes határidőkről az EHK és a KI egyetértésben határoz. A GTK
HK legkésőbb a pályázatot megelőző szorgalmi időszak végéig meghatározzák az hallgatók
számára rendelkezésre álló kari férőhelyük 3.§ 1) a)-c) pontjaiban meghatározott csoportok közötti
szétosztását. Ezen információkat a GTK HK hivatalos információs csatornáin legkésőbb a
pályázatot megelőző szorgalmi időszak végéig kötelesek közzétenni a pályázati kiírással együtt.

4.§ Bírálati szempontok
1) A pályázatban három szempont kerül figyelembevételre, 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
szempontokat alapján kerül meghatározásra, szempontonként 100 pont, maximum 300 pont
értékben.
3) A pályázat során alkalmazandó tanulmányi, szociális és közösségi szempontok arányáról a GTK
HK rendelkezik.
4) A hallgatók tanulmányi eredménye
a) az Elsőfélévesek és a Mester elsőfélévesek esetében az egységes felvételi összpontszámuk
alapján kapott részpontszám;
b) a Felsőbbévesek esetében tanulmányi részpontszámuk megállapításához kizárólag a TJSZ 18.§
(3) a) pontjában meghatározott mérőszámok vehetők figyelembe.
5) A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó kollégiumi felvételi részpontszám az Egységes
Szociális Rendszerben leadott, az adott félévre szóló Rendszeres szociális pályázat alapján kerül
kiszámításra, melynek értéke negatív pontszám esetén nulla. A pályázó szociális helyzetét
kizárólag akkor lehet figyelembe venni, ha
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a) a pályázat leadásakor azt kérte,
b) érvényes szociális pályázatot adott le a kollégiumi felvételi pályázatban meghatározott
időpontig,
c) legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkező 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) Közösségi pontrendszer
a) A hallgató közösségi tevékenysége alapján a Kari Hallgatói Képviseletek határozzák meg a
közösségi részpontszámát.
b) A jelentkezők a megpályázott félévet megelőző félévi teljesítményük alapján közösségi
pontszámban részesülhetnek.
c) Közösségi pontok szempontjából az alábbi tevékenységek vehetők figyelembe:
● Hallgatói Képviselői státusz;
● Mentorgárda tagság;
● Instruktorgárda tagság;
● Rendezvényszervező Csoport tagság;
● Kari szakkollégiumi tagság;
● Kari öntevékeny köri tagság;
● Kari lap szerkesztőségi tagság;
● Egyéb kari közösségi tevékenységek
● Egyéb egyetemi közösségi tevékenységek;
d) Minden tevékenységre egységesen maximum 100 pont adható. A közösségi tevékenységeket a
GTK HK súlyozza és a súlyokkal beszorzott pontokat összesíti. Adott hallgató esetében az így
kapott pontösszeg a közösségi pontszám (max. 100 pont).
e) A fenti felsorolásban az “Egyéb kari közösségi tevékenységek”, “Egyéb egyetemi közösségi
tevékenységek” csoportba tartozó tevékenységeket a Kollégiumi Egységes Felvételi és
Információs Rendszer megfelelő mezőjében kell feltüntetni, amelyeket a GTK HK egyedileg
pontoz.

5.§ Tanulmányi pont számításának módja
1) A tanulmányi pontok meghatározásakor a jelentkezők homogén hallgató csoportokba
(továbbiakban: HHCS) sorolása a mindenkori hatályos ösztöndíjosztási elvekben meghatározott
HHCS-ba sorolás szerint történik.
2) Az Elsőfélévesek és Mester elsőfélévesek esetében a tanulmányi pontszám megállapítása a
Felvételi Összpontszám alapján a következő képlet segítségével történik:
𝑇𝑃 = (

𝐹Ö𝑃
) ∙ 100
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TP:
FÖP:
MMFÖP:

Tanulmányi Pontszám (max. 100 pont)
Felvételi Összpontszám
Maximálisan Megszerezhető Felvételi Összpontszám

3) A Felsőbbévesek esetében a tanulmányi pontszám meghatározásához a megpályázott félévet
megelőző két aktív félév tanulmányi eredményét kell figyelembe venni. Amennyiben a hallgató
csak egy aktív lezárt félévvel rendelkezik, úgy csak az előző féléve kerül figyelembe vételre. A
tanulmányi pont megállapítása az ösztöndíjindex alapján a következő képlet segítségével történik:

Ö𝐼1
Ö𝐼2
+
𝐻ÖÁ1 𝐻ÖÁ2
𝑇𝑃 = 𝑚𝑖𝑛〈(
) ∙ 50; 100〉
2
ahol:
TP: Tanulmányi Pontszám (max. 100 pont)
ÖI:
Ösztöndíjindex
HÖÁ: Homogén hallgatói csoport ösztöndíjindex-átlaga
1: A megpályázott félévet megelőző utolsó aktív lezárt félévre vonatkozó eredmény
2: Az utolsó aktív lezárt félévet megelőző aktív lezárt félévre vonatkozó eredmény
Amennyiben a hallgató csak egy aktív lezárt félévvel rendelkezik, akkor a fenti képletben a két
indexhez tartozó eredmény megegyezik.

6.§ A hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek kiosztása
1) A hallgatói csoportok közötti férőhely elosztás az őszi félévek folyamán az alábbiak szerint
történik:
a) A kar férőhelyeiből levonásra kerül a kollégiumi mentorok férőhelyeinek száma. A fennmaradó
férőhelyek kerülnek kiosztásra a 3.§ 1) a)-c) szerinti hallgatóknak.
b) Az Elsőfélévesek számára a férőhelyek 20%-a
c) A Mester elsőfélévesek számára a férőhelyek 10%-a
d) A Felsőbbévesek számára a férőhelyek 69,5%-a
e) Fellebbezésre a férőhelyek 0,5%-a.
f) A 3.§ 1) d) pontjában szereplő hallgatók elhelyezését a Felsőbbéves hallgatók
férőhelyszámainak terhére kell biztosítani, amennyiben a karon érvényes pályázatot nyújtanak
be és nincs velük szemben az elhelyezést tiltó fegyelmi határozat.
g) Amennyiben felsőoktatási pótfelvételi eljárásban érintett a kar, köteles a férőhelyei 0,5%-át a
pótfelvételi eljárásban részt vevő hallgatók számára fenntartani. Ezen eljárás keretein belül a
hallgató csak abban az esetben részesülhet kollégiumi férőhelyben, ha érvényes pályázatot ad
le és a rendes kollégiumi felvételi eljárásban elhelyezésben részesült volna.
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2) A hallgatói csoportok közötti férőhely elosztás a tavaszi félévek folyamán az alábbiak szerint
történik:
a) A kar férőhelyeiből levonásra kerül a kollégiumi mentorok férőhelyeinek száma. A fennmaradó
férőhelyek kerülnek kiosztásra a 3.§ 1) a)-c) szerinti hallgatóknak.
b) Az Elsőfélévesek számára a férőhelyek 2,5%-a
c) A Mester elsőfélévesek számára a férőhelyek 7,5%-a
d) A Felsőbbévesek számára a férőhelyek 89,5%-a
e) Fellebbezésre a férőhelyek 0,5%-a.
f) A 3.§ 1) d) pontjában szereplő hallgatók elhelyezését a Felsőbbéves hallgatók
férőhelyszámainak terhére kell biztosítani, amennyiben a Kollégiumi Egységes Felvételi és
Információs Rendszerben érvényes pályázatot nyújtanak be.
g) Amennyiben felsőoktatási pótfelvételi eljárásban érintett a kar, köteles a férőhelyei 0,5%-át a
pótfelvételi eljárásban részt vevő hallgatók számára fenntartani. Ezen eljárás keretein belül a
hallgató csak abban az esetben részesülhet kollégiumi férőhelyben, ha érvényes pályázatot ad
le és a rendes kollégiumi felvételi eljárásban elhelyezésben részesült volna.
3) Az Elsőfélévesek esetében a kollégiumi férőhelyek kiosztása
a) 80%-ban kizárólag a szociális pontszám alapján történik;
b) 20%-ban kizárólag a tanulmányi pontszám alapján történik.
Ezen arányszámoktól csak abban az esetben térhet el a GTK HK, ha a pályázat során a tanulmányi
vagy szociális részpontszámnál pontegyenlőség áll fent, illetve ha az 6.§ 3) a) pontja szerint nullánál
nem nagyobb szociális pontszámmal rendelkező hallgató kerülne felvételre. A nullánál nem nagyobb
szociális pontszámot elért hallgatók kizárólag szociális alapon nem részesülhetnek férőhelyben. Az így
feltöltetlenül maradó férőhelyek a 6. § 3) b) pontjában szereplő tanulmányi alapon kiosztható
férőhelyek számát növelik. Amennyiben ezek után is vannak feltöltetlen férőhelyek, úgy ezek a
Felsőbbéves hallgatók tanulmányi-közösségi-szociális részpontszám összege alapján kiosztható
férőhelyeinek számát növelik.
4) A Mester elsőfélévesek esetében (amennyiben nem a jelentkezők 100%-a kerül felvételre) a
kollégiumi férőhelyek kiosztása
a) 40%-ban a tanulmányi - közösségi részpontszám összege alapján történik;
b) 60 %-ban a szociális pontszám alapján történik.
A szociális pontszám alapján fel nem töltött férőhelyek az 6.§ 4) a) pontja szerint kiosztható
férőhelyek számát növelik. Amennyiben ezek után is vannak feltöltetlen férőhelyek, úgy ezek a
Felsőbbéves hallgatók tanulmányi-közösségi-szociális részpontszám összege alapján kiosztható
férőhelyeinek számát növelik.
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5) A Felsőbbéves hallgatók az alábbi bekerülési kategóriák szerinti sorrendben részesülhetnek
elhelyezésben:
a)
b)
c)
d)
e)

kizárólag tanulmányi alapon,
kizárólag szociális alapon,
kizárólag közösségi alapon,
tanulmányi-közösségi részpontszámok összege alapján és
tanulmányi-közösségi-szociális részpontszámok összege alapján.

6) Felsőbbéves hallgató kizárólag az 6.§ 5) a-e) pontok egyike alapján részesülhet elhelyezésben.
7) Felsőbbéves hallgatók esetében kiosztható férőhelyek 70%-a kizárólag tanulmányi alapon, a
férőhelyek 10%-a kizárólag szociális alapon, a férőhelyek 7,5%-a kizárólag közösségi alapon kerül
feltöltésre, a férőhelyek 10%-a kizárólag tanulmányi-közösségi alapon, a fennmaradó férőhelyek
pedig tanulmányi-közösségi-szociális alapon kerülnek kiosztásra.
8) A fenti százalékos arányoktól eltérni csak valamelyik kategóriában fellépő pontegyezőség esetén
lehet a tanulmányi-közösségi-szociális kategória rovására.
9) Elsőfélévesek, Mester elsőfélévesek, Felsőbbévesek, doktorandusz, valamint miniszteri ösztöndíjas
hallgatók esetén, amennyiben rendelkeznek érvényes (365 napnál nem régebbi) fegyelmi ponttal,
akkor az adott felvételi 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.
d) Megrovás és szigorú megrovás esetén a jelentkezett hallgató 6.§ 5) a-c) pontok szerint nem
részesülhet kollégiumi elhelyezésben.

7.§ Külföldi és félév áthallgatásban résztvevő és passzív féléves hallgatók
1) Amennyiben a kollégiumi felvételi eljárás során figyelembe vett tanulmányi félévben a hallgató
passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett, vagy valamely szakmai vagy tanulmányi ösztöndíj
keretében külföldön tartózkodott (EGT-állam), vagy áthallgatott, úgy azt jeleznie kell a GTK HK
által meghatározott módon a passzív-, illetve a külföldi ösztöndíjas státusz igazolásával, a
kollégiumot megpályázott félévben. A tanulmányi és közösségi teljesítményt, a passzív félévet, ill.
külföldi tartózkodást megelőző utolsó aktív félév alapján kell számítani. Amennyiben a hallgató
nem rendelkezik a külföldi tartózkodást megelőző aktív félévvel, abban az esetben Elsőfélévesnek
vagy Mester elsőfélévesnek számít a képzési szintjétől függően. A szociális helyzetre vonatkozó
(rész)pontszám az adott félévre vonatkozó Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat kiírásában
található időszak alapján kerül meghatározásra.
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8.§ Kollégiumi besorolás és szobabeosztás
1) Kollégiumi besorolás:
a) A besorolás és szobabeosztás minden esetben a preferencia-sorrend figyelembevételével
történik.
b) Előnyben kell részesíteni azon hallgatókat, akik közösségi alapon részesültek férőhelyben,
valamint törekedni kell arra, hogy a hallgatók ugyanazon kollégiumba kerüljenek
elhelyezésre, amelybe korábban is felvételt nyertek, amennyiben ennek fizikai akadálya
nincs és amennyiben ezt preferencia-sorrendjében nem módosította.
c) A hallgatók az alábbiak alapján nyernek kollégiumba besorolást:
i.
ii.
iii.
iv.

10 % közösségi pontszám szerinti rangsor alapján (pontegyezés esetén tanulmányi
pontszám alapján teszünk különbséget).
20 % tanulmányi és közösségi összesített pontszám szerinti rangsor alapján
(pontegyezés esetén a közösségi pontszám alapján teszünk különbséget),
70 % tanulmányi pontszám szerinti rangsor alapján (pontegyezés esetén a közösségi
pontszám alapján teszünk különbséget).
A doktorandusz hallgatók elsőbbséget élveznek a kollégiumba sorolásnál.

2) A kollégiumi férőhelyben részesült hallgatók szobabeosztását az adott kollégiumban legnagyobb
számban lakó kar Hallgatói Képviselete készíti el, a többi, az adott kollégiumban férőhelyekhez
jutott Kari Hallgatói Képviselettel együttműködve.
3) A Liska Tibor Szakkollégium (továbbiakban: LTSZ) tagjai számára a GTK HK egy lakószintet
különít el a Wigner Jenő Kollégiumban (a továbbiakban: Liska-szint), amelynek szobabeosztását a
LTSZ végzi a GTK HK egyetértésével.
a) A Liska-szintre csak olyan hallgató vehető fel, aki a felvételi eljárás során a Wigner Jenő
Kollégiumba nyert felvételt.
b) A LTSZ azon tagjai, akik nem a Wigner Jenő Kollégiumban kaptak elhelyezést, kérhetik az
egy helyen történő elhelyezésüket, amelyet a GTK HK teljesít, amennyiben ennek fizikai
akadálya nincs.
4) A KommON BME Kommunikációs Szakkollégium (továbbiakban: KommON) tagjainak igény
szerint a GTK HK kollégiumonként egy helyen történő elhelyezést biztosít, amennyiben ennek
fizikai akadálya nincs, amelynek beosztását a GTK HK végzi.
5) A BME bármely szakkollégiumának GTK-s tagjai számára igény szerint a GTK HK egy helyen
történő elhelyezést biztosít amennyiben ennek fizikai akadálya nincs, amelynek beosztását a GTK
HK végzi.
6) A Wigner Jenő Kollégiumban kijelölésre kerül egy „Csendes szint” a nyugodt körülményeket
igénylő kollégisták számára. A „Csendes szint” csak megfelelő számú jelentkező esetén kerül
kialakításra.
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9.§ Várólista
1) Azon hallgatók, akik nem részesülnek kollégiumi férőhelyben, de rendelkeznek érvényes leadott
férőhely jelentkezéssel, a felvételi csoportjában meghatározott tanulmányi-közösségi-szociális
részpontszámok összegének sorrendjében automatikusan várólistára kerülnek a GTK HK által
meghatározott kollégiumi felvételi csoportok alapján.
2) A Mester elsőféléves hallgatók a tanulmányi-közösségi részpontszám összege alapján kerülnek
várólistára, azonos pontszám esetén az alapképzés halmozott súlyozott tanulmányi átlaga alapján
történik a felvételi sorrend kialakítása.
3) Amennyiben egy kollégiumi férőhelyet nyert hallgató nem foglalja el a férőhelyét KI által
megadott beköltözési időpontot követő 5 munkanapon belül, 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 várólista
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 várólista kezeléséről a TJSZ 17-18.§ vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
6) Amennyiben a kollégiumi felvételi pályázat elbírálását követően a hallgató szociális helyzete rendkívüli
mértékben romlik, Rendkívüli Szociális Ösztöndíj pályázatot nyújthat be a Szenátus Szociális
Bizottsága felé a TJSZ 3. számú mellékletének 2.§ 7)-es pontja alapján. Ez esetben a bizottság 5
munkanapon belül megvizsgálja a pályázatot és javaslatot tesz a Kollégiumok Igazgatóságnak a
várólista módosítására.

10.§ Jogorvoslat
1) A hallgató jogorvoslati jogot az Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a
BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata X. fejezete biztosítja.
2) A pályázat előzetes eredményének közzétételét követően 2 napon belül a hallgató felszólalással
élhet a pályázat kiírója felé, kizárólag eljárási hiba esetén. Amennyiben a pályázat kiírója helyt ad a
felszólalásnak és felvételt nyert volna, úgy a hallgatót férőhelyben kell részesíteni.
3) A Kari Hallgatói Képviseletek kötelesek a karra jutó férőhelyek 0,5 %-át az érintett kollégiumok
között arányosan elosztva a fellebbezések elbírálásáig feltöltetlenül hagyni.

11.§ Záró rendelkezések
1) A korábbi féléves ösztöndíjindex a Neptun adatbázisából kerül felhasználásra, míg az aktuális
ösztöndíjindex kiszámítása a pályázó feladata és felelőssége, mely a leckekönyvek lezárásakor
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ellenőrzésre kerül. Valótlan adat megadása esetén a Hallgatói Képviselet kollégiumi fegyelmi
eljárást kezdeményez és ennek eredményeképpen a hallgató férőhelye megvonásra kerülhet.
2) Amennyiben a hallgató szociális részpontszámainak felhasználásával nyer férőhelyet, úgy a
szociális pályázathoz felhasznált igazolások bemutatása kötelezővé válik számára, ellenkező
esetben a Hallgatói Képviselet kollégiumi fegyelmi eljárást kezdeményez és ennek
eredményeképpen a hallgató férőhelye megvonásra kerülhet.
3) Amennyiben a kollégiumi felvételi pályázat elbírálását követően a hallgató által megadott
adatokban a hallgatónak fel nem róható okból változás történik, úgy kérésére a kollégiumi felvételi
eredményét felül kell vizsgálni. Az eredmény felül vizsgálatát a Kollégiumok Igazgatóság végzi.
4) A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az egyetemi és a kari szabályzatok, valamint más
ide vonatkozó jogszabályok az irányadók.
5) Jelen szabályzatot a GTK HK értelmezheti.
6) Jelen szabályzat 2017. december 8-án lép hatályba. A hatályba lépéssel egy időben a GTK HK
felülvizsgálja minden, az általuk gondozott kollégiumi felvételi eljárásra vonatkozó szabályzatot,
pályázati kiírást az EHK egyetértésével.
7) A kollégiumi mentorok a mandátum megszerzésével automatikus kollégiumi férőhelyben
részesülnek, amennyiben a hallgató mégis adott le kollégiumi férőhely pályázatot, úgy az
automatikusan elutasításra kerül.
8) A jelentkezés feltétele még egy igazolványkép feltöltése az Kollégiumi Egységes Felvételi és
Információs Rendszerre, amely alapján, felvétel esetén a hallgató kollégiumi belépőrendszerbe
regisztrálásra kerül. A GTK HK fenntartja a jogot, hogy nem megfelelőnek ítélt kép esetén új képet
kérjen a hallgatótól.

Budapest, 2017. december 8.
Réti Tamás
elnök
GTK HK
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