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KÁROLI  GÁSPÁR  REFORMÁTUS  EGYETEM 

ÁLLAM- ÉS  JOGTUDOMÁNYI  KAR 
Dékán-helyettes 

1042 Budapest, Viola u.  2-4. 
Tel: 231-6021; 370–86–01/110 
Fax: 231-6026; 370-8601/109 

 

 
Jegyzőkönyv 

 
Készült a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kollégiumi 
Felvételi Bizottság ülésén. 
Az ülés helye: Rektori Hivatal, időpontja: 2017. augusztus 21. 08:00 órai kezdettel. 
 
Jelen vannak:  
Dr. Szuchy Róbert, általános dékánhelyettes 
Dr. Csáki-Hatalovics Gyula, Rektori Hivatal, főtitkár 
Dr. Udvary Sándor, kollégiumi igazgató, ülésvezető 
Ternyák Alexa, Fehér Zsófia Orsolya (kollégiumi diákbizottság)  
 
Az ülés megnyitása után a levezető elnök megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes.  
 
1. napirendi pont: a keretszámok meghatározása 
A Bizottság megállapítja, hogy a következő tanévre az alábbi kollégiumi férőhelyek állnak 
rendelkezésre: 
a) Bocskai István Szakkollégiumban: 0 fő 
b) Bocskai István Kollégiumban:   55 fő 
A beérkezett pályázatok száma:       
a) Bocskai István Szakkollégiumba:  0 fő 
b) Bocskai István Kollégiumba:  22 fő 
A Bizottság döntése alapján 12 szociális alapú kollégiumi férőhelyet fent kell tartani az első 
évfolyam számára. Így a kiosztható férőhelyek száma: 0 fő szakkollégiumi, és 43 fő szociális 
alapú, ebből elsős hallgatók számára fenntartandó 12. Szakkollégiumi hallgató 7, ebből 
felvételi kérelem bentlakó: 0.  
Az eddig beérkezett jelentkezések alapján a szociális alapon felvehető felsőbb évfolyamosok 
száma: 43. A fennmaradó 12 helyet az elsős valamint a pót felvételi eljárás keretében 
jelentkező hallgatókkal kívánjuk feltölteni.  
 
2. napirendi pont: a felvételi pontszámítás rendszerének meghatározása a szociális alapú 
elhelyezés iránti kérelmeknél. 
A Bizottság egyhangú szavazással az alábbiak szerint határozza meg a kollégiumi felvételi 
pontszámításának rendszerét. 
I.) Jövedelmi viszonyok (egy főre eső nettó 
jövedelem alapján): 
20.000 forint / fő / hó   4 pont 
20.001-25.000 forint / fő / hó  3 pont 
25.001-35.000 forint / fő / hó  2 pont 
35.001-50.000 forint / fő / hó  1 pont 
50.000 forint fölött:    0 pont 

V.) Lakhely távolsága  
0-99  km 1 pont 
100-150  km.  2 pont 
151-200 km 3 pont 
201-250 km 4 pont 
250 felett 5 pont  
 

II.) Családi státus 
Árva  5 pont 
Félárva 3 pont 
Önfenntartó 3 pont 

VI. ) Egyéb szempontok (pl. elvált szülők, 
beteg hozzátartozó, rokkant szülő stb.) 
Egyéb körülmények alapján max. +3 pont 
adható 
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III.) Eltartásra szoruló testvérek száma  
2 pont / testvér 
 

VII.) A kérdőíven szereplő további kérdések 
értékelésére (pl. ingatlan-tulajdon, gépjármű 
stb.) azonos pontszámmal rendelkező 
hallgatók közötti rangsor kialakítása során 
kerül sor. 
 

IV.) Tanulmányi átlageredmény 
0-3,00   0 pont 
3.01-4,00 1 pont 
4,01-5,00 2 pont 
 

VIII.) A pályázatok elbírálásánál a Bizottság 
– a kollégiumi nevelő-tanár és a 
szakkollégiumi vezető véleménye alapján – a 
pályázóknak a megelőző tanévben tanúsított 
magatartását is figyelembe veszi. 

 
A Bizottság a fenti szempontok alapján rangsorolta a pályázatokat. 12 fő felvételét a bizottság 
támogatta, magas pontszámukra való tekintettel. Gőcze Ákos és Szendrei Fatime Kitti 5 
ponttal rendelkezett, közülük felvételt a Bocskai Kollégiumba Gőcze Ákos nyert, mivel a 
szobabeosztás fiú-hallgató felvételét tette lehetővé. A felvett hallgatók névsora az 1. 
mellékletben található és közzétételre kerül.  
10 hallgató felvételi kérelme került elutasításra alacsony pontszámukra való tekintettel, 
a jegyzőkönyv részét képező 2. mellékletben szereplő táblázat szerint.  
A Bizottság összesen 55 fő, ebből jelen felvételi ülésen  elsőévfolyamos hallgató kollégiumi 
elhelyezését támogatta az alábbiak szerint: 
a) Bocskai István Szakkollégiumba:  7 fő 
b) Bocskai István Kollégiumba:  55 (ebből elsős: 12) fő 
A szociális alapú elhelyezést nyert első éves hallgatók névsorát a jelen jegyzőkönyv 1. 
számú melléklete tartalmazza. 
Az elnök intézkedett a felvett hallgatók értesítése és az elutasított hallgatók névsorának 
közzététele felől, az elutasított hallgatókat jelen jegyzőkönyv útján tájékoztatja, hogy 
amennyiben a tanév folyamán üresedés lép fel a kollégiumban, úgy felvételüket újabb 
kérelemmel kérhetik. Az elnök tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a felvételi kiírásnak 
megfelelően a felvett hallgatókat hirdetmény útján értesítik a felvételi döntésről.  
 
A levezető elnök megállapította, hogy további kérdés, észrevétel, indítvány nincsen, 
megköszönte a megjelenteknek a részvételt, majd az ülést berekesztette. 

Kmf. 
 
 
……………………………………………..  …………………………………………… 
    Dr. Szuchy Róbert, s.k.                    Dr. Udvary Sándor, s.k. 
                 dékánhelyettes         koll. ig.  
 
 
……………………………………………..  …………………………………………… 
          Ternyák Alexa, s.k.                     Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, s.k. 
            jegyzőkönyvvezető           Rektori Hivatal  

főtitkár 
 
………………………………………..     ……………………………………….. 

Néveri Andrea, s.k.                    Fehér Zsófia Orsolya, s.k. 
     Óbudai Diákotthon vezető    hallgató         
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1. melléklet 
 
A Bocskai István Kollégiumba 2017. augusztus 21. felvett elsőéves hallgatók névsora 
 

Bocskai István Kollégium 
 
  NÉV  PONTSZÁM

1  Farkas Regina  11
2  Gyurik Szilvia  11
3  Lengyel Levente  9
4  Kilinkó Melani  9
5  Toók Dóra  9
6  Nagy Ivett Lujza  8
7  Torkos Zsolt  7
8  Nagy Nikoletta  7
9  Lukács Petra  7
10  Mórocz Regina  7
11  Pákolicz Anna  7
12  Gőcze Ákos  5

  
2. melléklet 
 
A Bocskai István Kollégiumba 2017. augusztus 21. elutasított elsőéves hallgatók névsora 
 
 
  NÉV  PONTSZÁM

1  Szendrei Fatime Kitti  5
2  Szabó Adrienn  4
3  Sipter Debóra  4
4  Sipter Dolli  4
5  Deák Balázs  3
6  Bukta Vanessza Gabriella  3
7  Nádházi Tamás  3
8  Groszeible Gabriella Teréz  3
9  Deák László  3
10  Ferenczi Adél Ágnes  3
 


