
 

Felvételi Szabályzat  

A Szervezeti és Működési Szabályzat 5. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a 
Közgyűlés a következő Felvételi Szabályzatot alkotja:  

Alapelvek  

1. § Az ELTE Bibó István Szakkollégium szakkollégista tagjává az ELTE-ÁJK azon 
nappali tagozatos jogász és politológus szakos hallgatója válhat, aki megfelel az e 
Szabályzatban foglalt követelményeknek.  

2. § A felvételi eljárás három fordulóból áll.  

3. § Amennyiben e szabályzat másként nem rendelkezik, a felvételi eljárás a 
Szakkollégium tagjai számára nyilvános.  

A felvételiben érintett szervek  

A Felvételi Bizottság  

4. § (1) A Felvételi Bizottság tagjai – a 9. § (2) bekezdése szerinti esetet kivéve – az 
igazgató, valamint az egyes felvételi eljárásokat követő első közgyűlés által a 
következő felvételi eljárást követő első közgyűlésig terjedő időtartamra megválasztott, 
legalább két szemesztert kitevő szakkollégiumi tagsággal bíró nyolc szakkollégista. Ha 
ez a testület felállításához elengedhetetlenül szükséges, az adott évben olyan 
harmadéves szakkollégisták is a Felvételi Bizottság tagjává választhatók, akik nem 
rendelkeznek két szemesztert kitevő szakkollégiumi tagsággal. A választmányi tagság 
betöltésének idejére eső felvételi eljárásban a Választmány elnöke és tagjai nem 
lehetnek a Felvételi Bizottság tagjai.  

(2) A Felvételi Bizottság munkáját a nevelőtanárok segítik.  

(3) A Bizottság tagjaival egyidejűleg a Közgyűlés három póttagot választ. Póttaggá csak 
az a szakkollégista választható, aki megfelel az (1) bekezdésben meghatározott 
követelményeknek.  

(4) A választott tag szakkollégiumi tagságának megszűnése, szünetelése vagy a 
bizottsági tagságáról való lemondása, illetőleg akadályoztatása esetén helyébe a 
legtöbb szavazatot kapott póttag lép. Az akadályoztatás tényét az igazgató 
kezdeményezésére a Felvételi Bizottság tagjai kétharmadának szavazatával állapítja 
meg.  

(5) A felvételi bizottsági tagság betöltéséhez szükséges (1) bekezdésben 
meghatározott követelményeknek a soron következő felvételi eljárás időpontjában kell 
fennállniuk.  

  



 

 

5. § A Felvételi Bizottság feladata:  

a) a felvételivel kapcsolatos rendezvények megszervezése;  

b) a felvételi felhívás közzététele és a felvételivel kapcsolatos határidők 
megállapítása;  

c) a felvételivel összefüggő információk közzétételének biztosítása;  

d) a harmadik fordulóban a felvételizők szóbeli meghallgatása után a jelöltek 
értékelése szakkollégiumi tagságra való alkalmasságuk alapján;  

e) a felvételi eredményének kihirdetése;  

f) a felvételi eljárás során felvételt nyert szakkollégistáknak a kollégium 
közösségébe való beilleszkedésének koordinálása.  

6. § A Felvételi Bizottságot eljárása során senki sem utasíthatja.  

7. § A Felvételi Bizottság döntéseit az elnök által összehívott ülésein illetve az erre 
alkalmas elektronikus kommunikációs csatornák használatával hozza. Az ülés akkor 
határozatképes, ha a tagok többsége jelen van.  

A Felvételi Bizottság elnöke  

8. § (1) A Bizottság elnökét alakuló ülésén annak tagjai maguk közül választják meg. Az 
elnök megválasztásáig annak feladatkörét a legtöbb szavazatot elért szakkollégista 
gyakorolja, aki a Bizottság megválasztását követő 15 napon belül köteles összehívni az 
alakuló ülést.  

(2) Az alakuló ülésen 

 

 a Bizottság minden tagjának kötelező részt vennie.
 A Bizottság elnökét alakuló ülésén annak jelenlévő tagjai maguk  közül a 
tagok több mint felének szavazatával választják meg. A szavazás során tartózkodásnak 
helye nincs; az igazgató a szavazásban való részvételtől tartózkodhat.  

(3) Szükség szerint többszöri szavazásnak van helye. Abszolút többség 
megszerzésének hiányában a szavazást addig kell folytatni, amíg az egyik jelentkező 
meg nem szerzi az abszolút többséget, vagy amíg nem választható ki a két legtöbb 
szavazatot kapó jelentkező; utóbbi esetben a következő forduló csak kettejük között 
zajlik.  

(4) A Felvételi Bizottság elnöke irányítja a Felvételi Bizottság munkáját.  

A felvételi eljárás  

A felvételi megindítása  

9. § (1) A Szakkollégium minden szemeszterben felvételt hirdet tagjai közé.  

(2) Kivételes esetben a Közgyűlés minősített többséggel dönthet arról, hogy adott 
tanév tavaszi szemeszterében ne kerüljön sor felvételire. Ebben az esetben a Felvételi 
Bizottság tagjait a tavaszi szemeszter vizsgaidőszaka előtti utolsó közgyűlésen kell 
megválasztani.  

(3) A Felvételi Bizottság a felvételi felhívást olyan időben teszi közzé, hogy arról a 
hallgatók legalább két héttel a felvételire történő jelentkezés határidejének lejárta előtt 
értesülhessenek. A Felvételi Bizottság a felvételi hirdetményben közli a felvételizőkkel 
az első és a második forduló időpontjait.  

(4) A Felvételi Bizottság gondoskodik arról, hogy az első forduló első időpontja előtt 
legalább két héttel írásbeli mintafeladatok legyenek elérhetők.  

A felvételi előkészítése  

10. § A Felvételi Bizottság a felhívás közzétételét követően az egyetemi és a 
Szakkollégium által szervezett rendezvényeken biztosítja, hogy a felvételi iránt 
érdeklődők széles körben értesüljenek a felvételiről és tájékoztatást kapjanak a 
Szakkollégium működéséről.  



 

 

Jelentkezés a felvételire 
 

11. § Felvételire az ELTE-ÁJK azon nappali tagozatos, jogász osztatlan vagy

 lezárt egyetemi szemeszterrel rendelkezik az adott képzésen. 

12. § (1) A felvételire jelentkezni egy, a legfontosabb életrajzi adatokat tartalmazó 
önéletrajzzal és egy bemutatkozó esszével lehet. A Felvételi Bizottság az önéletrajz és 
a bemutatkozó esszé terjedelmét és benyújtásának módját korlátokhoz kötheti.  

(2) 

 

Az első forduló  

13. § (1) Az első forduló egy száz pontos komplex írásbeli feladatsorból áll, amelyet a 
nevelőtanárok állítanak össze.  

(2) Az első forduló teljesítésére legalább két időpontot kell biztosítani, eltérő napokon 
és eltérő feladatsorral. A feladatsor megoldására a Felvételi Bizottság azonos 
feltételeket biztosít a felvételizők számára.  

(3) Az első forduló további eljárási és egyéb szabályait, valamint a feladatsort alkotó 
feladatok jellegét a nevelőtanárok határozzák meg. A nevelőtanárok a Felvételi 
Bizottság ilyen kérése esetén a feladatokról előzetesen egyeztetnek a Felvételi 
Bizottság tagjaival.  

14. § (1) A résztvevők a feladatsorokat jeligével megjelölve adják le, nevüket egy 
jeligéjükkel ellátott zárt borítékba helyezik. Az adatok zártan kezeléséről a Választmány 
elnöke gondoskodik.  

(2) A második fordulóban írásbeli pontjai alapján a feladatsort szabályosan leadó 
jelentkezők (a továbbiakban: résztvevők) háromnegyede, de legfeljebb 45 fő vehet 
részt.  

(3) Amennyiben az első fordulón résztvevők száma nem osztható maradék nélkül 
néggyel, a továbbjutók száma a legkisebb, a résztvevők számánál nagyobb, néggyel 
osztható szám háromnegyede. Pontegyenlőség esetén a szükséges mértékig mind a 
háromnegyedes, mind a 45 fős keret kibővül.  

(4) A továbbjutók jeligéit a Felvételi Bizottság haladéktalanul közzéteszi.  

(5) Saját kijavított feladatlapjába bármelyik felvételiző betekinthet. E lehetőség 
megteremtéséről a Választmány elnökének a feladata gondoskodni.  

Második forduló  

15. § (1) A második forduló előtt a Felvételi Bizottság felkér egy három főből álló Oktatói 
Bizottságot, amelynek minden tagja kijelöl legalább egy, összességében legfeljebb 
100000 leütés terjedelmű tanulmányt.  

(2) A Felvételi Bizottság elnöke legkésőbb a jelentkezés határidejéig tájékoztatja az 
Igazgatót az Oktatói Bizottság névsoráról és a közzéteendő tanulmányokról.  

(3) A tanulmányokat a Felvételi Bizottságnak legalább az első forduló eredményének 
közzétételével egyidejűleg elektronikusan elérhetővé kell tennie a felvételizők 
számára.  

(4) A felvételiző az Oktatói Bizottság előtt beszámol valamelyik, általa választott 
tanulmány témájához kapcsolódó ismereteiről és meglátásairól.  

  

politikatudományok BA szakos hallgatója jelentkezhet, aki legfeljebb három

Az első fordulót megelőzően a felvételiző írásban hozzájárul ahhoz, hogy a Felvételi
Bizottság tagjai és a szakkollégisták az önéletrajzában és a bemutatkozó esszéjében
foglaltakat megismerhessék.



 

 

16. § (1) Az Oktatói Bizottság a felvételiző teljesítményét 0-tól 10-ig terjedő pontszámmal 
értékeli. A szóbeli beszámolókon az Oktatói Bizottság legalább két tagjának 
egyidejűleg jelen kell lennie. A Bizottság tagjai közös megegyezéssel alakítják ki a 
felvételiző pontszámát. Megegyezés hiányában az általuk adott pontszámokat átlagolni 
kell. Az így kialakult pontszám tízszeresének – szükség esetén egész számokra 
kerekített értéke – a felvételiző második fordulóban elért pontszáma.  

(2) Az Oktatói Bizottság előtti beszámolókon a Szakkollégium tagjai – az Igazgató vagy 
akadályoztatása esetén az általa kijelölt nevelőtanár kivételével – nem vehetnek részt.  

(3) Az első forduló pontszámai megismerésének joga a Választmány elnökét – 
akadályoztatása esetén a Választmány kijelölt tagját – illeti meg, aki titoktartásra 
köteles.  

17. § (1) A harmadik fordulóban az első két fordulóban szerzett pontjai összege alapján 
a második forduló résztvevőinek fele vehet részt.  

(2) Amennyiben a második fordulón résztvevők száma nem osztható maradék nélkül 
kettővel, a továbbjutók száma a legkisebb, a résztvevők számánál nagyobb, 
ketővel osztható szám fele. Pontegyenlőség esetén ez a keret a szükséges 
mértékig kibővül.  

18. § A Felvételi Bizottság az első és a második forduló befejezését követően 
haladéktalanul nyilvánosságra hozza azoknak a felvételizőknek a jeligéit, akik a 
következő fordulóban részt vehetnek.  

Felvételi tábor  

19. § (1) A Felvételi Bizottság a felvételi eljárás részeként a második és a harmadik 
forduló között felvételi tábort rendez. 

(2) A Szakkollégium tagjai és a felvételizők részvételi díját a Felvételi Bizottság 
határozza meg.  

A harmadik forduló  

20. § (1) A harmadik fordulóban elsősorban a Felvételi Bizottság tagjai, de lehetőség 
szerint további szakkollégisták is kérdéseket intéznek a felvételizőkhöz. A felvételiző 
csak a saját meghallgatásán vehet részt.  

(2) A Bizottság a felvételizőket egyenként azonos időtartam alatt hallgatja meg. A 
beosztást a Bizottság állapítja meg, a felvételizők méltányos érdekeinek a 
figyelembevételével. A beosztásról a Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a 
felvételizőket.  

(3) A meghallgatást a Felvételi Bizottság elnöke vezeti, a meghallgatások rendjének 
megőrzésére az Igazgatóval együtt felel.  

(4) A felvételiző a meghallgatáson nyilatkozik beköltözési szándékáról.  

(5) A (2) bekezdés első mondatától csak különös méltánylást érdemlő esetben lehet 
eltérni. 

21. § A felvételiző teljesítményét a Bizottság tagjai egyenként 0-tól–10-ig terjedő 
pontszámmal értékelik. A harmadik fordulóban szerzett pontszám a Felvételi Bizottság 
tagjai által adott pontszámok összegének és a tagok számának a hányadosa, tízzel 
megszorozva, egész számra kerekítve.  

A felvételi eredménye  

22. § (1) A harmadik forduló után a Választmány elnöke a felvételizők által szerzett 
pontszámokat haladéktalanul összesíti.  

(2) A felvehető felvételizők számát a felszabaduló kollégiumi férőhelyek számára 
tekintettel a Felvételi Bizottság határozza meg.  



 

 

(3) A felvételizők közül a Szakkollégium tagjának kell tekinteni azokat, akik összesített 
pontszámaik rangsora alapján a Felvételi Bizottság által meghatározott keretszámot 
feltöltik. Pontegyenlőség esetén a meghatározott keret a szükséges mértékig kibővül.  

23. § (1) Az újonnan felvett hallgatók névsorát a Felvételi Bizottság az eredmény 
megszületését követően haladéktalanul közzéteszi.  

(2) A Felvételi Bizottság a harmadik fordulóba jutott felvételizők mindegyikét köteles 
haladéktalanul személyesen értesíteni az eredményről.  

(3) A Választmány elnöke az adott fordulóból tovább nem jutott felvételizőt a felvételiző 
külön kérésére az összpontszámáról tájékoztatja.  

24. § A felvételi eljárás lezárását követő három napon belül a Bizottság elnöke az 
önéletrajzokat és a bemutatkozó esszéket megsemmisíti. A felvételi eljárás egytemi 
félévének utolsó napján a Választmány elnöke az írásbeli dolgozatokat, valamint az 
első, illetve második forduló pontszámait tartalmazó jegyzőkönyveket megsemmisíti.” 
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