
 

A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviseletének tájékoztatója a 

kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatban elsőéves Hallgatóink számára. 

 

Kedves leendő VBK Hallgató! 

 

Ebben a tájékoztatóban fontos információkat találhatsz a kollégiumi felvétellel és 

elhelyezéssel kapcsolatban; ha szeretnél kollégiumi férőhelyre pályázni, kérjük olvasd át 

figyelmesen! 

Egyetemi tanulmányaid első félévében a Hallgatói Képviselet Kollégiumi Bizottsága a 

családod szociális helyzetét veszi figyelembe a kollégiumi jelentkezésed elbírálásakor 

(ellentétben a későbbi félévekkel, amikor majd elsősorban az előző félévi tanulmányi 

eredmény alapján történik a férőhelyek kiosztása). Figyelem!!!: Amennyiben a BSc képzést  

itt, vagy egy másik egyetemen elvégezve, MSc képzésre nyertél felvételt a BME-re, abban az 

esetben nem a szociális helyzet, hanem a felvételi pontszám alapján bíráljuk el a pályázatodat, 

de a részletekre a tájékoztató egy későbbi részében térünk ki. 

 

BSc elsősöknek 

Abban az esetben, ha ősszel kezded meg az első BSc-s félévedet, a kollégiumi 

jelentkezés feltétele az érvényes pályázat leadása. A kollégiumra a http://kollegium.sc.bme.hu 

címen jelentkezhettek, azonban kérünk Titeket, hogy kövessétek figyelemmel a 

www.vegyeszhk.hu honlapon a Kollégiumok, és a Gólyáknak menüpontokat, ahol az 

esetleges további információkat megtaláljátok. Szociális jellegű juttatásokra a BME Egységes 

Szociális Rendszerében (ESzR), a https://szoc.sc.bme.hu címen pályázhattok. Tehát az 

előbbiekből következik, hogy a kollégiumi férőhely elnyeréséhez 2 érvényes pályázat 

leadására van szükség! 
Az ESzR használatáról, a pályázat leadásáról és a bemutatandó dokumentumok listájáról 

találsz egy tájékoztatót a DVD-n; fontos, hogy ha kollégiumra szeretnél pályázni, jelöld be az 

első oldalon a „Kollégiumi felvételi pályázathoz is fel szeretném használni a pontjaimat” 

opciót (természetesen lehet csak szociális támogatásra, vagy csak kollégiumra is pályázni, 

illetve a felsorolt 5 lehetőség bármilyen kombinációját is megjelölheted). 

Fontos: ha kollégiumi férőhelyre szeretnél pályázni, 2013. augusztus 15. éjfélig töltsd ki az 

elektronikus adatlapokat- mind a kettőt!!-; ezen dátum után kollégiumi férőhelyre már nem 

lesz lehetőséged pályázni az első félévben! Az adatlap kitöltése után a szociális rendszer 

felsorolja a beküldendő dokumentumokat, amelyeket a pályázat elbírálásához postáznod kell 

nekünk a következő címre: Martos Flóra Kollégium (címzett: BME VBK HK); 1111 

Budapest XI., Stoczek utca 1-7. A postára feladási határidő augusztus 16.  Érdemes 

minél előbb kitölteni az adatlapokat és beszerezni a szükséges igazolásokat, mert ezek 

beszerzése néhány napot, akár egy hetet is igénybe vehet!!!). Kérjük, amennyiben 

bármilyen kérdésed, problémád merül fel a beküldendő igazolásokkal kapcsolatban, keresd a 

Szociális Bizottság Elnökét, Kovács Viktort e-mailben (kovacs.viktor@vegyeszhk.hu), vagy 

telefonon (06-30/511-32-04) elkerülendő azt, hogy az esetleg hiányzó dolgokat utólag kelljen 

postáznod hiánypótlásként. Ugyanis a pályázatodat addig nem tudjuk elbírálni, amíg minden 

szükséges dokumentum hiánytalanul be nem érkezett hozzánk a megfelelő formában. 
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MSc elsősöknek 

Amennyiben ősszel kezded az első MSc-s félévedet a BME-n, ez esetben a 

kollégiumba való jelentkezésre neked is a http://kollegium.sc.bme.hu címen lesz lehetőséged 

2013. augusztus 15 éjfélig. Kérünk Titeket, ti is figyeljétek a www.vegyeszhk.hu honlapon a 

Kollégium menüpontot. Amennyiben jelentkezési pályázatod sikertelen, lehetőséged nyílik 

fellebbezni a szociális helyzetre való tekintettel. A fellebbezéssel kapcsolatban a szociális 

bizottság tagjaival kell majd egyeztetned, hogy pontosan milyen papírokat kell majd 

bemutatnod és mikor. 

Az eredményhirdetésről: 

A beérkezett kollégiumi pályázatokat várhatóan augusztus 23-a estig elbíráljuk, és az 

eredményeket feltöltjük a www.vegyeszhk.hu honlapra, karunk Hallgatói Képviseletének 

hivatalos webes felületére (ezt érdemes addig is rendszeresen nézegetni, mivel a „Gólyáknak” 

menüpont alá a Gólya DVD tartalmán kívül sok hasznos információt is feltöltünk). A 

honlapon közzétett lista hivatalos felvételi eredménynek és értesítésnek tekintendő. 

Amennyiben nem áll rendelkezésedre internet elérés, a kollégiumi pályázat eredményéről 

telefonon kérhetsz információt augusztus 23-a után a 06-30/719-0885-es telefonszámon. 

Kérjük, ezt a lehetőséget csak abban az esetben vedd igénybe, ha semmiképpen nem tudod 

elérni honlapunkat (oda egyébként is korábban feltöltjük az eredményeket ). Néhány 

férőhelyet fenntartunk fellebbezés céljára; a fellebbezés módjáról és időpontjáról az 

eredmények közzétételekor adunk információt. 

Néhány szó a férőhelyekről: 

A férőhelyek elosztási elveiről a www.vegyeszhk.hu honlapon a Szabályzatok menüpont alatt 

a VBK Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletében, a 6. 

pontban olvashatsz.  

A 2013/14-es őszi félévben 444 férőhelyet oszthatunk ki. Ebből 382 férőhely a Martos Flóra 

Kollégiumban kerül kiosztásra kétágyas szobákban. Képek és egyéb információk a Martos 

kollégiumról az előbb említett honlap Kollégium menüpontja alatt találhatóak. A szomszédos 

Vásárhelyi Pál Kollégiumban 47 férőhelyet oszthatunk ki 4 ágyas szobákban. További 

férőhelyeink a Baross Gábor Kollégiumban vannak.   

A férőhelyet kapó hallgatóknak a regisztrációs hét folyamán lesz lehetőségük beköltözni a 

kollégiumba. A pontos időpontot és a szükséges információkat a honlapon ki fogjuk hirdetni. 

 

Elérhetőségeink: Bármilyen kérdés, probléma esetén fordulj hozzánk bizalommal! 

Szociális Bizottság Elnöke: az Egységes Szociális Rendszerrel és a beküldendő 

igazolásokkal kapcsolatban őt kell keresni! 

 

Kovács Viktor   kovacs.viktor@vegyeszhk.hu 30/511-3204 

 

Kollégiumi Bizottság: minden egyéb, kollégiumhoz kötődő dologgal minket keress: 

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

Molnár László:  molnar.laszlo@vegyeszhk.hu  20/264-2780 

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

 Hadár Gergő Pál:  hadar.gergo.pal@vegyeszhk.hu 30/708-3305 

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

 Traxler Balázs:  traxler.balazs@vegyeszhk.hu  30/546-5491 
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További kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk, és reméljük, találkozunk a Gólyatáborban 

és/vagy a kollégiumban. 

 

Üdvözlettel: 

BME VBK HK Kollégiumi Bizottsága 


