Kollégiumi jelentkezés
Kollégium bemutatása
Egészen új korszak kezdődik az életedben. Ez azonban az elején néhány meglehetősen fárasztó
procedúrát von maga után, mint például a kollégiumi férőhely igénylése. Mielőtt erre rátérnénk,
szeretnénk bemutatni a kollégiumunkat néhány mondatban.
Karunk hallgatói Vásárhelyi Pál Kollégiumban (www.vpk.bme.hu) kapnak elhelyezést, mely az
egyetem mellett, a Kruspér utca 2. szám alatt található. Itt közel 740 kollégista kap férőhelyet, melynek
túlnyomó többsége építőmérnök hallgató. A kollégisták itt internet hozzáféréssel, hűtőszekrénnyel,
zuhanyzóval felszerelt 4 ágyas szobákban vannak elhelyezve. Karunk közösségi életének ez a központja,
16 kör (kari hallgatói öntevékeny csoport) bázisa (pl.: fotókör, videó stúdió, diák sportkör, hang- és
fénykör, kávézó). A tanulás mellett kellemes kikapcsolódást nyújtanak a kollégiumi körök mellett saját
rendezvényeink is, melyeket szintén hallgatók szerveznek.
A kollégiumi díj 9 300 Ft/hó, melyet a NEPTUN rendszeren keresztül kell befizetni (majd később
megismeritek).
A Vásárhelyi Pál Kollégiumban lehetőség van internet hozzáféréshez. Ennek az anyagi vonzata nincs
benne a kollégiumi díjban; egy félévre kb. 6 000Ft, melyért cserébe „álomnetet” biztosít az egyetem
(letöltés: 30Mbyte/s; feltöltés: 15Mbyte/s). Az étkezést minden hallgatónak önállóan kell megoldania. E
célt szolgálja az Műegyetem köré települt számtalan vendéglátóipari egység, de a kollégiumban is
működik melegkonyha. A Vásárhelyi Pál Kollégiumban kerül elhelyezésre az Építőmérnöki Kar
valamennyi évfolyama. Ez lehetőséget nyújt az „öregek” és „gólyák” közötti információcserére. Az
elhelyezésnél ügyelünk az egyes szinteken elhelyezett évfolyami összetételre, így minden adott, hogy jó
baráti társasággá kovácsolódjanak össze a hallgatók, ami a tanulás szempontjából is hasznos (ez az első
félévben különösen lényeges).
Az Építőmérnöki Karon a hallgatók kollégiumi igénylésének elbírálása elsősorban tanulmányi alapon,
azaz a hallgatók ösztöndíj átlagát tekintve történik. A jelentkezés elektronikusan történik a
http://kollegium.sc.bme.hu oldalon.
Mivel átlaggal az elsős hallgatók az őszi félév elején még nem rendelkeznek, így Ti szociális alapon
valamint tanulmányi alapon (a felvételi eredményetek alapján) kaphattok kollégiumi férőhelyet.
A BSc képzésben az elsőéves hallgatók között a szociális helyek a kiosztható férőhelyek 90%-a, a
tanulmányi helyek (felvételi pontszám) a kiosztható férőhelyek 10 %-a.
A MSc képzésben az elsőéves hallgatók között a tanulmányi helyek a kiosztható férőhelyek 90%-a, a
szociális helyek a kiosztható férőhelyek 10%-a.
A kollégiumi férőhely csak egy félévre szól. Így a következő féléves férőhelyre a félév végén újra
pályázni kell!
Az elmúlt évek tapasztalata, hogy karunkon az igénylők 70-75%-a kap kollégiumi elhelyezést.
A félév elején a hallgatók pályázhatnak rendszeres szociális támogatásra is. Megemlítése azonban azért
is fontos, mert ugyanazok az igazolások szükségesek hozzá, mint a kollégiumi jelentkezéshez. Az
elbírálás központilag történik, így nem szükséges több példányt behozni az igazolásokból.
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A kollégiumi jelentkezéshez a következőket kell tenned:
1.) A jelentkezés az internetes rendszeren keresztül 2013. augusztus 16. 23:59 óráig lehetséges.
(http://kollegium.sc.bme.hu)
2.) A kollégiumi jelentkezés elsősorban szociális alapon történik. A kollégiumi jelentkezés mellett a
szociális helyzet felméréséhez regisztrálni kell a https://szoc.sc.bme.hu oldalon – e nélkül nem lehet a
kollégiumba bekerülni.
3.) A regisztráció 2012. július 30-tól augusztus 16. 23:59 óráig lehetséges. A regisztráció során fontos
az értelemszerű kitöltés, azaz a pályázás céljának kiválasztása, miszerint pl.: „kollégiumra szeretném
felhasználni szociális pályázatomat”.
4.) Emellett jelölni szükséges rögtön az első kitöltéskor több pályázati lehetőséget, amennyiben a
későbbiekben igénybe szeretnél venni (rendszeres szociális ösztöndíj, alaptámogatás, Demján Sándor
ösztöndíj).
5.) Mindezek után ki kell tölteni egy elektronikus jövedelemnyilatkozatot (a pályázó információt találhat
a kitöltésről a https://szoc.sc.bme.hu oldalon, illetve a CD tartalmán belül a „szociális alapú ösztöndíjak,
általános információk” dokumentumot keresve). A jövedelemnyilatkozatot csak akkor tudjuk elfogadni
és a jelentkezést érvényesnek tekinteni, amennyiben az űrlap hiánytalanul van kitöltve, és a nyilatkozat
hiánytalanul igazolva van az oldalra feltöltött dokumentumok által.
6.) Legfontosabb, az oldalra feltöltendő igazolások, amelyek hiányában elutasításra kerül a pályázat:
-

Egy háztartásban élőkről önkormányzat által kiállított eredeti igazolás
Eredeti szárazbélyegző-lenyomattal ellátott NAV (volt APEH) igazolás a 2011-es évről (idén bevallott
jövedelemből)
Alkalmazott esetén a munkáltatótól származó igazolás a háztartásban élő nem „tanuló” jogviszonnyal
rendelkezőktől, és szülőktől (minimum 6 hónapra visszamenőleg)
Tanulói jogviszony igazolás testvér(ek)től, esetlegesen szülő(k)től
A pályázó érvényes személyigazolványának és lakcímkártyájának fénymásolata

7.) A pályázat hiányos, mégis ideiglenesen elfogadható, amennyiben tartalmazza a fent említett
igazolásokat, de valamely más igazolást nem (lásd https://szoc.sc.bme.hu/letöltések).
Szeptemberben az előre meghirdetett időpontokban az igazolásokat személyesen is be kell mutatni,
illetve az esetleges hiánypótlásnak eleget kell tenni (a kollégiumi férőhely elvesztésének, valamint
egyéb szociális pályázatok elutasításának terhe mellett).
8.) Eredmény a gólyatábor idején a helyszínen, illetve vele párhuzamosan, esetleg egy-két nappal előtte
a http://kht.vpk.bme.hu lesz elérhető.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kollégiumi jelentkezéshez szükséges szociális helyzetet igazoló
dokumentumokat a https://szoc.sc.bme.hu oldalra kell feltölteni; postán, vagy egyéb módon elküldött
papírokért felelősséget nem vállalunk!
Ha kérdésed van, akkor az alábbi e-mail címen teheted fel:
-

kollégiummal kapcsolatosan és kollégiumra
kapcsolatosan: nagy.renata@vpk.bme.hu.
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