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Kollégiumi férőhely pályázat 2018/2019 őszi félév 
 

A Budapesti Műszaki és  Gazdaságtudományi  Egyetem  (továbbiakban:  BME)  Gazdaság-  

és Társadalomtudományi   Karának   (továbbiakban:   GTK)   Hallgatói   Képviselete   

(továbbiakban:   HK) pályázatot  hirdet  a  2018/2019.  tanév  őszi  félévére  a  hallgatók  számára  a  

rendelkezésre  álló kollégiumi férőhelyek elnyerésére. 
 

Jogosult hallgatók: 
 

Kollégiumi  férőhelyére jogosult  minden  BME  GTK-n  teljes  idejű  (nappali)  képzésben  

részt vevő aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, aki érvényes kollégiumi jelentkezést 

adott le. 
 

Pályázat menete: 
 

Kollégiumi jelentkezést a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszeren 

keresztül lehet leadni, az ütemezésben rögzített időpontig. 
 

Pályázat elbírálása: 
 

A   pályázatok   elbírálásának   menetét   a   GTK   HK   Kollégiumi   Felvételi   Szabályzata 

(továbbiakban: KFSZ) tartalmazza. 
 

Jogorvoslat: 
 

A  hallgató  jogorvoslati  jogot  az  Nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV.  

törvény, valamint   a   BME   Tanulmányi   és   Vizsgaszabályzata   X.   fejezete   biztosítja.   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. 
 

Kollégiumi térítési díj összege: 
 

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

számú melléklete tartalmazza. 
 

Ütemezés: 
 

Felsőbbéves hallgatók: 

2018. július 27. 23:59 Felsőbbéves jelentkezési határidő 

Végleges dátum később Felsőbbéves szociális pályázat leadása kollégiumi 
férőhelyhez 

Végleges dátum később Felsőbbéves szociális pályázat hiánypótlás kollégiumi 
férőhelyhez 

2018. augusztus 6. Felsőbbéves kollégiumi előzetes eredmény 

2018. augusztus 9. 23:59 Felsőbbéves előzetes eredmény elleni felszólalás 
határideje 

2018. augusztus 11. Felsőbbéves hallgatók végleges eredmény 
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Elsőfélévesek, Mester elsőfélévesek, doktorandusz és miniszteri ösztöndíjas: 

2018. augusztus 17. 23:59 Elsőfélévesek, Mester elsőfélévesek, doktorandusz és 

miniszteri ösztöndíjas jelentkezési határidő 

Végleges dátum később Elsőfélévesek, Mester elsőfélévesek, doktorandusz és 

miniszteri ösztöndíjas szociális pályázat leadása 
kollégiumi férőhelyhez 

Végleges dátum később Elsőfélévesek, Mester elsőfélévesek, doktorandusz és 

miniszteri ösztöndíjas szociális pályázat hiánypótlás 
kollégiumi férőhelyhez 

2018. augusztus 21. 14:00 Elsőfélévesek, Mester elsőfélévesek, doktorandusz és 

miniszteri ösztöndíjas kollégiumi előzetes eredmény 

2018. augusztus 23. 23:59 Elsőfélévesek, Mester elsőfélévesek, doktorandusz és 

miniszteri ösztöndíjas előzetes eredmény elleni 
felszólalás határideje 

2018. augusztus 24. Elsőfélévesek, Mester elsőfélévesek, doktorandusz és 

miniszteri ösztöndíjas hallgatók végleges eredmény 

 
 
 

 

Záró rendelkezések: 
 

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. 
 

 
Budapest, 2018. május 18. 
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