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Kollégiumi felvételi szabályzat 

3. számú melléklet 

1. § A hallgató közösségi és szakmai tevékenysége 

1) A hallgató közösségi és szakmai tevékenységét a következők alapján értékeljük: 

a) 2018/19-es tavaszi félévi Közösségi ösztöndíj, 

b) 2019 februárjától a kollégiumi jelentkezés leadásának határidejéig szóló Közéleti 

Ösztöndíj. 

c) 2018. december 10-től 2019. május 31-ig szóló Hallgatói Képviselői Ösztöndíj, 

d) 2018/19 tavaszi félévre szóló Wigner Jenő Szakkollégiumi ösztöndíj, 

e) 2018/19 tavaszi félévre szóló Pikkász ösztöndíj, 

f) 2018/19 tanév tavaszi félévére szóló Kari Tudományos Ösztöndíj, 

g) 2018. december 10-től 2019. május 31-ig szóló Egyetemi Hallgatói Képviselet 

Ösztöndíj, 

h) 2018/19 tavaszi félévre szóló Rendezvényszervezői ösztöndíj, 

i) 2018/19 tavaszi félévre szóló Jegyzetírói Ösztöndíj, valamint 

j) Kari és egyetemi szervezésű nyílt napokon, illetve táborokban (pl.: Science Camp) 

történő szervezői tevékenység. 

2. § A közösségi és szakmai kollégiumi részpontszám megállapítása 

1) A közösségi és szakmai részpontszámból legfeljebb 100 pont gyűjthető, Felsőbbévesek 

esetén a megfelelő alapú elhelyezés esetében a maximális pontszám lineárisan átskálázódik 

a) kizárólag közösségi és szakmai alapon 300 pontra, 

b) tanulmányi-közösségi alapon 105 pontra, valamint 

c) tanulmányi-közösségi-szociális alapon 75 pontra. 

2) A közösségi és szakmai részpontszám a következő módon kerül megállapításra: 

3 ∙ 𝑆 ∙ 𝑚𝑖𝑛(𝐻𝐾 + 𝐾Ö𝑍 + 𝑅; 100) 

ahol a változók jelentése: 

o S: a megfelelő alapú elhelyezés esetében érvényben lévő skála maximális 

pontszámának 0,01-szerese. 

o 𝐾Ö𝑍 = 𝑚𝑖𝑛{𝐾Ö + 𝑁 + 𝐾É + 𝑃𝑖 +𝑊𝐽𝑆𝑧; 70} 
o 𝐻𝐾 = 𝐻𝐾Ö + 𝐸𝐻𝐾Ö 
o KÖ: A 1.§ 1) a) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton kiosztott összes pont hányadosának az 50-szerese. 

o KÉ: A 1.§ 1) b) pontjában megállapított pályázatokon megszerzett pontok 

összegének és a pályázaton kiosztott összes pont hányadosának a 15-szöröse. 
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o HKÖ: A 1.§ 1) c) pontjában megállapított pályázatokon megszerzett pontok 

átlagának és a pályázaton havonta kiosztott pont hányadosának a 250-szerese. 

o PI: A 1.§ 1) d) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton kiosztott összes pont hányadosának a 30-szorosa. 

o WJSZ: A 1.§ 1) e) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton kiosztott összes pont hányadosának a 30-szorosa. 

o KTÖ: A 1.§ 1) f) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton kiosztott összes pont hányadosának a 18,75-szorosa. 

o EHKÖ: A 1.§ 1) g) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok 

összegének és a pályázaton TTK-s hallgatók számára kiosztott összes pont 

hányadosának a 60-szorosa. 

o R: A 1.§ 1) h) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton kiosztott összes pont hányadosának a 50-szerese. 

o J: A 1.§ 1) i) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton kiosztott összes pont hányadosának az 5-szöröse. 

o N: A 1.§ 1) j) pontjában jelzett kari és egyetemi eseményeken a szervezői 

munkáért járó pont különböző, de legfeljebb 8; 

▪ a kar vagy egyetem nyílt napi vagy iskolalátogatási képviselete 

alkalmanként 1 pont, 

▪ kari vagy egyetemi szintű táborokban való részvétel esetén táboronként 

1,5 pont. 

6)  Az Egyetemi Hallgatói Képviselet által befogadott Hallgatói Csoportok (öntevékeny körök, 

szakkollégium) tevékenységében résztvevő hallgatók közösségi pontszáma az Egységes 

Kollégiumi Felvételi Rend 2. sz. függeléke alapján kerül beszámításra a kollégiumi felvételi 

eljárás során. 

 

 Budapest, 2019. 05. 15. Gerner Alexandra 

  elnök 
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