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A TTK HK Határozata a kollégiumi közösségi pontozásról 

 

 

A kollégiumi közösségi pontok számításának menete  

 

Elfogadta a HK 2023.01.30. 

 Hatályos 2023.01.30 -tól 

 

 

 1. § 

 Általános rendelkezések 

 

(1) A TTK-t érintő kollégiumi felvétellel kapcsolatos eljárás-, és döntéshozatali rendjét a 

BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 48. §, a TJSZ 4. számú melléklete, az 10/2020. 

(VI. 29.) számú Kancellári Utasítás (Kollégiumi KU), valamint a Kollégiumi Felvételi 

Szabályzat (KFSZ) és annak 4. számú melléklete szabályozza. 

(2) A jelen dokumentum határozza meg a kollégiumi felvételi eljárás során megszerezhető 

közösségi pontok osztásának elveit. 

 

2. §  

Közösségi kategóriák meghatározása 

 

(1) A hallgató közösségi tevékenységét a következők alapján kerülnek értékelésre: 

a) 2022/23-as őszi félévre szóló Közösségi ösztöndíj, 

b) 2022. június 1-től 2022. december 31-ig szóló Közéleti ösztöndíj. 

c) 2022. június 1-től 2022. december 31-ig szóló Hallgatói Képviselet ösztöndíj, 

d) 2022/23-as őszi félévre szóló PikkÁsz újságíró ösztöndíj, 

e) 2022. június 1-től 2022. december 31-ig szóló Rendezvényszervezői ösztöndíj, 

f) 2022/23-as őszi félévre szóló Jegyzetírói ösztöndíj, valamint 

g) 2022. augusztus 1-től 2022. december 31-ig szóló Egyetemi Hallgatói Képviselet 

ösztöndíj, 

h) 2022. június 1-től 2022. december 31-ig szóló (Egyetemi) Közéleti ösztöndíj, 

i) 2022. március 1-től 2022. december 31-ig szóló (Egyetemi) Rendszeres szociális 

ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatokat bírálók ösztöndíja, 

j) 2022. június 1-től 2022. december 31-ig szóló Konzultáció ösztöndíj. 

 

 

(2) A közösségi részpontszámból legfeljebb 100 pont gyűjthető, ami a következő módon kerül 

megállapításra: 

𝑚𝑖𝑛(𝐾Ö + 𝐾É + 𝐻𝐾Ö + 𝑃𝑖 + 𝑅Ö + 𝐽Ö + 𝐸𝐻𝐾Ö + 𝐸𝐾É + 𝐸𝑆𝑍Ö +  𝐾𝑂𝑁𝑍; 100) 
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Változók jelentése: 

a) KÖ: A 2.§ 1) a) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton kiosztott összes pont hányadosának a 470-szerese 

b) KÉ: A 2.§ 1) b) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton kiosztott összes pont hányadosának a 68-szorosa 

c) HKÖ: A 2.§ 1) c) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton kiosztott összes pont hányadosának az 600-szorosa 

d) Pi: A 2.§ 1) d) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a pályázaton 

kiosztott összes pont hányadosának a 135-szöröse 

e) RÖ: A 2.§ 1) e) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton kiosztott összes pont hányadosának a 495-szöröse 

f) JÖ: A 2.§ 1) f) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a pályázaton 

kiosztott összes pont hányadosának a 5-szöröse 

g) EHKÖ: A 2.§ 1) g) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton TTK-s hallgatók számára kiosztott összes pont hányadosának a 100-

szorosa 

h) EKÉ: A 2.§ 1) h) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton TTK-s hallgatók számára kiosztott összes pont hányadosának a 45-szöröse 

i) ESZÖ: A 2.§ 1) i) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton TTK-s hallgatók számára kiosztott összes pont hányadosának az 50-szerese 

j) KONZ: A 2.§ 1) k) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton TTK-s hallgatók számára kiosztott összes pont hányadosának a 210-

szerese. 

 

 Nagy Ynna Ilona 

 TTK HK elnök 
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