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Ügyrend 
PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium 

Tagfelvételi Bizottság 

PREMABULUM 

A PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium – a továbbiakban: a Szakkollégium – 

eredményes munkájának biztosítása érdekében szükségessé vált a tagfelvételi, valamint a tagság 

meghosszabbítást eredményező eljárások szabályai írásos meghatározása. A Szakkollégium 

alapításkori kis létszámú közösségből mára a hazai szakkollégiumi mozgalom elismert 

szereplőjévé nőtte ki magát, és regionális hatókörű akkreditált Tehetségpontot vezet. A 

professzionalizálódó szervezet megnövelt igényeinek megfelelően indokolttá vált a tagfelvételi, 

valamint a tagság meghosszabbítást eredményező eljárások kialakult menetének írásban 

rögzítése. 

I. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 

1.§ (1) A tagfelvételi, valamint a tagság meghosszabbítást eredményező eljárás valamennyi 

elemének összhangban kell lennie a Szakkollégium Alapító Okiratában, valamint a 

Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal. 

(2) A  Tagfelvételi Bizottság – a továbbiakban a Bizottság – önállósága a Szakkollégium 

önkormányzatiságának egyik alappillére. A Bizottság tagjai senioroknak minősülnek és a 

Szakkollégiumi Tanács tagjai. 

(3) A tagfelvételi, valamint a tagság meghosszabbítást eredményező eljárás valamennyi elemének 

átláthatónak, követhetőnek és ellenőrizhetőnek kell lennie. 

(4) A tagság meghosszabbítást eredményező eljárás során a tagnak biztosítani kell a jogorvoslat 

lehetőségét. 

(5) A Bizottság tagjai munkájukért felelősséggel tartoznak, ennek keretén belül a tagfelvételi 

idény végeztével beszámolni kötelesek a Szakkollégium közösségének. 

II. A TAGFELVÉTELI ELJÁRÁS ELJÁRÁSI RENDJE 

1. A Tagfelvételi Bizottság 
2.§ (1) A  Bizottság öt hallgató tagból áll. Jelölésük és választuk során törekedni kell arra, hogy 

az első évesek, a „B” illeteve „M” szakosok, az osztatlan valamint a doktori képzésben részt 

vevők és a nem-TTK-s hallgatók is képviselve legyenek.  

(2) A bizottsági tagok elnököt választhatnak maguk közül. 

(3) A bizottsági tagok munkájukért felelősséggel tartoznak – amenyiben ilyet választottak maguk 

közül – a Bizottság elnökének, a Bizottság elnöke a bizottság munkájáért általános felelősséggel 

és beszámolási kötelezettséggel tartozik a Szakkollégium Tanácsának. 

(4) Amenyiben a bizottsági tagok elnököt nem választottak maguk közül, egyéni felelősséggel 



 
Ügyrend 

PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium 

Tagfelvételi Bizottság 

 
 

3 
 

tartoznak a Szakkollégium Tanácsának és beszámolási kötelezettséggel a Közgyűlés felé. 

3.§ (1) A Bizottság tagjává választható az első éveseket képviselő tag kivételével az aki legalább  

kettő féléve tagja a Szakkollégiumnak, és eredményes szakmai-tudományos munkát folytat, vagy 

elismert közéleti tevékenységet végez. 

(2) A gyakorolt tevékenységeket megfelelő igazolásokkal kell alátámasztani. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti elvárásoknak megfelelő jelöltek közül – a személyes-, és szakmai 

kompetenciák figyelembe vételével – a Szakkollégium Közgyűlése – a továbbiakban a Közgyűlés 

– választja meg, és a Szakkollégium igazgatója nevezi ki a Bizottság tagjait. 

(4) A bizottsági tag mandátuma három tanévre – de legfeljebb a tagság időtartamáig szól. 

Amennyiben a bizottsági tag a tanulmányait befejezi, a mandátuma a hallgatói jogviszony 

fennállásáig, amennyiben tanulmányait még nem fejezte volna be, a tagság lejártát követő 

szemeszter első hónapjának utolsó napjáig tart. 

(5) A Bizottság elnöke, ennek híján rangidős tagja a tagfelvételi idényt követő Közgyűlésen 

számol be munkájáról.  

 

4.§ (1) A Bizottság határozatképes, ha annak ülésén legalább három tagja jelen van. 

(2) A Bizottság minden egyes felvételi eljárás lezárását követően, tehát személyenként 

feljegyzéseket, és összefoglaló jelentést készít, amelyet kettő éves irattározásra átad a 

Szakkollégium igazgatónak. 

(3) Az összefoglaló jelentésben ki kell térni a tagságra jelentkezők számára, képzési területére és 

szintjére (kar, szak, évfolyam, stb.) a felvett, illetve elutasított hallgatók arányára, az eljárás során 

esetlegesen felmerült problémákra, rendkívüli eseményekre, eljárási hiányosságokra. 

2. A tagfelvételi eljárás menete 

a) Általános alapelvek 

5.§ A Bizottság működésének elsődleges célja a szakkollégiumi tagsággal szemben támasztott 

kritériumoknak megfelelő hallgatók kiválasztása, a tagságra jelentkezők bemutatkozó 

megismerése, majd felvételüket követő közösségi integrációjuk elősegítése. A Szakkollégium 

deklarált céljának eléréséhez különösen fontos, hogy minél több tehetséges hallgatót gyűjtsön 

a közösség soraiba, felkutatva a tanulmányi követelményeken túlmutató eredményes szakmai-

tudományos munkát végző, a közéleti problémák iránt érzékenységet mutató, kulturális 

igénnyel rendelkező, aktív közösségi életre törekvő hallgatóságot. Kivételes figyelmet 

szükséges fordítani a lappangó tehetségek felismerésére és kiválasztására, lehetőséget 

teremtve támogatni és segíteni kell szakkollégiumi közösségi integrációjukat. 

b) A Bizottság feladatai  

6.§ (1) A Bizottság feladata a tagfelvételi eljárás teljes körű megszervezése és levezetése, 

amely a felvételi meghirdetéséből, a határidők kijelöléséből, és a jelentkezők 

meghallgatásából, majd értékeléséből áll. 

(2) A tagfelvételi felhívás közzétételétnek idejét úgy kell meghatározni, hogy az legalább 15 

nappal megelőzze a szóbeli meghallgatás időpontját. 

(3) A tagfelvételi felhívást hagyományos és elektronikus hirdetési felületeken, illetve 

szakkollégiumi, valamint – lehetőség szerint – kari rendezvényeken szóban kell meghirdetni. 

(4) A Bizottságnak törekednie kell, hogy a szakkollégiumi tagság iránt érdeklődők minél 

szélesebb körben értesüljenek a tagfelvételi felhívásról, és tájékoztatást kapjanak a 



 
Ügyrend 

PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium 

Tagfelvételi Bizottság 

 
 

4 
 

szakkollégium működéséről, lehetőségeiről, előnyeiről. 

 

7.§ (1) A tagfelvételi eljárás a tanév őszi és tavaszi szemeszterében, szorgalmi időszak első 

felében kerül meghirdetésre. 

(2) A tagfelvétel időpontját a Bizottság jelöli ki. A félév során – szükség szerint – további 

pótfelvételi időpontok meghirdetésére kerülhet sor. 

c) A Tagjelöltek 

8.§ (1) A Szakkollégium tagjai sorába jelentkezhet a felsőoktatás aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos hallgatója, ha az Alapító Okiratban, valamint a 

Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat elfogadja. 

(2) A meghirdetett tagfelvételre jelentkezni szakmai önéletrajzzal és motivációs levéllel lehet. 

A motivációs levélben a leendő szakkollégisták feltüntetik szakmai érdeklődési körüket, 

eddigi eredményeiket, kifejthetik a szakkollégiummal kapcsolatos elvárásaikat és azt, hogy 

miért szeretnének a szakkollégiumi közösség tagjává válni. 

(3) Az írásbeli anyagokhoz csatolni kell a két legutolsó lezárt félév tanulmányi eredményét, 

az aktív hallgatói jogviszony igazolását, valamint a közéleti tevékenységet és/vagy a 

szakmai-tudományos munkásságot igazoló iratok másolatát. 

(4) A Szakkollégiumba elsőéves hallgatók is jelentkezhetnek, akik egy tanulmányi félévet 

igazolnak, vagy érettségi eredményt, illetve OKTV szereplést mutatnak be. 

d) A döntés 

9.§ (1) A Bizottság tagjai diszkrét mérlegelési jogkörük alkalmazásával értékelik a tagjelöltek 

önéletrajzát, motivációs levelét és szakmai anyagát, majd a szóbeli meghallgatás során 

pontozza a jelöltek teljesítményét. A pontszámok összeszámlálását követően kihirdeti a 

tagfelvétel eredményét, amelyet öt munkanapon belül írásban eljuttat a pályázó 

tagjelöltekhez. 

(2) A felvételi eljárásban résztvevő hallgatók személyes adatait a mindenkori „Adatvédelmi 

törvény” előírásai szerint kell kezelni. 

 

10.§ (1) A szakmai-tudományos, illetve szellemi-kulturális alapokon önszerveződő 

szakkollégiumi közösség bármely szakterületről érkező hallgató előtt nyitva áll, az 

interdiszciplinaritás hagyománya biztosítja a szakkollégium sokszínűségét. 

(2) A Bizottság a tagfelvételi eljárás során jegyzőkönyvet vezet, melyet az eljárás végén a 

bizottságnak a határozathozatalban közreműködött tagjai hitelesítenek. 

(3) A Bizottság egyedi esetekben is jogosult a Szakkollégiumok Egyeztető Fórumának 

(InterKoll) és annak szervei (mint Minősítő Bizottság és Minősítést Segítő Bizottság) 

ajánlásait is szem előtt tartva dönteni. 

(4) A Bizottság – ellenkező közgyűlési döntésig – köteles betartani a Közgyűlésnek a 

Szakkollégium tagsággal és tagfelvétellel kapcsolatos döntéseit. 

(5) A bekerüléshez szükséges ponthatárt a jelentkezők eredménye és a férőhely-kapacitás 

keretlétszáma alapján a Bizottság határozza meg. A szóbeli maghallgatást követő 

összegzéskor felállított rangsor dönti el, hogy mely hallgatók nyerhetnek felvételt a 

Szakkollégium tagjai sorába. 

(6) A tagfelvételi eljárás során érvényesítendő kritériumrendszer alkalmazásával azonos 
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teljesítményt nyújtó jelöltek esetén előnyben kell részesíteni azon hallgatókat, akik az 

együttlakás színhelyét biztosító kollégiumba kérik felvételüket. 

(7) A tagfelvételi eljárásban hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincsen. 

3) A szóbeli meghallgatás eljárási rendje 
11.§ (1) A szakkollégiumi felvételi eljárás érdemi része szóbeli meghallgatás formájában 

zajlik. A szóbeli meghallgatáson a Felvételi Bizottság a jelölteket egyenként hallgatja meg. 

(2) A meghallgatást megelőzően a jelölt önbevallásos alapon Bizottság által készített és a 

jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képező felvételi adatlapot tölt ki. 

(3) A meghallgatás során a Felvételi Bizottság tagjainak vizsgálnia kell a jelentkező 

motiváltságát, szakmai érdeklődését és szakirányos felkészültségét, elhivatottságát, valamint 

tevékenységét, tanulmányi eredményeit. 

(4) A Szakkollégium célja, hogy minél több tehetséges, eredményes kutatómunkát és aktív 

közéleti tevékenységet végző, társadalmi érzékenységgel rendelkező hallgató kerüljön a 

közösség soraiba, ezért a felvételi során érdeklődnie kell a tagjelölt szakmai-tudományos 

terveiről, korábbi közéleti-, illetve tudományos munkásságának eredményeiről, művészeti 

tevékenységéről, vagy sporteredményeiről. 

(5) Hasonló jelentőséggel kell figyelembe venni a szakkollégium iránti elkötelezettséget, az 

együttműködésre való képességet, az általános tájékozottságot és a széles látókörűséget. 

(6) A felvételi során a Bizottság a jelentkezők emberi kvalitásainak feltárására törekszik, és a 

szakmai teljesítmény mellett kiemelt szempontként a közösségi életre való hajlandóságot 

mérlegeli, tág teret hagyva az egyéni érdeklődési kör kiteljesítésének koncepciójához. 

 

12.§ (1) A különböző karok, intézetek, tanszékek, illetve tudományterületek között rangsor 

nem tehető. 

(2) A bizottsági tagok a felvételiző hallgatók megfeleléséről táblázatos formában rögzített 

kritériumok alapján, pontozással döntenek. A felvételizők teljesítményét – az adott 

kategóriákban – a Bizottság tagjai egyenként 0-tól–10-ig terjedő pontszámmal értékelik. 

(3) A szóbeli meghallgatáson így maximálisan 50 pont adható. A szóbeli teljesítményt és a 

jelentkezés során benyújtott írásos anyagok eredményét a jelen szabályzat 1. sz. mellékletét 

képező jegyzőkönyvben együttesen kell értékelni. 

(4) A tanulmányi eredmények értékelésénél differenciáltan kell figyelembe venni a szakmai, 

szakirányos, valamint a képzési-kimeneti követelményekben előírt kötelező, illetve 

kötelezően választható melléktárgyak, és a választható műveltségi tárgyak érdemjegyeit. 

(5) A jó rendűség felvételi követelmény. 

 

13.§ (1) A bírálatot végző bizottsági tagok a felvételi eljárás végén összesítik pontjaikat, 

ennek megfelelően jelöltenként maximálisan 150 pont adható. 
(2) Ennek összetétele: 

Motiváltság: 0-10 pont 

Szakmai-tudományos tevékenység: 0-10 pont 

Közéleti tevékenység: 0-10 pont 

Tanulmányi eredmények: 0-10 pont 

Személyes kompetenciák: 0-10 pont 

(3) A Bizottság döntését e-mail formájában juttatja el a jelentkezőkhöz. A döntést a 

Bizottságnak írásban kell meghoznia, röviden meg kell indokolnia. 
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(4) Az elutasított pályázó a soron következő felvételi eljárás meghirdetésekor ismét beadhatja 

felvételi kérelmét. 

III. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK MENETE ÉS 

ELJÁRÁSI RENDJE 

A tagsági jogviszony meghosszabbítása 

a) A tagsági jogviszony meghosszabbítás indoka, általános 
rendelkezések 
14.§ (1) A tagsági jogviszony rendszeres meghosszabbításához szükséges követelmények 

teljesítése serkenti a közösségi aktivitást, növeli a hallgatók motivációját, amely hatékonyabbá, 

eredményesebbé és színvonalasabbá teszi az évközi szakkollégiumi munkát. 

(2) A Szakkollégium Alapító Okiratának 7.2 pontja és az SzMSz 2§ (3) pontja értelmében a 

szakkollégiumi tagság alapja az éves tagdíj befizetése, és a tagdíjbefizetés határozott időtartamára 

jön létre. 

(3) A tagdíj beszedéséért, és a tagnévsor naprakész nyilvántartásáért a Bizottság felelős. 

(4) A Szakkollégium hallgató tagjának szeptemberben meg kell hosszabbítania tagsági 

jogviszonyát. A tagsági jogviszony létesítését és meghosszabbítását a Bizottság a jelen Ügyrend 

alapján végzi.  

b) A tagsági jogviszony megőrzésének feltételei 
15.§ (1) A Szakkollégium közösségének hallgató tagjai meghosszabbíthatják tagsági 

jogviszonyukat, amennyiben szakmai-közéleti aktivitásukat, közösségi elkötelezettségüket 

minden tanév kezdetén az alábbiak szerint igazolják: 

a) A Szakkollégium előző tanévben meghirdetett programjainak, rendezvényeiből legalább 

egyen jelen voltak, és/vagy aktív szellemi tevékenységüket szakmai-tudományos 

munkásságuk eredményeivel hitelesítik; 

b) Tanulmányi előmenetelük során megőrizték jó rendűségüket, illetve elismert közéleti, 

közösségi tevékenységet folytattak, vagy egyéb szakterületi munkásságuk révén 

(tudomány, művészet, sport) versenyeredményekre tettek szert; 

c) Adott félévre érvényes aktív hallgatói jogviszony igazolással rendelkeznek; 

d) Határidőre befizették a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat. 

 16.§ (1) A tagság meghosszabbításához a hallgató köteles az előírt igazolásokat a megkezdett 

tanév szorgalmi időszakának negyedik hetéig, de legkésőbb az éves tagdíjbefizetés meghatározott 

időpontjáig a Bizottság részére benyújtani. 

(2) Amennyiben a tag elmarad a tagsága meghosszabbításához szükséges igazolások 

benyújtásával, vagy tagdíj-befizetési kötelezettségének nem tesz eleget, erre fel kell szólítani. 

(3) A Bizottság egyszeri alkalommal köteles írásban értesíteni mulasztásáról a hallgatót, és fel 

kell hívnia figyelmét a hiányosságok mielőbbi pótlására. Amennyiben a hallgató tag megnevezett 

hiányosságai pótlásával a felszólításnak megadott határidőig nem tesz eleget, tagsági jogviszonya 

az Alapító Okirat 8.1 ill. 8.3 pontja, valamint az SzMSz 18.§ (1) pontja alapján megszűnik. 

 

17.§ (1) A Szakkollégium a rendezvényein megjelent hallgatóságot jelenléti ív alapján tartja 

számon. 
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(2) A jelenléti ívek összesítését és a tagsági jogviszonnyal összefüggő kiértékelését a Bizottság 

végzi. 

 

18.§ (1) Szakkollégiumi rendezvénynek számít minden olyan meghirdetett program (előadás, 

kirándulás, szakmai tevékenység, kulturális esemény, közösségi összejövetel, konferencia, 

közgyűlés, Interkoll, stb.) amelyet a szakkollégium szervez, szervezésében részt vállal, vagy 

amelyen képviselteti magát. 

(2) A jó rendűséget a két legutolsó teljesített aktív félév tanulmányi átlagának tekintetében kell 

figyelembe venni. 

(3) Egy lezárt aktív félév teljesítése esetén, csak az abszolvált szemeszter eredményei 

számíthatóak. A teljesítés során a súlyozott átlagot kell figyelembe venni. 

 

19.§ (1) A szakmai-tudományos tevékenység tételes kutatási-, vagy munkatervvel, rezümé, ill. 

abstract csatolásával, tudományos-, szakmai- és konferencia előadásokkal, publikáció készítéssel, 

valamint tudományos szervezeti tagsággal, és szakmai konferencia részvétellel is igazolható. 

(2) Az elért eredményeket TDK, OTDK, OFKD szerepléssel, vagy egyéb tudományos 

konferenciákon, szakmai versenyeken való előadói részvétellel, publikációs listával, díjat, 

helyezést tanúsító oklevéllel szükséges igazolni. 

(3) A közéleti tevékenységet aktív közösségi szerepvállalással, konferencia-, és/vagy 

rendezvényszervezéssel, a gyakorolt közcélú tevékenységek írásos összefoglalójával, valamint 

közhasznú szervezeti (alapítvány, egyesület) tagsággal, illetve, alkotókör-, vagy hallgatói 

szervezeti tagsággal lehet igazolni. 

 

20.§ (1) Sporttevékenységnél az igazolt, vagy válogatott versenyző sportteljesítményét elismerő 

oklevél, vagy a sportághoz tartozó Országos Sport Szövetség igazolja, bajnokságokon, vagy 

egyéb sportversenyeken való részvételt és a helyezést szervezői igazolás támasztja alá. Az edzői, 

vagy bírói sporttevékenységet a sportegyesület vezetője, vagy a sportághoz tartozó Országos 

Sport Szövetség igazolja, sportversenyek szervezésében való aktív részvételt az esemény 

szervezői igazolhatják. 

 

21.§ (1) Képzőművészeti tevékenységnél elsősorban az önálló kiállítások, szimpóziumok szakmai 

anyagát, a köztéri alkotások sikerét és az OMDK eredményeket kell figyelembe venni. 

(2) Az alkotókört, illetve a művészeti egyesületi- és szervezeti tagságot az egyesület, vagy a 

művészeti szervezet vezetője igazolja. 

(3) A kiállításokon, szimpóziumokon bemutatott és a művésztelepeken megvalósított alkotó 

munka eredményességét és színvonalát a szervezet vezetője, vagy a szervezők igazolják, a köztéri 

alkotások értékeléséről a tulajdonos, vagy a megrendelő adhat tájékoztatást. 

 

22.§ (1) Előadóművészek eredményeit a fellépő csoport vezetője igazolja, vagy az elnyert díjak 

és elismerő oklevelek tanúsítják.  

(2) Önálló, vagy csoportos kiadvány (CD, DVD, könyv, hanglemez) a kiadást hitelesítő 

dokumentummal, vagy a vonatkozó oldalak, borítók másolatával igazolható. 

 

23.§ (1) A tagdíjat a hallgató csak abban az esetben tudja befizetni, ha a tagság 

meghosszabbításához szükséges valamennyi feltételt teljesítette. 

(2) Ezt követően ismét a közösség teljes jogú tagjává válik, továbbra is részt vehet a 

szakkollégium munkájában, jelen lehet rendezvényein, szavazati jogával választóvá és 

választhatóvá válik. 



 
Ügyrend 

PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium 

Tagfelvételi Bizottság 

 
 

8 
 

(3) A tagsági jogviszony megerősítéséhez szükséges feltételek teljesítését a Bizottság ellenőrzi. A 

teljesítéssel kapcsolatos vitás kérdések esetén a Bizottság (elnöke) mérlegelési jogkörében dönt, 

az eljárással kapcsolatos szabálysértések esetén a hallgató panaszával a Szakkollégium 

Tanácsához fordulhat. 

 

24.§ (1) Az előírt kritériumok teljesítése alól felmentést csak az a tag kaphat, aki tartós távolléte 

következtében nem tudott eleget tenni a tagság meghosszabbításához szükséges elvárásoknak. 

(Betegség, külföldi ösztöndíj, szakmai gyakorlat, tanulmányút, ill. más, a hallgatónak fel nem 

róható ok miatti inaktivitás esetén.) 

(2) A távollét okát jelenteni és igazolni kell. 
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