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1.§ 

A szakkolégiumi tagság 

(1) A Szakkollégium tagjai a szakkollégisták. A szakkollégiumi tagsági jogviszony felvétellel 
jön létre. A szakkollégiumi tagsági jogviszony lehet aktív tag, passzív tag, alumni tag, 
tiszteletbeli tag. 

2.§ 

A felvételi eljárás 

(1) A Szakkollégium tagfelvételt minden tanulmányi év vagy félév elején hirdethet a 
megüresedett szakkollégista hely(ek) betöltésére. Az eljárás megszervezéséért és 
lebonyolításáért a Szakkollégiumi Vezető tanárok (Természettudomány és 
Társadalomtudomány) a felelősek. 

 (3) A felvételi eljárást a Felvételi Bizottság bonyolítja le. A Felvételi Bizottság a felvételi 
idejére felállított öt tagból áll. A Felvételi Bizottság tagjai a Szakkollégium Vezető tanárok, az 
Ügyvivők és a szakkollégiumi Titkár.  
 
(4) A Felvételi Bizottság feladatai és kötelezettségei: 

a) a felvételihez szükséges anyagok elkészítése és elbírálása, 

b) a felvételizők pályázati anyagának teljeskörű megismerése, 

c) részvétel a személyes interjúkon, 

d) felelősségteljes döntéshozatal. 

(5) A felvételi vizsgára történő írásbeli jelentkezés és szóbeli interjú a MTSE kollégiumi 
felvételi időszakhoz is köthető. 

(6) Az írásbeli jelentkezést elektronikus (e-mail) és papír alapon is be kell nyújtania a 
jelentkezőnek. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: jelentkezési lap, motivációs levél, 
az intézmény egy egyoktatótójától kért ajánlás, nyilatkozat, hogy hallgató nem rendelkezik más 
Szakkollégiumban tagsági jogviszonnyal, valamint (11.) pontban szereplő pontrendszer és a 
(11. pontban szerint)ait.  

(7) A szóbeli interjú egy elbeszélgetésből áll a pályázó és a Felvételi bizottság tagjai között a 
jelentkező szakmai, tudományos és közéleti elképzeléséről és eredményeiről. 

(8) A Felvételi Bizottság a pályázókat a benyújtott dokumentumok, illetve a szóbeli 
elbeszélgetés alapján értékeli. 

(9) A szakkollégiumi felvételről a Felvételi Bizottság nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 
dönt. 



(10) A felvételi eljárás eredményéről a Szakkollégiumi Ügyvivők (Természettudomány és 
Társadalomtudomány) a szóbeli vizsgát követő két héten belül írásbeli értesítést küld a 
jelentkezőknek. 

(11) A felvételhez szükséges pontrendszer: 

Tevékenység Pontszám 

1. Tudományos diákköri tevékenység, Pályázatok 

OTDK I. / II. / III. helyezés 5 / 4 / 3 pont 

OTDK különdíj 2 pont 

OTDK dolgozat bemutatása (kivéve helyezések és különdíj esetén) 1 pont 

ITDK I. / II. / III. helyezés 3 / 2 / 1 pont 

Nemzeti Kiválóság Programban aktív és nyertes pályázat 5 pont 

Nemzet Felsőoktatási Ösztöndíj 5 pont 

 

 

 

2. Tanulmányi átlag (legutóbbi 
lezárt aktív félévet követően 
megállapított súlyozott tanulmányi 
átlag alapján)5 

5,00 10 pont 

-  

4,79 8 pont 

-  

4,59 7 pont 

-  

4,39 6 pont 

-  

4,19 5 pont 

(4,00 kötelező minimum átlag)  

 

3. Sporttevékenység, közéleti tevékenység 

Olimpiai Nem olimpiai Pont 

Olimpia, világbajnokság, 
Európa-bajnokság  

1-3. hely 

 10/9/8 pont 

Olimpia, világbajnokság, 
Európa-bajnokság 4- 8. hely, 
Ifjúsági olimpia, korosztályos 

Világjátékok, 
világbajnokság, 

7 pont 



világbajnokság, Európa-
bajnokság, 1-3. hely 

Európa-bajnokság 1-3. 
hely 

Olimpiai, világbajnokság, 
Európa-bajnokság részvétel, 
Ifjúsági olimpia, korosztályos 
világbajnokság, Európa-
bajnokság 4-8. hely, Universiade 
1-3. hely 

Világjátékok, 
világbajnokság, 
Európa-bajnokság 4-8.  

hely, korosztályos 
világbajnokság, 
Európa-bajnokság  

1-3. hely 

6 pont 

Ifjúsági Olimpia, korosztályos 
világbajnokság, 

Európa-bajnokság részvétel, 
Universiade 4-8.  

hely, Országos Bajnokság 1-3 
hely "A" osztály 

Világjátékok, 
világbajnokság, 
Európa-bajnokság  

részvétel, Világkupa 1-
3. hely 

5 pont 

Országos Bajnokság "A" osztály 
4-8 hely, "B" osztály 1-3 hely, 
Világkupa 1-3 hely, 

Európa kupa 1-3. hely 4 pont 

Országos Bajnokság "B" osztály 
4-8 hely 

Országos Bajnokság 1-
3. hely, 

3 pont 

Országos Bajnokság 2. osztály A 
és B 1-3. hely 

Országos Bajnokság 4-
8. hely 

2 pont 

Regionális bajnokság 1. osztály 
(korosztályos és felnőtt), 
MEFOB, Diákolimpia 1-3. hely 

Regionális bajnokság 
1. osztály 
(korosztályos és 
felnőtt), MEFOB, 
Diákolimpia 1-3. hely 

1 pont 

Közéleti tevékenység 12 pont (max) 

Szakkollégiumi szakmai rendezvények szervezése 5 pont/ 

rendezvény 

Szakmai rendezvényeken való részvétel  3 pont/ 

rendezvény 



Egyéb szakkollégiumi/ kollégiumi esemény szervezése 
(kivéve szakmai rendezvények) 

2 pont/ 

rendezvény 

Szakkollégiumi/ kollégiumi vezető által egyéb 
tevékenységekre adható pontszám 

1 pont/ 

rendezvény 

Szakkollégiumi/ kollégiumi eseményről történő 
beszámoló írása 

1 pont/ 

 1000 karakter 

 

a) Hozott pontok: összesen 50 pont. 

b) Felvételi elbeszélgetés, motivációs levél: összesen 50 pont.  

 

● A 3. bekezdésben meghatározott sporttevékenység elbírálása során kizárólag a 
legjobb eredményre adható pont.  

● A közéleti tevékenység elbírálása során a MTSE kollégiumai, Klebelsberg Kuno 
Szakkollégium által elismert programok szervezésében, lebonyolításában való aktív 
részvételért adható pont.  

● Közéleti tevékenységre adható maximális pontszám:12 pont. 

   

c) Felvételt az nyerhet, aki az a) és b) felvételi részből összesen minimum 51 pontot elér. 

 
10. §  

Záró rendelkezések 
 

Jelen Szabályzatot a Közgyűlés 2022. április 7. napján az 1. számú határozatával fogadta el, 
hatályos 2022. április 7. napjától.  
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