7. számú melléklet – A kollégiumi felvételi eljárásban a Természettudományi Kar
hallgatóira vonatkozó különös rendelkezések
1. §
Általános rendelkezések

A jelen mellékletben megfogalmazott rendelkezések csak a Természettudományi Karral
jogviszonyban álló, kollégiumi elhelyezésre pályázó hallgatókra vonatkoznak.
2. §
Kollégiumi felvételi csoportok

(1) A tavaszi félévére szóló pályázat során a HSZI az alábbi kollégiumi felvételi csoportokat
(továbbiakban: KFCS) állapítja meg:
a) Mester elsőfélévesek és Elsőfélévesek,
b) Felsőbbévesek.
(2) A Természettudományi Kar kollégiumi férőhelyeiből az egyes KFCS-ok a következő arányban
részesülnek:
a) Mester elsőfélévesek és Elsőfélévesek a karra jutó férőhelyek 10%-án vehetők fel,
b) Felsőbbévesek a karra jutó férőhelyek 90%-án vehetők fel.
3. §
Bírálati szempontok
(1) A pályázatban a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (4) bekezdésében lévő szempontok kerülnek
figyelembevételre.
(2) A pályázat során megállapított kollégiumi felvételi pont TJSZ 4. számú melléklet 2. § (5)
pontja alapján kerül meghatározásra.
(3) A hallgatók tanulmányi eredménye
a) Mester elsőfélévesek és Elsőfélévesek esetében a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (7)
bekezdés a) pontja alapján kerül beszámításra;
b) Felsőbbévesek esetében tanulmányi részpontszámuk megállapításához a kreditindex és a
teljesített kreditek száma kerül figyelembevételre, a megelőző két aktív félév eredményei
alapján. Az első aktív félévüket teljesítő hallgatóknál a lezárt félév végén az aktuális
eredményük kétszeres szorzóval kerül beszámításra.
(4) Tanulmányi részpontszámból legfeljebb 100 pont gyűjthető, a megfelelő alapú elhelyezés
esetében a maximális pontszám lineárisan átskálázódik az alábbiak szerint:

a) a Mester elsőfélévesek esetében 200 pontra (tanulmányi-közösségi alapon),
b) a Felsőbbévesek esetében kizárólag tanulmányi alapon 300 pontra,
c) tanulmányi-közösségi alapon 195 pontra, valamint
d) tanulmányi-közösségi-szociális alapon 105 pontra.
(5) A tanulmányi részpontszám a következő módon kerül számításra:
a) Mester elsőfélévesek esetében megegyezik a felvételi pontszám duplájával.
Pontegyenlőség esetén azon képzés görgetett tanulmányi átlaga dönt, amivel a hallgatók a
mesterképzésre felvételt nyertek.
b) Felsőbbévesek esetében:
ba) BSc hallgatók esetén:
𝑆 ∙ (10 ∙ Á + 𝐾𝑅𝐵)
bb) MSc hallgatók esetén:
𝑆 ∙ (10 ∙ Á + 𝐾𝑅𝑀)
ahol a változók jelentése:
S: a megfelelő alapú elhelyezés esetében érvényben lévő skála maximális pontszámának
0,01-szerese.
Á: az utolsó két félévében elért kreditindexek mértani közepe. Amennyiben a hallgatónak
az adott szakon csak egy aktív féléve volt, akkor az utolsó és egyben egyetlen aktív
félévében teljesített tanulmányi átlagára értendő.
𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =

∑ 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 ∗ é𝑟𝑑𝑒𝑚𝑗𝑒𝑔𝑦
𝑒𝑙őí𝑟𝑡 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 (𝐵𝑆𝑐 30; 𝑀𝑆𝑐 28)

KRB: az elmúlt két aktív félévben elvégzett kötelező kreditek alapján kapható pontok, ahol
legalább 55 kredit elvégzése esetén a maximális 50 pont jár, kevesebb kreditre egyenesen
arányosan csökkennek a pontok, azaz:
𝑚𝑖𝑛{(𝐼𝑛𝑑 + 1) ∙ 𝑒𝑙𝑣é𝑔𝑧𝑒𝑡𝑡_𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡; 55} ∙ (50/55)
KRM: az elmúlt két aktív félévben elvégzett kötelező kreditek alapján kapható pontok,
ahol legalább 44 kredit elvégzése esetén a maximális 50 pont jár, kevesebb kreditre
egyenesen arányosan csökkennek a pontok, azaz:
𝑚𝑖𝑛{(𝐼𝑛𝑑 + 1) ⋅ 𝑒𝑙𝑣é𝑔𝑧𝑒𝑡𝑡_𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡; 44} ∙ (50/44)
Ind: indikátorváltozó, a pontosan egy aktív félévvel rendelkezők BSc hallgatók esetén 1,
egyéb esetben 0.
(6) A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó kollégiumi felvételi részpontszám megállapítására
a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (8)-(9) bekezdése az iránymutató.
(7) A szociális részpontszámból legfeljebb 100 pont gyűjthető, a megfelelő alapú elhelyezés
esetében a maximális pontszám lineárisan átskálázódik az alábbaik szerint:

a) Mester elsőfélévesek és Elsőfélévesek esetén 300 pontra (szociális alapon),
b) kizárólag szociális alapon 300 pontra,
c) tanulmányi-közösségi-szociális alapon 120 pontra.
(8) A szociális részpontszám a következő módon kerül számításra:
𝑆 ∙ 𝑚𝑖𝑛{ 1.25 ∙ 𝑆𝑍; 100 }
S: a megfelelő alapú elhelyezés esetében érvényben lévő skála maximális pontszámának
0,01-szerese.
SZ: az Egységes Szociális Rendszerben megállapított pontszám, ha az meghaladja az előző
félévre vonatkozó Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat minimum ponthatárát,
különben 0.
(9) A hallgató közösségi és szakmai tevékenységét a következők alapján kerülnek értékelésre:
a) 2019. június 1-től december 8-ig szóló Hallgatói Képviselői Ösztöndíj,
b) 2019. június 1-től november 30-ig szóló Egyetemi Hallgatói Képviselet Ösztöndíj,
c) 2019. május 1-től október 31-ig szóló Közösségi ösztöndíj,
d) 2019. május 1-től október 31-ig szóló PikkÁsz ösztöndíj,
e) 2019/20 őszi félévére szóló Kari Tudományos Ösztöndíj,
f) 2019. május 1-től október 31-ig szóló Jegyzetírói Ösztöndíj, valamint
g) Kari és egyetemi szervezésű nyílt napokon, illetve kari szervezésű táborokban történő
szervezői tevékenység.
h) 2019. június 1-től december 8-ig szóló Közéleti Ösztöndíj,
i) 2019. június 1-től december 8-ig szóló Rendezvényszervezői ösztöndíj (kivéve az pályázat
„Egyéb” kategóriába számított pontok).
(10) A közösségi és szakmai részpontszámból legfeljebb 100 pont gyűjthető, ami a következő
módon kerül megállapításra:
S ∙ min (3 ∙ (𝐻𝐾 + 𝐾Ö𝑍 + KÉ + 𝑅); 100)
ahol a változók jelentése:
S: a megfelelő alapú elhelyezés esetében érvényben lévő skála maximális
pontszámának 0,01-szerese.
𝐻𝐾 = 𝐻𝐾Ö + 𝐸𝐻𝐾Ö
HKÖ: A 3. § (9) bekezdés a) pontjában megállapított pályázatokon megszerzett
pontok összegének és a pályázaton kiosztott összes pont hányadosának a 250szerese.
EHKÖ: A 3. § (9) bekezdés b) pontjában megállapított pályázaton megszerzett
pontok összegének és a pályázaton TTK-s hallgatók számára kiosztott összes pont
hányadosának a 60-szorosa.

𝐾Ö𝑍 = 𝑚𝑖𝑛{𝐾Ö + 𝐾É + 𝑃𝑖 + KTÖ + J + N ; 70}
KÖ: A 3. § (9) bekezdés c) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok
és a pályázaton kiosztott összes pont hányadosának a 35-szorosa.
Pi: A 3. § (9) bekezdés d) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok
és a pályázaton kiosztott összes pont hányadosának a 15-szorosa.
KTÖ: A 3. § (9) bekezdés e) pontjában megállapított pályázaton megszerzett
pontok és a pályázaton kiosztott összes pont hányadosának a 30-szorosa.
J: A 3. § (9) bekezdés f) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és
a pályázaton kiosztott összes pont hányadosának az 15-szöröse.
N: A 3. § (9) bekezdés g) pontjában jelzett kari és egyetemi eseményeken a
szervezői munkáért járó pont különböző, de legfeljebb 10.
a kar vagy egyetem nyílt napi képviselete alkalmanként 1 pont,
kari szintű táborokban való részvétel esetén táboronként max 6 pont
KÉ: A 3. § (9) bekezdés h) pontjában megállapított pályázatokon megszerzett
pontok összegének és a pályázaton kiosztott összes pont hányadosának a 2-szerese.
R: A 3. § (9) bekezdés i) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és
a pályázaton kiosztott összes pont hányadosának az 50-szerese.
(11) A megfelelő alapú elhelyezés esetében a maximális pontszám lineárisan átskálázódik az
alábbiak szerint:
a) Mester elsőfélévesek esetén 100 pontra (tanulmányi-közösségi alapon),
b) kizárólag közösségi alapon 300 pontra,
c) tanulmányi-közösségi alapon 105 pontra,
d) tanulmányi-közösségi-szociális alapon 75 pontra.
(12)

A fegyelmi pontok és megrovások a KFSZ 5. §-nak megfelelően kerülnek beszámításra.

4. §
Hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek kiosztása

(1) Elsőfélévesek esetében a tavaszi időszakban,
a) amennyiben a jelentkező eléri az előző félévi Elsőféléves tanulmányi bekerülés felvételi
ponthatárát (456 pont), akkor a tanulmányi pontszáma alapján kerül elhelyezésre,
b) ha a jelentkező eléri az előző félévi Elsőféléves szociális kollégiumi bekerülés ponthatárát
(1 pont), akkor a szociális pontszáma alapján kerül elhelyezésére, illetve
c) amennyiben a hallgató egyik bekerülési ponthatárt sem éri el, úgy nem kerül felvételre.

(2) A Mester elsőfélévesek esetében (amennyiben nem a jelentkezők 100%-a kerül felvételre) a 2.
§ (2) bekezdés a) pontban a számukra meghatározott kollégiumi férőhelyek kiosztása
a) 80%-ban a tanulmányi és közösségi részpontszámok összege alapján történik;
b) 20 %-ban szociális pontszám alapján történik.
(3) Felsőbbéves hallgatók esetében a 2. § (2) bekezdés b) pontban a számukra meghatározott
kiosztható férőhelyek
a) 20%-a kizárólag tanulmányi alapon,
b) 10%-a kizárólag szociális alapon,
c) 8%-a kizárólag közösségi alapon,
d) 25%-a kizárólag tanulmányi-közösségi alapon, illetve
e) 37%-a kizárólag tanulmányi-közösségi-szociális alapon kerül feltöltésre.
f) Ezektől eltérni csak pontegyenlőség esetén lehet. Pontegyenlőség esetén rendben a
tanulmányi, a szociális, majd a közösségi részpontszámok nagysága alapján történik a
besorolás.
(4) A Felsőbbévesek az alábbiak szerinti sorrendben részesülhetnek elhelyezésben:
a) kizárólag tanulmányi alapon,
b) kizárólag szociális alapon,
c) kizárólag közösségi és szakmai alapon,
d) tanulmányi-közösségi (továbbiakban: T-K) részpontszámok összege alapján, vagy
e) tanulmányi-közösségi-szociális (továbbiakban: T-K-SZ) részpontszámok összege alapján.
(5) Azon Felsőbbéves hallgatóhoz, aki a 4. § (3) bekezdés d-e) pontok valamelyike alapján kerül
besorolásra, az a kategória lesz rendelve, amelyikben magasabb pontszámot ér el.
(6) A 4. § (3) bekezdésben foglalt csoportokon belül a különböző részpontszámok a
következőképpen oszlanak el:
a) kizárólag tanulmányi alapon: 300 pont tanulmányi,
b) kizárólag szociális alapon: 300 pont szociális,
c) kizárólag közösségi alapon 300 pont közösségi,
d) tanulmányi-közösségi alapon 195 tanulmányi és 105 közösségi, valamint
e) tanulmányi-közösségi-szociális alapon 105 tanulmányi, 75 közösségi és 120 szociális pont
gyűjthető.

5. §
Szobabeosztás

(1) A férőhelyet nyert hallgatók kollégiumba sorolása először a hallgatók igényeit figyelembe
véve történik. Ha ez után még egyes kollégiumba több jelentkező van, akkor a kollégiumba
sorolás a közösségi és szakmai részpontszám alapján történik (pontegyenlőség esetén a
tanulmányi részpontszámot vesszük figyelembe).
(2) A szobabeosztás is a hallgatók igényeit figyelembe véve történik, de egy szobára az ott lakók
előnyt élveznek attól függően, hogy az adott félévet megelőzően hány bentlakási időszakot
(ideértve a szorgalmi- és vizsgaidőszakot, illetve nem ideértve a nyári bentlakási időszakot)
töltöttek az adott szobában.
(3) Minden, az intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatónak, aki a hivatalos
kollégiumi felvételi eljáráson férőhelyben részesült és a Wigner Jenő Szakkollégium tagja,
biztosítani kell, hogy társaival egy helyen tudjon lakni. Ez a lehetőség nem jogosít a többi
szabályzatban foglalt kritérium teljesülése alól.

