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Kollégiumi férőhely pályázat 

2016/17/2. félév 
 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság - és Társadalomtudományi Kar 

Hallgatói Képviselete (továbbiakban: GTK HK) kollégiumi férőhely pályázatot hirdet a 2016/17 tanév 

tavaszi félévére a hallgatók számára a rendelkezésre álló férőhelyek elnyerésére. 

 

A Kollégiumi Felvételi Szabályzatot a GTK HK értelmezi, a jelen szabályzatban nem érintett 

kérdésekben az egyetemi és a kari szabályzatok, valamint más ide vonatkozó jogszabályok az 

irányadók. 
 

Jogosult hallgatók: 
 

Kollégiumi elhelyezésben a Kar minden teljes idejű képzésében részt vevő nappali tagozaton aktív 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója részesülhet. 
 

Pályázat menete: 
 

Pályázni a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszeren keresztül lehet az ütemezésben 

rögzített időpontig. 
 

Pályázatok elbírálása: 
 

A pályázatok elbírálásának menetét a GTK HK Kollégiumi Felvételi Szabályzata tartalmazza. 
 

Fellebbezés: 
 

A fellebbezési jogot az Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a BME 

Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzata 15.§-a biztosítja. 

 

A pályázat előzetes eredményének közzétételét követően 2 napon belül a hallgató jelezheti a pályázat 

kiírója felé, ha eljárási hibát észlel. Amennyiben ennek a pályázat kiírója helyt ad és felvételt nyert 

volna, úgy a hallgatót férőhelyben kell részesíteni. 
 

Kollégiumi térítési díj összege: 
 

A tavaszi félévben fizetendő térítési díjak összegét a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

A kollégiumi tagsági jogviszony határozott időre, a hallgató felvételi kérelmének az elfogadásával jön 

létre. Kezdő időpontja a Bentlakási Megállapodás aláírásának napja. A kollégiumi elhelyezésben 

részesült hallgató a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kancellária Kollégiumok 

Igazgatóságának címzett levélben lemondhat kollégiumi tagsági jogviszonyáról. A lemondás feltétele, 

hogy a hallgató vállalja a lemondással érintett, valamint a következő két hónap kollégiumi térítési 

díjának megfizetését. 
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Beköltözés: 
 

A férőhelyet elnyert hallgatónak, az ütemezésben rögzítettek szerinti időintervallumban be kell 

költöznie az általa elnyert férőhelyre. Amennyiben ez nem áll módjában, levélben kell értesítenie a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kancellária Kollégiumok Igazgatóságát a férőhely 

későbbi elfoglalásáról a kollegiumok@mail.bme.hu címen, a beköltözés utolsó napjáig. A térítési 

díjkötelezettség a hivatalos beköltözési dátumtól érvényesíthető. Amennyiben a hallgató a 

beköltözéshez kapcsolódó határidőknek nem tesz eleget, a számára biztosított férőhelytől elesik. 

Kollégiumba nem költözhet be azon pályázó, akinek a beköltözéskor kollégiumi térítési és egyéb, 

kollégiumi szolgáltatás igénybevételével összefüggő díj tartozása van. 
 

Ütemezés: 

 

BSc, MSc Felsőbbéves hallgatók: 

 

2017. január 2. – január 24. BSc, MSc felsőbbéves kollégiumi jelentkezés időszaka 

2017. január 2. – január 15. 
BSc, Msc felsőbbéves szociális pályázat leadása kollégiumi 

férőhelyhez 

2017. január 15. – január 23. 

 

Bsc, Msc felsőbbéves szociális pályázat hiánypótlás 

kollégiumi férőhelyhez 

2017. január 25. BSc, MSc felsőbbéves kollégiumi előzetes eredmény 

2017. január 27. BSc, MSc felsőbbéves felszólalás határideje 

2017. január 30. BSc, MSc felsőbbéves hallgatók végleges eredmény 

2017. február 6. - február 21. Kollégiumi fellebbezés időszaka 

 

 

BSc, MSc Elsőéves hallgatók: 

 

2017. január 2. – január 29. BSc, MSc elsőéves kollégiumi jelentkezés időszaka 

2017. január 2. – január 29. 
BSc, Msc elsőéves szociális pályázat leadása kollégiumi 

férőhelyhez 

2017. január 30. BSc, MSc elsőéves előzetes eredmény 

2017. február 1. 12:00 BSc, MSc elsőéves felszólalás határideje 

2017. február 1. BSc, MSc elsőéves végleges eredmény: 

2017. február 6. - február 21 Kollégiumi fellebbezés időszaka 

 

 

Budapest, 2016. december 9. 
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