
Az ELTE Bolyai Kollégium
Felvételi Szabályzata

ALAPELVEK

1. §

A  Bolyai  Kollégium  (a  továbbiakban:  Szakkollégium)  szakkollégista  tagjává  válhatnak
mindazok, akik megfelelnek a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek.

2. §

A  jelen  szabályzatban  nem  szabályozott  minden  kérdésben  az  ELTE  Kollégiumi
Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

A FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ TESTÜLETEK

A Felvételi Bizottság

3. §

(1) A Felvételi Bizottság tagjai: az igazgató, a szaktanárok és a felvételiztető szakkollégisták.

(2) A felvételiztető szakkollégistákat az egyes szakterületek (biológia, fizika, földtudomány,
informatika,  kémia,  matematika)  delegálják  a  Felvételi  Bizottságba,  szakterületenként
legalább egyet és legfeljebb hármat.

(3) A  Felvételi  Bizottság  döntéseinél  minden  szakterület  egy  szavazattal  rendelkezik,
amelyről  a  Bizottság  adott  szakos  tagjai  (szaktanárok  és  szakkollégisták)  közösen
döntenek. Az igazgató szintén egy szavazattal rendelkezik, de szükség esetén vétójoggal
élhet egy adott jelentkező felvétele ellen.

4. §

A Felvételi Bizottság feladata:

a) döntés a felvételi rendezvényekre behívandó jelentkezők névsoráról;
b) döntés a felvettek végső listájáról és a várólistáról.

A Felvételi Bizottság adott szakterülethez tartozó tagjai és az igazgató feladata:

a) a szakmai beszélgetések szakterületenkénti csoportokban történő lefolytatása;
b) az igazgatói beszélgetés lefolytatása;
c) a jelentkezők szakmai képességeinek, korábbi teljesítményének megítélése.

A Szervező Bizottság

5. §

(1) A felvételi eljárással kapcsolatos szervezési feladatokat a Szervező Bizottság végzi.

(2) A Szervező Bizottság tagjai a Szakkollégium Hallgatói Önkormányzatának Választmánya
által felkért főszervező szakkollégista és az általa felkért segítők.



6. §

A Szervező Bizottság feladata:

a) a felvételivel kapcsolatos határidők megállapítása az igazgatóval egyeztetve;
b) a felvételi felhívás és a felvételivel kapcsolatos egyéb információk közzététele;
c) a felvételi idő- és helyszínbeosztásának elkészítése;
d) a felvételi közösségi programjainak megszervezése;
e) a felvételi eredményének kihirdetése;
f) a várólistán lévő jelentkezők értesítése a férőhelyek megüresedése esetén.

JELENTKEZÉS FELVÉTELRE

A felvételi időpontja

7. §

A Szakkollégium csak augusztusban hirdet  felvételt,  tehát  sem félévkor,  sem pedig tanév
közben nem vesz fel sem belsős, sem külsős tagokat. Ez alól kivételt képeznek a várólistán
szereplő jelentkezők.

A felvételre jelentkezők köre

8. §

Felvételre jelentkezhet:

a) az az elsőéves hallgató, aki az ELTE IK és TTK bármely alap- vagy mesterszakára
vagy legalább egyik szakában ELTE IK-s vagy TTK-s tanárképzésre felvételt nyert.
Elsőéves  alapszakos  vagy  osztatlan  képzést  megkezdő  jelentkezők  esetében  a
tanulmányi  versenyeredmények  és  a  korábbi  tudományos  kutatás  nem  felvételi
követelmény, de előnyt jelent. Ebben az esetben a szakkollégiumi felvétel az egyetemi
beiratkozást követően lesz hatályos.

b) az ELTE IK és TTK bármely szakának vagy legalább egyik szakában ELTE IK-s vagy
TTK-s tanárképzésének  legalább második  évfolyamos  nappali  tagozatos  hallgatója,
aki  a  felvételi  pályázat  benyújtását  megelőző  tanévben elérte  a  4,2-es  kreditsúlyos
tanulmányi átlagot. 

c) az ELTE IK vagy TTK valamely doktori iskolájának hallgatója.

9. §

(1) A külsős szakkollégisták a téli  és a nyári  félévértékelés során egyaránt kérelmezhetik,
hogy kapjanak belsős tagságot.

(2) Téli kérelem esetén:

a) a kérelmet a félévértékelés adataira támaszkodva a 3. § szerinti összetételű Felvételi
Bizottság bírálja el;

b) legfeljebb  annyi  külsős  szakkollégista  nyerhet  belsős  tagságot,  amennyi  szabad
férőhely rendelkezésre áll a Szakkollégium irányadó belsős létszámából.

(3) Nyári kérelem esetén:

a) a belsősnek jelentkező külsős szakkollégistáknak nem kell részt venniük a felvételi
eljárásban, de az eljárást lezáró plenáris megbeszélésen a Felvételi Bizottság őket is
beilleszti a felvételi rangsorba;



b) a rangsorba való beillesztéshez a Felvételi Bizottság a megelőző tanévre vonatkozó
félévértékeléseket veszi figyelembe.

(4) A  belsősnek  jelentkező  külsős  szakkollégisták  mindkét  időszakban  kérhetik,  hogy  a
Felvételi  Bizottság  egy  igazgatói  beszélgetés  keretében  hallgassa  meg  őket,  illetve
indokolt  esetben  a  Felvételi  Bizottság  is  kérheti  a  szakkollégistákat  egy  igazgatói
beszélgetésen való részvételre.

10. §

(1) A szakot  váltó  szakkollégistáknak  a  szakkollégiumi  tagságuk visszanyerése  érdekében
részt kell venniük a Szakkollégium aktuális felvételi eljárásában. Felvételi pályázatukhoz
mellékelhetnek egy ajánlást az előző kollégiumi szaktanáruktól.

(2) Azon  szakkollégistáknak,  akiknek  a  Szakkollégium  Tanulmányi  Szabályzata  szerint
benyújtott  méltányossági  kérelmét  feltételesen  fogadták  el  a  bírálók,  szakkollégiumi
tagságuk  visszanyerése  érdekében  szintén  részt  kell  venniük  az  aktuális  felvételi
eljárásban.  Az  eljárás  során  a  jelentkezők  korábbi  szakkollégiumi  tevékenysége  is
figyelembe veendő.

A jelentkezés módja

11. §

Felvételre  jelentkezni  elektronikus  felvételi  pályázat  útján,  a  Szervező  Bizottság  által
meghatározott határidőig lehet.

12. §

(1) A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a jelentkező által kitöltött adatlapot;
b) tanulmányi előmenetel dokumentumainak másolatát (érettségi bizonyítvány, egyetemi

leckekönyv,  nyelvvizsga  bizonyítvány(ok),  tanulmányi  verseny  oklevele,  diákköri
dolgozatra kapott elismerés stb.);

c) egy önéletrajzot;
d) elsőéves alap- vagy mesterszakos hallgatók esetén a felvételi határozatot;
e) mesterszakos  hallgatók  esetében  egyetemi  oklevelük  másolatát,  valamint

szakdolgozati témájuk rövid ismertetését;
f) doktoranduszok  esetében  egyetemi  oklevelük  másolatát,  a  doktori  iskolába  történt

felvételük  igazolását,  valamint  szakdolgozatuk,  illetve  a  doktori  témájuk  rövid
ismertetését.

g) legalább egy olyan, a jelentkezőt jól ismerő tanár vagy kutató ajánlólevelét, akinek a
jelentkező  képességeiről,  tudományos  eredményeiről,  motiváltságáról  módja  volt
meggyőződni. Az ajánlást az ajánlónak kell eljuttatnia e-mailben a Szervező Bizottság
részére.

(2) A felvételi pályázat fenti (1) a)-f) mellékleteit egy PDF-fájlban egyesítve kell beküldeni.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETE

A felvételi eljárás előkészítése

13. §



(1) A Szervező Bizottság a felvételi felhívást olyan időpontban teszi közzé, hogy arról az IK
és  a  TTK  leendő  elsőéves  hallgatói  is  haladéktalanul  értesülhessenek  egyetemi
felvételüket követően.

(2) A Szervező Bizottság a felhívás közzétételét követően az Egyetem és a Szakkollégium
által  szervezett  rendezvényeken  biztosítja,  hogy az  érdeklődők  –  különös  tekintettel  a
középiskolásokra – széles körben értesüljenek a felvételiről, és tájékoztatást kapjanak a
Szakkollégium működéséről.

A jelentkezők behívása

14. §

(1) A  beérkezett  felvételi  pályázatokat  az  igazgató,  a  szaktanárok  és  a  szakkollégisták
véleményezik.

(2) Ezen véleményeket és a 8. §-beli feltételeket figyelembe véve a Felvételi Bizottság dönt a
felvételi rendezvényekre behívandó jelentkezők névsoráról.

Felvételi rendezvények 1.: az igazgatói beszélgetés

15. §

(1) A  behívott  jelentkezők  a  Szervező  Bizottság  által  megjelölt  időpontban  igazgatói
beszélgetésen vesznek részt.

(2) Az igazgatói beszélgetésen a jelentkezőn és az igazgatón kívül részt vesz legalább egy
szaktanár és legalább egy szakkollégista a Felvételi Bizottság adott szakos tagjai közül.
Az igazgatói beszélgetésen a Bolyai Kollégium Baráti Körének tagjai – az igazgatónak
tett előzetes értesítés után – tanácskozási joggal részt vehetnek.

(3) A beszélgetések alapján az igazgató és a Felvételi Bizottság jelen lévő tagjai véleményt
formálnak a jelentkezőkről, és véleményüket egyeztetik.

Felvételi rendezvények 2.: a szakmai felvételi

16. §

(1) A jelentkezők a Szervező Bizottság által megjelölt időpontban szakmai felvételin vesznek
részt.

(2) A szakmai felvételi keretében a Felvételi Bizottság megfelelő szakos tagjai szakonként
felmérik a jelentkezők szakmai képességeit.

Felvételi rendezvények 3.: a közösségi programok

17. §

(1) A Szervező Bizottság a jelentkezők számára közösségi programokat is szervez, amelynek
célja, hogy a szakkollégisták és a jelentkezők kölcsönösen megismerjék egymást.

(2) A programok alatt a Felvételi Bizottság jelen lévő tagjai felmérik a jelentkezők szociális
készségeit.



Az előzetes felvételi rangsorok

18. §

A Felvételi Bizottság megfelelő szakos tagjai az igazgatói beszélgetésen, a szakmai felvételin
és  a  közösségi  programokon szerzett  tapasztalataikra  támaszkodva szakonként  felállítanak
egy-egy előzetes felvételi rangsort: külön a belsős és külön a külsős tagságra jelentkezőkét.

A plenáris megbeszélés

19. §

(1) A felvételi  eljárás egy plenáris megbeszéléssel zárul, melynek keretében megszületik a
végleges  felvételi  rangsor  (külön  a  belsős  és  külön  a  külsős  tagságra  jelentkezők
esetében), illetve a belsős várólista.

(2) A plenáris megbeszélésen az igazgató, a szaktanárok és a szakkollégisták vehetnek részt,
kivéve a belsősnek jelentkező külsős szakkollégistákat.  Szavazati  joga csak a Felvételi
Bizottság tagjainak van, méghozzá a 3. § (3) szerint.

(3) A  plenáris  megbeszélés  során  a  Felvételi  Bizottság  az  egyes  szakterületek  előzetes
felvételi rangsorának figyelembe vételével határozza meg a végleges felvételi névsort és a
várólistát.

(4) Ha egy szakterület belsős tagjainak létszáma 6 fő alá csökken, akkor a szak felvételiztetői
kérhetnek  egy  biztos  belsős  helyet  a  felvételin.  A jelentkezők  szakja  semmilyen  más
esetben nem befolyásolhatja sem a felvételt, sem pedig a várólista sorrendjét.

(5) A  Szakkollégium  belsős  tagjainak  irányadó  létszáma  65  fő,  ettől  bármelyik  irányban
legfeljebb 3 fővel lehet eltérni. A belsős tagok létszámának 65-ön túli növelése csak abban
az esetben lehetséges, ha ehhez elegendő számú belsős szakkollégista beleegyezik, hogy a
szokásosnál nagyobb létszámú lakóblokkban kapjon elhelyezést.

(6) A  belsős  felvételi  rangsor  elejéről  annyi  jelentkező  nyer  felvételt,  amennyi  szabad
férőhely rendelkezésre áll a Szakkollégium irányadó belsős létszámából. A belsős létszám
(5)  szerinti  módosításáról  a  Felvételi  Bizottság  dönthet,  ennek megfelelően több vagy
kevesebb jelentkező nyerhet felvételt a belsős felvételi rangsorból.

A várólista

20. §

(1) Azok, akik belsős tagságra jelentkeztek,  és a Felvételi  Bizottság alkalmasnak is találta
őket  erre,  de  a  rangsorbeli  helyük  alapján  nem  jut  nekik  férőhely,  azok  a  rangsor
sorrendjében várólistára kerülnek.

(2) A  várólista  az  őszi  félév  szorgalmi  időszakának  végéig  érvényes.  Ezen  idő  alatt  a
megüresedő férőhelyekre automatikusan felvételt nyernek a várólistán lévő jelentkezők.

(3) Mivel  koedukált  kollégiumi  szobák  csak  külön  kérésre  alakíthatók  ki,  ezért  a
megüresedésnél a várólista sorrendje szerinti  első olyan jelentkező nyer felvételt,  aki a
helyről lemondó jelentkezővel illetve a távozó szakkollégistával azonos nemű.

(4) A várólistára  került  jelentkezőknek  a  Felvételi  Bizottság  felajánlja  a  külsős  tagságot,
amelyet  elfogadhatnak  vagy  lemondhatnak.  A  jelentkezők  a  külsős  tagság  lemondása
esetén is rajta maradhatnak a várólistán, amíg az érvényes.



A szobabeosztás

21. §

(1) A plenáris megbeszélésen a végleges felvételi névsor és a várólista figyelembe vételével a
jelen lévő szakkollégisták közös megegyezéssel elkészítik a szobabeosztást.

(2) A  szobabeosztás  során  csak  akkor  alakítható  ki  olyan  lakóblokk,  amelynek
tanulóhelyiségében is  lakik egy szakkollégista,  ha ebbe a  blokk minden leendő lakója
beleegyezik.

A felvételi eredménye

22. §

A  Felvételi  Bizottság  jegyzőkönyvben  megállapítja  az  újonnan  felvett  belsős  és  külsős
szakkollégisták  névsorát,  valamint  a  bentlakásra  vonatkozó  várólistát.  Döntését
haladéktalanul közzéteszi.

23. §

A  jelentkezők  a  Felvételi  Bizottság  döntése  ellen  30  napon  belül  az  ELTE  Hallgatói
Jogorvoslati Bizottságához fellebbezhetnek.

24. §

A  Felvételi  Bizottság  a  felvételt  nem  nyert  jelentkezők  önéletrajzát,  valamint  az  egyéb,
személyes adataikat tartalmazó dokumentumokat a fellebbezési idő letelte után nem őrzi meg.
A felvételt nyert szakkollégisták személyi anyagait a Szakkollégium irattárában helyezik el.

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

25. §

E Szabályzat 2018. július 3-án lép hatályba.
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	b) a rangsorba való beillesztéshez a Felvételi Bizottság a megelőző tanévre vonatkozó félévértékeléseket veszi figyelembe.

	(4) A belsősnek jelentkező külsős szakkollégisták mindkét időszakban kérhetik, hogy a Felvételi Bizottság egy igazgatói beszélgetés keretében hallgassa meg őket, illetve indokolt esetben a Felvételi Bizottság is kérheti a szakkollégistákat egy igazgatói beszélgetésen való részvételre.
	10. §
	(1) A szakot váltó szakkollégistáknak a szakkollégiumi tagságuk visszanyerése érdekében részt kell venniük a Szakkollégium aktuális felvételi eljárásában. Felvételi pályázatukhoz mellékelhetnek egy ajánlást az előző kollégiumi szaktanáruktól.
	(2) Azon szakkollégistáknak, akiknek a Szakkollégium Tanulmányi Szabályzata szerint benyújtott méltányossági kérelmét feltételesen fogadták el a bírálók, szakkollégiumi tagságuk visszanyerése érdekében szintén részt kell venniük az aktuális felvételi eljárásban. Az eljárás során a jelentkezők korábbi szakkollégiumi tevékenysége is figyelembe veendő.
	11. §
	Felvételre jelentkezni elektronikus felvételi pályázat útján, a Szervező Bizottság által meghatározott határidőig lehet.
	12. §
	(1) A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
	a) a jelentkező által kitöltött adatlapot;
	b) tanulmányi előmenetel dokumentumainak másolatát (érettségi bizonyítvány, egyetemi leckekönyv, nyelvvizsga bizonyítvány(ok), tanulmányi verseny oklevele, diákköri dolgozatra kapott elismerés stb.);
	c) egy önéletrajzot;
	d) elsőéves alap- vagy mesterszakos hallgatók esetén a felvételi határozatot;
	e) mesterszakos hallgatók esetében egyetemi oklevelük másolatát, valamint szakdolgozati témájuk rövid ismertetését;
	f) doktoranduszok esetében egyetemi oklevelük másolatát, a doktori iskolába történt felvételük igazolását, valamint szakdolgozatuk, illetve a doktori témájuk rövid ismertetését.
	g) legalább egy olyan, a jelentkezőt jól ismerő tanár vagy kutató ajánlólevelét, akinek a jelentkező képességeiről, tudományos eredményeiről, motiváltságáról módja volt meggyőződni. Az ajánlást az ajánlónak kell eljuttatnia e-mailben a Szervező Bizottság részére.

	(2) A felvételi pályázat fenti (1) a)-f) mellékleteit egy PDF-fájlban egyesítve kell beküldeni.
	13. §
	(1) A Szervező Bizottság a felvételi felhívást olyan időpontban teszi közzé, hogy arról az IK és a TTK leendő elsőéves hallgatói is haladéktalanul értesülhessenek egyetemi felvételüket követően.
	(2) A Szervező Bizottság a felhívás közzétételét követően az Egyetem és a Szakkollégium által szervezett rendezvényeken biztosítja, hogy az érdeklődők – különös tekintettel a középiskolásokra – széles körben értesüljenek a felvételiről, és tájékoztatást kapjanak a Szakkollégium működéséről.
	14. §
	(1) A beérkezett felvételi pályázatokat az igazgató, a szaktanárok és a szakkollégisták véleményezik.
	(2) Ezen véleményeket és a 8. §-beli feltételeket figyelembe véve a Felvételi Bizottság dönt a felvételi rendezvényekre behívandó jelentkezők névsoráról.
	15. §
	(1) A behívott jelentkezők a Szervező Bizottság által megjelölt időpontban igazgatói beszélgetésen vesznek részt.
	(2) Az igazgatói beszélgetésen a jelentkezőn és az igazgatón kívül részt vesz legalább egy szaktanár és legalább egy szakkollégista a Felvételi Bizottság adott szakos tagjai közül. Az igazgatói beszélgetésen a Bolyai Kollégium Baráti Körének tagjai – az igazgatónak tett előzetes értesítés után – tanácskozási joggal részt vehetnek.
	(3) A beszélgetések alapján az igazgató és a Felvételi Bizottság jelen lévő tagjai véleményt formálnak a jelentkezőkről, és véleményüket egyeztetik.
	16. §
	(1) A jelentkezők a Szervező Bizottság által megjelölt időpontban szakmai felvételin vesznek részt.
	(2) A szakmai felvételi keretében a Felvételi Bizottság megfelelő szakos tagjai szakonként felmérik a jelentkezők szakmai képességeit.
	17. §
	(1) A Szervező Bizottság a jelentkezők számára közösségi programokat is szervez, amelynek célja, hogy a szakkollégisták és a jelentkezők kölcsönösen megismerjék egymást.
	(2) A programok alatt a Felvételi Bizottság jelen lévő tagjai felmérik a jelentkezők szociális készségeit.
	18. §
	A Felvételi Bizottság megfelelő szakos tagjai az igazgatói beszélgetésen, a szakmai felvételin és a közösségi programokon szerzett tapasztalataikra támaszkodva szakonként felállítanak egy-egy előzetes felvételi rangsort: külön a belsős és külön a külsős tagságra jelentkezőkét.

	19. §
	(1) A felvételi eljárás egy plenáris megbeszéléssel zárul, melynek keretében megszületik a végleges felvételi rangsor (külön a belsős és külön a külsős tagságra jelentkezők esetében), illetve a belsős várólista.
	(2) A plenáris megbeszélésen az igazgató, a szaktanárok és a szakkollégisták vehetnek részt, kivéve a belsősnek jelentkező külsős szakkollégistákat. Szavazati joga csak a Felvételi Bizottság tagjainak van, méghozzá a 3. § (3) szerint.
	(3) A plenáris megbeszélés során a Felvételi Bizottság az egyes szakterületek előzetes felvételi rangsorának figyelembe vételével határozza meg a végleges felvételi névsort és a várólistát.
	(4) Ha egy szakterület belsős tagjainak létszáma 6 fő alá csökken, akkor a szak felvételiztetői kérhetnek egy biztos belsős helyet a felvételin. A jelentkezők szakja semmilyen más esetben nem befolyásolhatja sem a felvételt, sem pedig a várólista sorrendjét.
	(5) A Szakkollégium belsős tagjainak irányadó létszáma 65 fő, ettől bármelyik irányban legfeljebb 3 fővel lehet eltérni. A belsős tagok létszámának 65-ön túli növelése csak abban az esetben lehetséges, ha ehhez elegendő számú belsős szakkollégista beleegyezik, hogy a szokásosnál nagyobb létszámú lakóblokkban kapjon elhelyezést.
	(6) A belsős felvételi rangsor elejéről annyi jelentkező nyer felvételt, amennyi szabad férőhely rendelkezésre áll a Szakkollégium irányadó belsős létszámából. A belsős létszám (5) szerinti módosításáról a Felvételi Bizottság dönthet, ennek megfelelően több vagy kevesebb jelentkező nyerhet felvételt a belsős felvételi rangsorból.
	20. §
	(1) Azok, akik belsős tagságra jelentkeztek, és a Felvételi Bizottság alkalmasnak is találta őket erre, de a rangsorbeli helyük alapján nem jut nekik férőhely, azok a rangsor sorrendjében várólistára kerülnek.
	(2) A várólista az őszi félév szorgalmi időszakának végéig érvényes. Ezen idő alatt a megüresedő férőhelyekre automatikusan felvételt nyernek a várólistán lévő jelentkezők.
	(3) Mivel koedukált kollégiumi szobák csak külön kérésre alakíthatók ki, ezért a megüresedésnél a várólista sorrendje szerinti első olyan jelentkező nyer felvételt, aki a helyről lemondó jelentkezővel illetve a távozó szakkollégistával azonos nemű.
	(4) A várólistára került jelentkezőknek a Felvételi Bizottság felajánlja a külsős tagságot, amelyet elfogadhatnak vagy lemondhatnak. A jelentkezők a külsős tagság lemondása esetén is rajta maradhatnak a várólistán, amíg az érvényes.
	21. §
	(1) A plenáris megbeszélésen a végleges felvételi névsor és a várólista figyelembe vételével a jelen lévő szakkollégisták közös megegyezéssel elkészítik a szobabeosztást.
	(2) A szobabeosztás során csak akkor alakítható ki olyan lakóblokk, amelynek tanulóhelyiségében is lakik egy szakkollégista, ha ebbe a blokk minden leendő lakója beleegyezik.
	22. §
	A Felvételi Bizottság jegyzőkönyvben megállapítja az újonnan felvett belsős és külsős szakkollégisták névsorát, valamint a bentlakásra vonatkozó várólistát. Döntését haladéktalanul közzéteszi.

	23. §
	A jelentkezők a Felvételi Bizottság döntése ellen 30 napon belül az ELTE Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához fellebbezhetnek.

	24. §
	A Felvételi Bizottság a felvételt nem nyert jelentkezők önéletrajzát, valamint az egyéb, személyes adataikat tartalmazó dokumentumokat a fellebbezési idő letelte után nem őrzi meg. A felvételt nyert szakkollégisták személyi anyagait a Szakkollégium irattárában helyezik el.

	25. §
	E Szabályzat 2018. július 3-án lép hatályba.

