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A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzatának 

(továbbiakban: HJT) 16. §-ában foglaltak alapján a hallgatók kollégiumi pályázatának 

(továbbiakban: kérelem) elbírálása során az alábbi pontrendszert kell alkalmazni. 

 

A pontszámítás módja: az alábbi szempontrendszer alapján kapott pontok kerülnek összeadásra. 

A kérelemre adható maximális pontszám: 200 pont 

 

I. Szociális helyzetre adható pontszám (100 pont) 

 

A hallgatók szociális helyzetére adható pontszám maximuma 100 pont, amelyet a HJT 4. 

számú függelékében („Rendszeres szociális ösztöndíjkérelmek részletes elemzési 

rendszere”) található szempontrendszer szerint kell értékelni. A hallgató a szociális 

helyzetének vizsgálatához tanulmányi félévente egyszer- a pályázati időszakban, a Neptun 

rendszerbe adhatja le a szükséges igazolásokat, a bírálatot az Egyetemi Diákjóléti Bizottság 

(EDJB) végzi az ügyrendjében foglaltak szerint. Amennyiben a hallgató a kollégiumi 

jelentkezés félévében adott be rendszeres szociális ösztöndíj folyósítása iránti kérelmet, a 

szociális helyzetének vizsgálatát nem kell ismételten lefolytatni, az ösztöndíj kérelem alapján 

történik a hallgatót megillető szociális pontok kiszámítása. Ha az ösztöndíj kérelem leadása 

és a kollégiumi pályázat benyújtása között változás állt be a hallgató szociális helyzetében, a 

változásról nyilatkoznia kell a kérelem benyújtása során.  

 

II. Tanulmányi eredményre adható pontszám (70 pont) 

 

A hallgató tanulmányi pontjainak számítása a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 93. § (2) 

bekezdésében található kredittel súlyozott tanulmányi átlag - az utolsó két lezárt, teljesített 

félév kredittel súlyozott tanulmányi átlag szerinti középérték - alapján történik. 

 

A tanulmányi eredményre adható pontszámok megállapítása a következő: 

 

A felsőbb éves hallgatók: utolsó két lezárt, teljesített félév súlyozott tanulmányi átlag átlaga*14 

 

A felvételt nyert elsőéves hallgatók tanulmányi pontszámainak számítása:  

a) alapképzés, felsőoktatási szakképzés: felvételi pontszám*0,14 

b) mesterképzés: felvételi pontszám*0,7 

 

III. Intézményi, szakmai tudományos és közéleti pontszám (30 pont) 

 

A hallgató az alábbi közéleti tevékenységek esetén kaphat összesen maximum 30 pontot:  

TDK részvétel          5 pont 

TDK helyezett, különdíj, OTDK részvétel      10 pont 

OTDK helyezett, különdíj        15 pont 

EHÖK elnök, campus HÖK elnökök       20 pont 

campus HÖK alelnökök, EHÖK kollégiumi tisztségviselők    15 pont 

más szervezetek és öntevékeny körök elnökei (pl. szakkollégium, ESN, LeszRádió, stb.) 

10 pont 

campus HÖK pozíciók, kollégiumi hallgatói képviselők, szakkollégiumok tagjai 5 pont 

öntevékeny körök tagjai        5 pont 

 

A közéleti tevékenységek esetén minden esetben szükséges az azokat alátámasztó 

dokumentumok csatolása. 
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Amennyiben a pályázó hallgatók pontszáma azonos, a kollégiumi felvételi eljárás során 

előnyben részesítendő a szociális helyzete alapján rászoruló hallgató. 

 

Záradék 

 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata a 2021. 

május 28-án lezajló elektronikus szavazásán az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Küldöttgyűlése egyhangúlag 16 igen, 0 nem arányban megszavazta a Hallgatói Juttatások és 

Térítések Szabályzat 2. számú függeléke: Az egységes kollégiumi felvételi pontrendszer 

módosítását. 

 

Gödöllő, 2021. május 28. 

 

Gludovátz Ferenc 

EHÖK elnök 

 

Az Egyetemi Diákjóléti Bizottság a elfogadta a Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzat 2. 

számú, „Az egységes egyetemi kollégiumi felvételi pontrendszer” függelék módosítását. 

 

Gödöllő, 2021. május 31. 

 

Szalai Ferenc 

EDJB elnök 

 

A függeléket jóváhagyom. 

 

Gödöllő, 2021. május 31. 

 

Dr. Szabó István 

oktatási és nemzetközi rektorhelyettes 


