
 

Tájékoztató kollégiumi várólistáról 

 
Kedves Hallgatók! 

 

Az idei félévben is van lehetőség feliratkozni a kollégiumi várólistára! A feliratkozni a 

gal.johanna@vegyeszhk.hu címen lehet 2011. szeptember 8. csütörtök 23:59-ig.  

A határidő után jelentkező hallgató automatikusan a lista végére kerül. Az EHK egy új, 

egységes rendszert vezetett be, amely alapján a következőképpen fog a várólista kezelése 

történni: 

 

A jelentkezéshez szükséges információk: 

 

- Név 

- Neptun kód 

- Telefonszám 

- e-mail cím 

 

További fontos információk: 

 
A várólistán azon a személyek szerepelhetnek, akik érvényes kollégiumi pályázatot adtak be, 

de férőhelyben nem részesültek, nem mondták le azt, és a regisztrációs hetet követő első hét 

végéig a KHK-nak nyilatkoznak a várólistán való szereplési szándékukról. 

A listát az első oktatási hét végén kell véglegesíteni, a lista sorrendjén eljárási hiba és 

rendkívüli szociális helyzet romlás esetét kivéve utólag nem lehet változtatni. Ennek 

megítélése a rendkívüli szociális támogatáshoz hasonlóan a TJSZ 15.§ (8) szerint kell eljárni. 

A hallgató kiköltözési szándékát köteles jelezni a KO és a saját Kari Hallgatói Képviselete 

felé e-mailben is. Ha elnyert kollégiumi férőhelyét szeretné visszamondani, akkor arra a TJSZ 

szerint lehetősége van. Ha megadott határidőn belül ezt nem teszi meg, akkor férőhelye 

megvonásra kerül és a TJSZ-ben foglaltak szerint kell eljárni. 

 

A kiköltözési szándék jelzését követő két munkanapon belül, vagy ha egy hallgató megadott 

határidőre nem költözik be a kollégiumba, akkor a megüresedett férőhelyért felelős KHK 2 

munkanapon belül e-mailben értesíti a várólista első két helyén szereplő hallgatókat, és 

telefonon is megpróbál kapcsolatba lépni velük. 

 

Várólistán szereplőhallgatók értesítésének lépései: 

 

 

 

a. A várólista első helyén álló hallgatónak szóló értesítésben szerepelnie kell, 

hogy 1 munkanapon belül kell jeleznie szándékát arról, hogy be kíván-e 

költözni a kollégiumba. Amennyiben ezt 1 munkanapon belül nem teszi meg, 

vagy nem kíván beköltözni, akkor az adott félévben már nincs lehetősége 

kollégiumba történő beköltözésre. 
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b. A várólista második helyén álló hallgatónak szóló értesítésben szerepelnie kell, 

hogy a várólista első helyére került, és férőhely üresedés esetén az értesítést 

követően egy napja lesz nyilatkozni arról, hogy el kívánja-e foglalni a 

férőhelyet, vagy sem. 

 

c. Amennyiben nem jelentkezett, vagy nem fogadta el az első hallgató a 

férőhelyet, akkor a KHK értesíti az addigi másodikat, hogy neki van 1 

munkanapja jelentkezni, valamint az addigi harmadikat a 3.b pont alapján hogy 

ő lett az első a listán. A folyamat addig ismétlődik, amíg valaki be kíván 

költözni a kollégiumba. 

 

d. Amennyiben a hallgató elfogadja a férőhelyet, akkor az illetékes KHK értesíti a 

KO-t, megküldve neki egyben a hallgató adatait. Ettől a ponttól a KO a felelős 

a beköltöztetési procedúra lebonyolításáért. 

 

 

A listán a hallgatók a kollégiumi pontszámuk szerint lesznek rangsorolva.  

A lista aktuális állása megtekinthető lesz a Hallgatói Képviselet honlapján! 

 

Érdeklődni lehet a Kollégiumi Bizottság tagjainál! 

 

 
Kollégiumi Bizottság: 

 

Engert Attila (Elnök):         Martos 208. engert.attila@vegyeszhk.hu   20/261-0552 

 Gál Johanna:          Martos 416. gal.johanna@vegyeszhk.hu 20/809-0449 

Molnár László:           Martos 502. molnar.laszlo@vegyeszhk.hu 30/556-0449 

Varga Ágoston:          Martos 127. varga.agoston@vegyeszhk.hu 20/800-9403 

Józsa Szabolcs:          Martos 236. jozsa.szabolcs@vegyeszhk.hu 30/640-5295 

Kálmán László (Lacos):   kalman.laszlo@vegyeszhk.hu 20/535-5388 

Paragi Miklós:             paragi.miklos@vegyeszhk.hu  20/568-2636 

 Bak Péter:          Martos 205. bak.peter@vegyeszhk.hu 30/719-0885 
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