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A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvénnyel
(52.§; a továbbiakban: Ftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelettel (12. § (1), 21. § (4); a továbbiakban: Korm. rendelet) és a Szegedi Tudományegyetem hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról szóló szabályzattal (20. §; a továbbiakban:
hallgatói juttatási szabályzat) összhangban a Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: SZTE) hallgatói és felvételt vagy átvételt nyert jelentkezői részére a kollégiumi jelentkezések pontozásos rendszerét, elbírálásának eljárási és szervezeti rendjét – az Egyetemi Hallgatói Juttatási és Térítési Bizottság és
a Kollégiumi Tanács véleményét követően – a következők szerint határozza meg.

1. §
A szabályzat hatálya, jogosultság
(1) Jelen szabályzat hatálya a Szegedi Tudományegyetemen (a továbbiakban: SZTE) hallgatói jogviszonyt létesített, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.
26.) Kormányrendelet 3. § szakaszában vagy az irányadó mindenkori hatályos jogszabályokban
meghatározott államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő, és a szakkollégiumok kivételével az SZTE Kollégiumi Szabályzatának [1. § (1) bek.] hatálya alá tartozó, az SZTE által alapított
és/vagy üzemeltetett kollégiumok, valamint a nem az SZTE által alapított és/vagy üzemeltetett
diákotthonok (a továbbiakban együtt: kollégiumok) valamelyikébe kollégiumi elhelyezés céljából
felvételi kérelmet (pályázatot) benyújtó hallgatókra és a Szegedi Tudományegyetemre felvételt
vagy átvételt nyert jelentkezőkre (a továbbiakban: pályázó), továbbá a szakkollégiumok kivételével
az SZTE Kollégiumi Szabályzatának [1. § (1) bek.] hatálya alá tartozó kollégiumokra, valamint az
elbírálás eljárási és szervezeti rendje szerint az eljárásban részt vevő egyetemi szervezeti egységekre (a továbbiakban: eljáró szervek) terjed ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, a 2005/2006-os tanévben vagy korábban hallgatói jogviszonyt
létesített hallgatók közül a kollégiumi elhelyezés tekintetében kizárólag azok minősülnek államilag
támogatott képzésben részt vevő hallgatónak, akik esetében a megkezdett félévek száma nem haladja meg a rájuk vonatkozó képesítési követelményekben meghatározott, félévekben számított
képzési időszakot.
(3) A szabályzat hatálya csak e szabályzat kifejezett rendelkezése esetén, az ebben megfogalmazott
eltérésekkel terjed ki:
a) az SZTE-n nem államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatókra;
b) az SZTE-n államilag támogatott, nem teljes idejű képzésben részt vevő hallgatókra;
c) a 2005/2006-os tanévben vagy korábban hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók közül azokra,
akik esetében a megkezdett félévek száma meghaladja a rájuk vonatkozó képesítési követelményekben meghatározott, félévekben számított képzési időszakot.
(4) Az 51/2007. kormányrendelet 26. § (4) bekezdése szerinti nem magyar állampolgárságú hallgatók
kollégiumi elhelyezése az SZTE Kollégiumi Szabályzat és jelen szabályzat hatályán kívül, a Márton Áron Szakkollégium keretein belül történik.

2. §
A kollégiumi férőhely megállapítása
(1) Kollégiumi elhelyezésre az adott kollégiumban az 1. § (1) bekezdésben meghatározott, az adott
kollégiumba jelentkezőknek (pályázóknak) a 3. § szakaszban részletezett pontozásos rendszer szerinti legmagasabb pontszámot elérő, az adott kollégium (3) bekezdésben meghatározott férőhelyének 90% (kilencven százaléka) mértékű jelentkező jogosult.
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(2) A hallgató közösségért végzett munkája alapján az adott kollégium (3) bekezdésben meghatározott
férőhelyének 10% (tíz százaléka) mértékű, az 1. § (1) vagy (3) bekezdésben meghatározott adott
kollégiumba jelentkező (pályázó) jogosult kollégiumi elhelyezésre.
(3) Az adott kollégium férőhelyeinek száma az 51/2007. Kormányrendelet 32. § (1) ab) szerinti adatközlésben feltüntetett létszám (férőhelyszám; a továbbiakban: férőhely).

3. §
A pontozásos rendszer
(1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott jelentkezők (pályázók) kérelmeiről az alábbiakban részletezett pontozásos rendszer szerint kell dönteni. Az összesített pontszám értéke legfeljebb 500 pont,
amelyet a hallgató szociális helyzetére, tanulmányi teljesítményére és a közösségért végzett munkájáért adott pontok összege adja. A szociális helyzetre legfeljebb 240 pont, a tanulmányi teljesítményre legfeljebb 160 pont, a közösségért végzett munkára legfeljebb 100 pont adható. A hallgató
közösségért végzett munkájára adott pontszám összegét a szakmai, tudományos munkára és a közösségi, kulturális és sporttevékenységre adott pontszámok (legfeljebb 50 + 50 pont mértékű) öszszege adja. A képzés munkarendjét és a pályázó hátrányos helyzetét a 4. § (9) bekezdése szerint
kell figyelembe venni.
(2) A szociális helyzetre adható pontszám megegyezik a szociális ösztöndíj megállapítása iránti eljárás
során az EHÖK által megállapított, jelen szabályzat 1. sz. melléklete szerinti eredmény (pontszám)
egy egész kétszeres (1,2 szorzóval képzett) értékével. Amennyiben a hallgató az adott félévben
nem nyújtott be kérelmet a szociális ösztöndíj megállapítása iránt, vagy annak során a pályázat
formai hibára tekintettel elutasításra került, vagy annak pontszáma – egyéb okból – nem került
megállapításra, a 4. § (7) bekezdés szerint eljárás irányadó.
(3) A tanulmányi teljesítményre adott pontszám az 1. § szakaszban meghatározott hallgató (a továbbiakban: az 1. § szakaszban meghatározott felsőéves pályázó) esetében az elektronikus felületen
(etr) feltüntetett (az SZTE-re átvételt nyert hallgató esetében az egyéb módon igazolt) az adott félévet megelőző utolsó kettő aktív félévben (olyan félév, amelyre a hallgató beiratkozott) a hallgató
tanulmányi teljesítménye alapján számított korrigált kreditindexének a 2. sz. melléklet szerint számított értéke. A tanulmányi teljesítményre adott pontszám a 160 pontot (egyszázhatvan pontot)
nem haladhatja meg.
(4) A tanulmányi teljesítményre adott pontszám az SZTE-re (mesterképzésre) felvételt nyert jelentkező
esetében a jelen szabályzat 4. sz melléklete, az SZTE-re (nem mesterképzésre) felvételt nyert jelentkező esetében a jelen szabályzat 3. sz melléklete alapján képezett pontszám nulla egész nyolcszoros (0,8 szorzóval képezett) értéke.
(5) A hallgató közösségért végzett munkájára adott pontszám a jelen szabályzat 5. sz melléklete szerinti értéke.

4. §
A felvételi eljárás
(1) A felvételi eljárás a pályázat kihirdetésével indul. A pályázatot az Egyetemi Hallgatói és Juttatási
és Térítési Bizottság (a továbbiakban: EHJTB) hirdeti ki. Ezzel egyidejűleg az EHJTB írásban értesíti a Kollégiumi Bizottságokat, valamint felhívja a rektor, az érintett kar dékánja és a kari HÖK
figyelmét, hogy a hallgatói juttatási szabályzat 20. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
pályázati kérelem benyújtására nyitva álló határidőig tegyen javaslatot az adott kollégium összes
kollégiumi férőhely 1%-ának (egy százalékának) megfelelő mértékű férőhellyel kapcsolatos felvételi döntésre. Kettőszáz fő alatti férőhellyel rendelkező kollégium esetében a javaslat mértéke
legfeljebb egy fő.
Az adott kollégium összes kollégiumi férőhely 9%-ának (kilenc százalékának) megfelelő mértékű
férőhelyről a Kollégiumi Bizottság; egyebekben a rektor, az érintett kar dékánja és a kari HÖK ja-
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vaslatának hiányában a kollégiumi férőhely (teljes) 10%-áról (tíz százalékáról), valamint az 1%-ra
tett részleges javaslat esetén ezen 1% fennmaradó (javaslattal nem érintett) mértékéről a Kollégiumi Bizottság a (11) bekezdés szerint dönt.
(2) A felsőéves pályázó a következő tanévi kollégiumi elhelyezésre irányuló pályázati kérelmét az
Egyetemi Hallgatói Juttatási és Térítési Bizottság által meghatározott és közzétett időpontig, ennek hiányában április 30. napjáig (23:59 percig) nyújthatja be az SZTE EHÖK által felügyelt
elektronikus (internetes) pályázati rendszerben.
(3) Az SZTE-re felvételt nyert mesterképzéses elsőéves, egyéb elsőéves vagy az SZTE-re átvételt
nyert pályázó a következő tanévi kollégiumi elhelyezésre irányuló pályázati kérelmét az Egyetemi
Hallgatói Juttatási Térítési Bizottság által meghatározott és közzétett időpontig, ennek hiányában
a felvételi döntésnek az általános felvételi eljárásban kötelező írásbeli közlése utolsó napjától (augusztus 1) számított 8. napig (augusztus 9-én 23:59 percig) nyújthatja be az SZTE EHÖK által
felügyelt elektronikus (internetes) pályázati rendszerben.
(4) Amennyiben a pályázó egyidejűleg további (párhuzamos) hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
kollégiumi elhelyezésre irányuló pályázati kérelmét elsősorban a felsőéves pályázókra irányadó
időpontig köteles benyújtani. Ennek esetleges elutasítása esetében nincs azonban akadálya annak,
hogy kérelmét (más SZTE-n folytatott képzésre történő felvételét követően) elsőévesként benyújtsa.
(5) A kérelemben feltüntetett tények, adatok hitelességét igazoló dokumentumok benyújtása másolatban, az SZTE EHÖK által felügyelt elektronikus (internetes) pályázati rendszerbe történő feltöltéssel (felsőéves hallgatók esetében a kérelem benyújtásának időpontja szerinti félév elején, a szociális ösztöndíj kérelem benyújtásával egyidejűleg) történik.
(6) A kérelmek vizsgálatát megelőzően a Hallgatói Szolgáltató Iroda ellenőrzi, hogy a pályázó (támogatási forma, képzési idő alapján) a kollégiumi elhelyezésre az 1. § (1) bekezdés és a jelen 4. §
(10) bekezdés szerint vagy kifejezetten csak a jelen 4. § (11) bekezdés szerint jogosult.
(7) A kérelemhez az (5) bekezdés szerint benyújtott mellékletek hitelességének vizsgálatára a rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendjéről szóló SZTE EHÖK szabályzat vonatkozó rendelkezései irányadóak azzal, hogy amennyiben a hallgató az adott félévben
nem nyújtott be kérelmet a szociális ösztöndíj megállapítása iránt, vagy annak során a pályázat
formai hibára tekintettel elutasításra került, vagy annak pontszáma – egyéb okból – nem került
megállapításra, a hallgató az (1) bekezdés szerinti határidőig, a (5) bekezdésben meghatározott
módon a kollégiumi elhelyezésre irányuló pályázati kérelmének mellékleteként a kérelemben feltüntetett tények, adatok hitelességét igazoló dokumentumokat köteles benyújtani (pótolni), és szociális helyzete az ilyen módon benyújtott (pótolt) dokumentumok alapján kerül (a rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendjéről szóló SZTE EHÖK szabályzat vonatkozó rendelkezéseivel azonos módon) vizsgálatra.
(8) A kérelmekhez az SZTE EHÖK által felügyelt elektronikus (internetes) pályázati rendszer a 3. §
szakaszban részletezettek szerinti pontszámot rendeli hozzá, majd ezt követően kollégiumonként
elkülönítetten emelkedő sorrendbe állítja az adott kollégium pályázóinak összesített pontszámát.
(9) Azonos mértékű pontszám elérése esetén figyelembe kell venni a képzés munkarendjét, valamint
előnyben kell részesíteni azt a hátrányos helyzetű hallgatót (aki a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét még nem töltötte be, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei,
szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást
folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott
volt), és aki a Ftv. 52.§ (2) értelmében kollégiumi elhelyezés hiányában felsőfokú tanulmányait
nem tudja megkezdeni, illetve folytatni.
(10) A (9) bekezdés szerinti sorrendnek az érintett kollégium Kollégiumi Bizottsága részére megfelelő
időben (Office Excel 1997 programmal kompatibilis file-ban) történő megküldését és az érintett
pályázói adatok hozzáféréséhez szükséges egyedi azonosítók (jelszavak, stb.) átadását követően, a
felvételi kérelmekről első fokon a Kollégiumi Bizottság az Egyetemi Hallgatói Juttatási Térítési
Bizottság által meghatározott és közzétett időpontig, ennek hiányában felsőéves pályázók esetében május 15., elsőéves pályázók esetében augusztus 14. napjáig dönt.
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Ennek keretein belül a Kollégiumi Bizottság a részére átküldött pályázói sorrend szerinti legmagasabb pontszámot elérő pályázók az adott kollégium férőhelyeinek felsőéves pályázókra nézve
54% (ötvennégy százaléka), mesterképzéses elsőéves pályázókra nézve 10% (tíz százaléka),
egyéb (nem mesterképzéses) elsőéves pályázókra nézve 22% (huszonkettő százaléka) mértékű,
képzésben jelen szabályzat 1. § (1) szerinti jogosultsági feltételnek megfelelő (államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő) pályázóit (adott tanévben a felsőéves és elsőéves pályázók
számát összesítve az adott kollégium férőhelyeinek 86%-át, azaz nyolcvanhat százalékát) felveszi.
(11) A Kollégiumi Bizottság a (10) bekezdés szerinti határidőben és eljárással összhangban – a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról szóló Szabályzat 20. § (1) bekezdése szerinti javaslatok (1) bekezdés
szerinti mértékű figyelembevételével – az adott kollégium férőhelyeinek 10% (tíz százaléka) mértékéig a hallgató közösségért végzett munkája alapján dönt a kollégiumi elhelyezésről, amely döntése során jogosult mind az 1. § (1), mind az 1. § (3) a), b) és c) pontjai szerinti hallgatók felvételéről dönteni. A Kollégiumi Bizottság ezen döntése során az 5. sz. melléklet szerinti elvek figyelembevételével dönt, az 5. sz. melléklet szerinti pontozástól azonban eltekinthet.
(12) Amennyiben a Kollégium Bizottság a hallgató közösségért végzett munkája alapján a (11) bekezdés szerinti 10%-nak (tíz százaléknak) megfelelő mértékű férőhelyre történő felvételről egészben
vagy részben nem dönt, és ennek következtében férőhelyek maradnának fenn, ezen férőhelyek
erejéig az (8) bekezdés szerinti pályázói sorrendnek a fentiek szerint felvételt nem nyert legmagasabb pontszámot elért pályázói kollégiumi elhelyezésben részesülnek.
A Kollégiumi Bizottság ezen döntése során az 5. sz. melléklet szerinti elvek figyelembevételével
dönt, az 5. sz. melléklet szerinti pontozástól azonban eltekinthet.
(13) A mesterképzéses elsőéves pályázókra nézve irányadó, az adott kollégium férőhelyeinek 10%-a
(tíz százaléka) mértékű felvételt nyert mesterképzéses elsőéves pályázó hiányában a meghatározott (a mesterképzéses elsőéves pályázókra nézve fennmaradó) férőhelyek erejéig az (8) bekezdés
szerinti pályázói sorrendnek a fentiek szerint felvételt nem nyert legmagasabb pontszámot elért
felsőéves pályázói kollégiumi elhelyezésben részesülnek.
(14) A Kollégiumi Bizottság döntését követően értesíti a pályázót kollégiumi felvételi kérelme elbírálásáról. Írásban kell a pályázót értesíteni, amennyiben a Kollégiumi Bizottság a kérelmet elutasítja.
(15) Az a hallgató, akinek a felvételi kérelem tárgyában hozott döntés vagy annak elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) egyéni jogát vagy jogos érdekét érinti, a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A hallgató a jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutástól
számított tizenöt napon belül nyújthatja be a rektorhoz címezve az adott kollégium Kollégiumi
Bizottságánál (amelyhez felvételi kérelmét benyújtotta). A hallgató által benyújtott jogorvoslati
kérelem elbírálására a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Bizottsága jogosult.
(16) A kollégium férőhelyeinek összesen 4%, azaz négy százaléka (felsőéves pályázókra nézve 3%,
elsőéves pályázókra nézve 1%) olyan „keretet” képez („vis maior keret”), amely előre nem látott
kényszerítő körülmény, elháríthatatlan akadály, továbbá a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Bizottsága által másodfokon megváltoztatott döntés (jóváhagyott felvételi kérelem) esetében történő kollégiumi elhelyezésre szolgál.
(17) A Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Bizottságának a (16) bekezdésben meghatározott mértékű, a kollégiumi felvételt támogató döntése, továbbá előre nem látott kényszerítő körülmény, elháríthatatlan akadály hiányában a (16) bekezdésben meghatározott (fennmaradó) férőhelyek erejéig az (8)
bekezdés szerinti pályázói sorrendnek a fentiek szerint felvételt nem nyert legmagasabb pontszámot elért pályázói kollégiumi elhelyezésben részesülnek.
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5. §
Vegyes és záró rendelkezések
(1) Az SZTE EHÖK által felügyelt elektronikus (internetes) pályázati rendszer alatt az SZTE által
üzemeltetett, a szabályzat elfogadásakor a https://modulo.etr.u-szeged.hu/modulo/ címen elérhető,
Modulo megnevezésű internetes pályázati rendszert kell érteni.
(2) Amennyiben a pályázó egységes osztatlan képzésben vesz részt, a pályázót (kérelmét) a felsőéves
férőhelyek terhére kell figyelembe venni.
(3) Olyan kari kezelésben működtetett kollégiumok esetében, ahol a kollégiumba a hallgatói juttatási
szabályzat 20. § (1) bekezdése alapján elsőként olyan képzésű pályázókat kell felvenni, akik egységes osztatlan képzésben vesz részt, a 4. § (10) bekezdése szerinti felsőéves és mesterképzéses elsőéves pályázókra irányadó férőhelyek száma összeadódik (az adott kollégiumi férőhelyek összesen 64% azaz hatvannégy százaléka), és azt együttesen felsőéves férőhelyekként kell kezelni.
(4) Amennyiben a pályázó államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgató, főszabályként
(„felsőéves doktori képzéses hallgató” esetében) a pályázót (kérelmét) a felsőéves férőhelyek terhére (költségtérítéses doktori képzés esetében a 4. § (11) bekezdése szerinti, közösségért végzett
munka alapján meghatározott 10% férőhely terhére) kell figyelembe venni és rá nézve a felsőéves
pályázókra (kérelmekre) irányadó határidők stb. irányadóak. Államilag támogatott doktori képzésre
felvételt nyert jelentkező („elsőéves doktori képzéses hallgató”) esetében a pályázót (kérelmét) a
mesterképzéses elsőéves férőhelyek terhére (költségtérítéses doktori képzés esetében a 4. § (11)
bekezdése szerinti, közösségért végzett munka alapján meghatározott 10% férőhely terhére) kell figyelembe venni és rá nézve a mesterképzéses elsőéves pályázókra (kérelmekre) megadott határidők
stb. irányadóak.
(5) A jelen szabályzat végrehajtásról minden félévben a Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Hallgatói Szolgáltató Iroda egysége gondoskodik.
(6) Jelen szabályzat kihirdetése napján lép hatályba. A kollégiumi elhelyezésre irányuló pályázati kérelmek jelen szabályzat alapján történő elbírálására első alkalommal a 2010/2011. tanév felsőéves
pályázói (4. § (2) bekezdés szerinti 2011. április 30. napjáig történő jelentkezői) esetében kerül sor.
(7) Jelen szabályzat hatályba lépését követően hatályát veszíti a jelen szabályzattal ellentétes valamennyi korábbi szabályzati rendelkezés.
(8) Jelen szabályzatot az SZTE EHÖK előterjesztése alapján az Egyetemi Hallgatói Juttatási és Térítési Bizottság és a Kollégiumi Bizottság véleményét követően a Szenátus 2011. január 31. napján tartott ülésén megtárgyalta és 28/2011. sz. határozatával elfogadta.

Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor
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1. sz. melléklet:
A hallgató (jelentkező) szociális helyzetére adott pontszámokról
I. A családi háttérrel rendelkező pályázók pontozási rendszere
1. Jövedelemtől függő tényezők

max: 100 pont

Az egy főre jutó jövedelemre adott pontok
Legkisebb egy főre jutó nettó jövedelemként tekintjük a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb öszszegét (2010-ben 28.500 Ft)
100 pont
A pályázó havi egy főre jutó nettó jövedelmének kiszámítása után
+ 1000 forintonként
- 1 pont (0 alá nem mehet)
2. Jövedelemtől független tényezők
2.1. Szülők/eltartók után járó pontok
a./ árva vagy állami gondozott nem öneltartók
b./ nyugdíjas szülőnként
c./ rokkantnyugdíjas szülőnként
d./ munkanélküli szülőnként
e./ egyedül nevelő szülő

max: 80 pont

35 pont
10 pont
10 pont
10 pont
25 pont

2.2. Eltartottak száma után adható pontok
A közös háztartásban élők közül a családi bevételbe jövedelmet hozó családtagot
(pl. nagyszülő, kereső testvér, stb.) nem vesszük figyelembe
a./ munkanélküli testvérenként
10 pont
b./ kiskorú és/vagy közoktatásban tanuló testvérenként
20 pont
c./ súlyosan beteg vagy felsőoktatásban tanuló testvérenként
25 pont
2.3. Lakóhely távolsága után adható pontok
lakóhely távolsága a képzési helytől (1 pont / 15km)

maximum: 25 pont

3. Szubjektív pont
maximum: 20 pont
Olyan szociálisan indokolt körülményekre adott pont, amelyek a fenti pontszámításba
nem tartoznak bele
(magas gyógyszerköltség, tartósan táppénzen lévő szülő, egyedi,
nehéz családi körülmények, speciális kiadások stb.)
II. Az öneltartó pályázók pontozási rendszere
1. Jövedelemtől függő tényezők

max: 100 pont

Az egy főre jutó jövedelemre adott pontok
Legkisebb egy főre jutó nettó jövedelemként tekintjük a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb öszszegét (2010-ben 28.500 Ft)
100 pont
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A pályázó havi egy főre jutó nettó jövedelmének kiszámítása után
+ 1000 forintonként
- 1 pont (0 alá nem mehet)
2. Jövedelemtől független tényezők

max: 80 pont

2.1. A szülők/eltartók után adható pont
Mint önmagát eltartó személy (egy eltartó)

25 pont

2.2. Az eltartottak után járó pont
Amennyiben az öneltartónak gyermeke van gyermekenként
Árvaság, illetve állami gondozottság után járó öneltartás esetén

25 pont
35 pont

2.3. Lakóhely távolsága után adható pontok
lakóhely távolsága a képzési helytől (1 pont / 15km)

maximum: 25 pont

3. Szubjektív pont
maximum: 20 pont
Olyan szociálisan indokolt körülményekre adott pont, amelyek a fenti pontszámításba
nem tartoznak bele
(magas gyógyszerköltség, tartósan táppénzen lévő szülő, egyedi,
nehéz családi körülmények, speciális kiadások stb.)
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2. sz. melléklet:
Az 1. § szakaszban meghatározott „felsőéves” hallgató
tanulmányi teljesítményére adott pontszámának számításáról
(1) A fenti kollégiumi felvételi eljárás során, a jelen szabályzat 1. § szakaszban meghatározott „felsőéves” hallgatók esetében a tanulmányi pontszámot „A Tanulmányi Ösztöndíj feltételeiről és megállapításáról” szóló szabályzat (a továbbiakban: tanulmányi ösztöndíjszabályzat) 1. sz. mellékletében leírt
eljárásrend szerint kell megállapítani, az alább részletezett eltérésekkel:
(a) A tanulmányi ösztöndíjszabályzat 1. sz. melléklet 2. pontban leírtaktól eltérően az adott ösztöndíjkalapba tarozó valamennyi hallgató esetében ki kell számítani a tanulmányi pontszámot;
(b) A pontszámok kiszámítását a tanulmányi ösztöndíjszabályzat 1. sz. melléklet 3. pontban leírt képlettel (a 3.§ (3) bekezdés szerinti utolsó kettő beiratkozott félévre vonatkozó ilyen képleteknek az egyszerű számtani átlagával) kell elvégezni, azzal az eltéréssel, hogy a 3.§ (3) bekezdés szerinti utolsó
kettő beiratkozott félévre vonatkozó ösztöndíjkalapokhoz tartozó legmagasabb átlagok egyszerű számtani átlagához 160 pontot, a 3.§ (3) bekezdés szerinti utolsó kettő beiratkozott félévre vonatkozó ösztöndíjkalapokhoz tartozó legalacsonyabb átlagok egyszerű számtani átlagához hoz 50 pontot kell rendelni, az ezen két érték közötti tanulmányi eredményekhez pedig egyenes arányosság alapján kell
pontszámot rendelni.
(3) Amennyiben a hallgató további (párhuzamos) hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (egy hallgató
több képzésben vesz részt), úgy a kollégiumi felvételi eljárásban során a tanulmányi pontjainak értékét
az egyes (akár költségtérítéses képzésben teljesített képzések utáni) ösztöndíjkalapokban külön-külön
elért fenti pontszámainak egyszerű (számtani) átlaga adja.
(4) Amennyiben a pályázó doktori képzésben részt vevő hallgató, és az adott félévet megelőző utolsó
(egy) aktív félévet (olyan félévet, amelyre a hallgató beiratkozott) „érvényesen lezárta” (a rá vonatkozó szabályzatok, stb. szerint teljesítette), a tanulmányi teljesítményére adott pontszámának értéke - a
fentiektől eltérően - külön számítás nélkül is 160 (egyszázhatvan) pont.
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3. sz. melléklet:
Az SZTE-re (nem mesterképzésre) felvételt nyert jelentkező („egyéb elsőéves”)
tanulmányi teljesítményére adott pontszámának számításáról
A felvételi pontszám („ponthatár”) szakonként:
480 pontért
közötte (a „ponthatár” és 480 pont között)

100 pont
200 pont
100-200 pont között lineárisan

A fentiek szerint képezett, 100 és 200 pont közötti értékhez kell továbbá (a hallgató
felvételi pontszámának alapulvételével) az alábbi „bonusz pontokat” hozzáadni:
320-364 pont között + 25 bonusz pont
365-409 pont között + 50 bonusz pont
411-454 pont között + 75 bonusz pont
455-479 pont között + 90 bonusz pont
Az összpontszám a bonusz pontokkal sem mehet 200 pont fölé
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4. sz. melléklet:
Az SZTE-re (mesterképzésre) felvételt nyert jelentkező („mesterképzéses elsőéves”)
tanulmányi teljesítményére adott pontszámának számításáról
A felvételi pontszám szakonként:
100 pontért
közötte (a „ponthatár” és 480 pont között)

100 pont
200 pont
100-200 pont között lineárisan

A fentiek szerint képezett, 100 és 200 pont közötti értékhez kell továbbá (a hallgató
felvételi pontszámának alapulvételével) az alábbi „bonusz pontokat” hozzáadni:
80-84 pont között + 25 bonusz pont
85-89 pont között + 50 bonusz pont
90-94 pont között + 75 bonusz pont
95-99 pont között + 90 bonusz pont
Az összpontszám a bonusz pontokkal sem mehet 200 pont fölé
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5. sz. melléklet:
A hallgató közösségért végzett munkájára adott pontszámának számításáról
Kiemelkedő szakmai, tudományos munka után adható pontok
maximum 50 pont
Kiemelkedő szakmai, tudományos munka
TDK munka, egyéb szakmai verseny (helyi továbbjutó),
szakmai verseny (OTDK 1-3., nemzetközi verseny),
szakmai publikáció (pontos forrásmegjelölés)
Demonstrátor
Egyéb egyetemi, kollégiumi szakmai munka

Összesen maximum:
50 pont

1-35 pont
10 pont
1-15 pont

Kiemelkedő közösségi, kulturális és sporttevékenység alapján adható pontok
maximum 50 pont

Kiemelkedő közösségi, kulturális és sporttevékenység

Összesen maximum:
50 pont
Egyetemi, kollégiumi öntevékeny csoport tagja
1-5 pont
Egyetemi, kollégiumi öntevékeny csoport vezetője
6-10 pont
Egyetemi diák sportkör igazolt tagja
5 pont
NB I, NB II-es, egyéb sportkör igazolt tagja
5-10 pont
Kollégiumi bizottsági tag
20 pont
HÖK tag
20 pont
Kollégiumi bizottsági titkár
30 pont
HÖK elnök, alelnök
30 pont
Egyetemi, kollégiumi kulturális, sport rendezvény he1-25 pont
lyezettje
Egyetemi, kollégiumi kulturális, közösségi, sport tevé1-25 pont
kenység, rendezvény szervezés

