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4. SZÁMÚ MELLÉKLET – KOLLÉGIUMI FELVÉTELI PONTRENDSZER 

 

  
Kollégiumi felvételi csoportok 

 

(1) A kollégiumi felvételi pályázat során beérkezett pályázatok az alábbi kollégiumi felvételi 

csoportokba sorolandók:  

a) első aktív félévüket megkezdő alap- vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók (a 

továbbiakban: Elsőfélévesek); 

b) első hazai aktív félévüket megkezdő mesterképzésben részt vevő hallgatók (a 

továbbiakban: Mester elsőfélévesek); 

c) legalább második aktív félévüket megkezdő alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt 

vevő hallgatók (a továbbiakban: Felsőbbévesek); 

d) doktorandusz hallgatók, valamint  

e) (vezető) kollégiumi mentorok. 

(2) A pályázat során a kari hallgatói képviselet (a továbbiakban: KHK) a fent felsorolt csoportokon 

belül további kollégiumi felvételi csoportokat hozhatnak létre a kari kollégiumi férőhelyek 

kiosztásának elveit tartalmazó szabályzatukban vagy a pályázati kiírásban, az alábbi 

szempontok szerint:  

a) képzés; 

b) évfolyam; 

c) megszerzett kreditek száma;  

d) önálló tantervi egység. 

 

  
Bírálati szempontok 

 

(1) A döntéshozó a kollégiumi felvételi pályázatokat az 1. §-ban meghatározott csoportonként 

külön a jelen paragrafusban foglalt pontozási keretrendszer szerint értékeli. 

(1) A feltüntetett pontszámok az adható legmagasabb értékek, az egyes pályázatok esetében egyedi 

elbírálás alapján alakítják ki a végleges pontokat.  

(2) A pályázatok összehasonlítása érdekében – ide nem értve a tanulmányi teljesítményt - pontot 

adni kizárólag a pályázati adatlapon feltüntetett eredményre lehet. 

(3) A pontozási rendszerben a kerekítés a kerekítési szabályoknak megfelelően, kategóriánként 

történik. 

(4) A pályázat pontozása során az alábbi szempontokhoz rendelhető pontérték:  

a) tanulmányi teljesítménye; 

b) szociális helyzete; 

c) szakmai, közéleti tevékenysége; 

d) képzésének munkarendje; 

e) fegyelmi határozat büntetési tételét. 

(5) Az (5) bekezdés a)-c) pontjaiban szereplő szempontok tekintetében 

a)  az Elsőfélévések tekintetében a felvételi pontszáma a meghatározó azzal, hogy az az 500 

pontot nem haladhatja meg. 

b) az a) pontban nem tartozó pályázók esetében szempontokként maximum 100 pont adható. 

(6) A képzés munkarendjét szorzó formájában veszik figyelembe. 

(7) A hallgatók tanulmányi teljesítménye  

a) az Elsőfélévesek és az Mester elsőfélévesek esetében az egységes felvételi pontjuk 

alapján kapott részpontszám; 

b) a Felsőbbévesek esetében tanulmányi részpontszám megállapítása a megelőző két hazai 

aktív félév eredményei alapján számított (korrigált) kreditindex szerint történik. Az első 



2 

aktív félévüket teljesítő hallgatók tanulmányi részpontszáma a lezárt félév végi eredmény 

alapján számított (korrigált) kreditindex alapján történik. 

(8) A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó kollégiumi felvételi részpontszám az Egységes 

Szociális Rendszerben leadott, az adott félévre szóló rendszeres szociális ösztöndíj pályázat 

alapján kerül kiszámításra, melynek értéke negatív pontszám esetén nulla.  

(9) A pályázó szociális helyzetét kizárólag akkor lehet figyelembe venni, ha  

a) a felvételi pályázat és a rendszeres szociális ösztöndíj pályázat leadásakor azt kérte, és  

b) érvényes szociális pályázatot adott le a kollégiumi felvételi pályázatban meghatározott 

időpontig, és 

c) legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkező hallgatók vagy Mester elsőféléves hallgatók 

esetén az Egységes Szociális Rendszerben megállapított szociális pontszáma meghaladja 

az előző félévre vonatkozó rendszeres szociális ösztöndíj pályázat minimum ponthatárát, 

és 

d) a hallgató az ESZB által meghatározott határidőig személyesen is hiánytalanul leadja a 

szociális pályázatát, ellenkező esetben a pályázó elveszítheti férőhelyét. 

(10) A hallgató közösségi részpontszámát az intézményi szakmai és közéleti tevékenysége alapján 

adható ösztöndíj elbírálása során megállapított pontszám határozza meg, mely kiegészülhet az 

EHK által befogadott Hallgatói Csoportok tevékenységében aktívan résztvevő pályázó kapcsán 

az EHK által befogadott Hallgatói Csoport által javasolt maximum 100 ponttal. 

(11) A Mester elsőfélévesek, Elsőfélévesek és a Felsőbbévesek esetén, amennyiben rendelkeznek 

érvényes (365 napnál nem régebbi) fegyelmi ponttal, akkor az adott felvételi kategóriában 

megszerezhető kollégiumi felvételi pontok a fegyelmi pontértékkel azonos százaléka kerül 

levonásra. 

a) Megrovás esetén az adott felvételi kategóriában megszerezhető kollégiumi felvételi 

pontok 10%-a kerül levonásra. 

b) Szigorú megrovás esetén az adott felvételi kategóriában megszerezhető kollégiumi 

felvételi pontok 25%-a kerül levonásra.  

c) Eltiltás esetén nem részesülhet kollégiumi elhelyezésben a fegyelmi határozatban 

szereplő időszak végéig. 

(12) A pályázat során alkalmazandó a tanulmányi, szociális és közösségi szempontok arányáról –a 

(8)-(11) bekezdésre tekintettel – kollégiumi felvételi csoportonként a KHK rendelkezik, a kari 

kollégiumi férőhelyek kiosztásának elveit tartalmazó pályázati kiírásban. 

 

  
A hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek kiosztása 

 

(1) A doktorandusz hallgató kollégium elhelyezést nyer, ha érvényes pályázatot nyújt be és nincs 

vele szemben az elhelyezést tiltó fegyelmi határozat.  

(2) A miniszteri ösztöndíjas külföldi hallgató kollégiumi elhelyezést nyer, ha érvényes pályázatot 

nyújt be és nincs vele szemben az elhelyezést tiltó fegyelmi határozat. 

(3) A 2. § (5) bekezdés  

a) a) pontban meghatározott részkategóriában legmagasabb pontszámot elérő Felsőbbéves 

pályázó a férőhelyek legalább 20%-ának erejéig; 

b) b) pontban meghatározott részkategóriában legmagasabb pontszámot elérő a Felsőbbéves 

pályázók a férőhelyek legalább 5%-ának erejéig; 

c) c) pontban meghatározott részkategóriában legmagasabb pontszámot elérő a Felsőbbéves 

pályázók a férőhelyek legfeljebb 10%-ának erejéig 

kollégiumi felvételt nyerhet. 

 

  
Külföldi és félév áthallgatásban résztvevő hallgatók 
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(1) Az EGT tagállam részképzésében részt vevő hallgatók  

a) a tanulmányi részpontszámánál a külföldi vagy áthallgatott félévét követően, az azt 

megelőző aktív félévek tanulmányi teljesítménye vehető figyelembe . 

b) a szociális helyzetre vonatkozó (rész)pontszám az adott félévre vonatkozó rendszeres 

szociális ösztöndíj pályázat kiírásában található időszak alapján kerül meghatározásra.  

c) közösségi tevékenységének értékelése a külföldi vagy áthallgatott félévét megelőző 

félévben nyújtott teljesítménye alapján történik. 

(2) Amennyiben a hallgató nem rendelkezik a külföldi tartózkodást megelőző aktív félévvel, abban 

az esetben Elsőfélévesnek vagy Mester elsőfélévesnek számít a képzési szintjétől függően. 

 

 


