PANNON EGYETEM

A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK
ELBÍRÁLÁSÁNAK
ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE
— VESZPRÉM —

A Kollégiumi Tanács elfogadta: 2016. június 8.
A határozat száma: 4/2016 (VI.08.) számú KT határozat
Hatálybalépés: 2016. június 8
A szabályzat karbantartásáért felelős: Haraszti László kollégiumi referens

Pannon Egyetem
Kollégiumi felvételi alapelvek a Veszprémi Kampuszon
1) A kollégiumi elhelyezés egy tanévre szól.
Az elhelyezés tanéve: a jelentkezés dátumát követő tanév.
2) a) Kollégiumi elhelyezésre a Pannon Egyetem minden nappali képzésében részt vevő hallgatója
jogosult, kivétel:
 A képzési helyükön állandó lakcímmel rendelkeznek (hallgató, vagy eltartó), illetve állandó
lakhelyük a képzési helytől 20 km-es távolságon belül van (a megközelíthetőséget is
figyelembe véve).
 A képzési helyükön, vagy 20 km-es távolságon belül lakóingatlan van tulajdonukban
(hallgató vagy eltartó).
 A tárgy évet megelőző tanévek valamelyikében a kollégiumban fegyelmi vétséget követtek
el, és a kari/kollégiumi fegyelmi bizottság határozata a kollégiumból való kizárás volt.
 A tárgy tanév őszi félévére nem iratkoznak be (a hallgatónak bejelentési kötelezettsége van).
b) A kollégiumi elhelyezést az alábbi hallgatók a mindenkori kollégiumi normatívával megemelt
térítési díjért vehetik igénybe:
 képzési időn túlléptek
 másoddiplomások (nem államilag finanszírozott szakon)
 költségtérítéses hallgatók.
c) A fenti elvektől rendkívüli esetben lehetséges eltérni, ha:
 az illető hallgató szakmai tevékenysége, hallgatóként végzett munkája,
 időközben szociális és/vagy egészségi állapotában beállt rendkívüli változás ezt indokolja.
Az így kiosztott férőhelyek száma nem haladhatja meg a közösségi alapon kiosztható
férőhelyek 15%-át.
3) A felvétel felvételi egységenként történik. A felvételi egységbe sorolás alapja a hallgató szakja és
szemeszterének száma. A rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek - melyek a felvételi
egységeknek kioszthatóak -, a felvételi egységbe besorolt hallgatói létszámok arányában kerülnek
elosztásra.
A „felvételi egység” rendszer sajátosságai:
 A PhD képzésben részt vevő hallgatók külön felvételi egységet képeznek.
 A szakirányú továbbképzésben tanuló hallgatók külön felvételi egységet képeznek.
 A szakpáros képzésben részt vevő hallgatók, és azon kétszakos hallgatók, akik mindkét
szakjukon államilag finanszírozottak mindegyik szakon (felvételi egységen) jelentkezhetnek,
és számukra a kedvezőbb döntést kell figyelembe venni.
 A KT elnöke minden évben javaslatot tesz a KT felé a felvételi egységekre, az elsőéves,
felsőbb éves és a külföldi hallgatók részére szétosztható férőhelyekre, amelyeket a KT-nak
meg kell szavaznia.
 Az adott szakon minden, a képzési időn túli félévben lévő hallgató (túlcsúszó) azonos
felvételi egységbe kerül. Ha az így kialakult egység létszáma 5 vagy ennél kisebb, ezt az
egységet hozzácsatoljuk az adott szak rendes képzési idejének utolsó féléves egységéhez.
 Amennyiben a modul félév száma az adott szak képzési idején belül van és az adott modul
létszáma 5-nél nagyobb, külön felvételi egységet képez. 5 vagy annál kisebb létszámú modul
esetén a soron következő nagyobb szemeszter számú modullal képez egy felvételi egységet ez
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a modul. Ha nincs nagyobb szemeszter számú modul, akkor a sorban előtte lévő
szemeszterszámú modullal kell összevonni.
4) A kollégiumi felvételnél meghatározó:
a) A férőhelyek 85%-a tanulmányi eredmény alapján kerül kiosztásra, az alábbi elvek szerint:
- 4-16. aktív félévüket megkezdő hallgatók (valamint azok a 3. aktív félévüket megkezdő
hallgatók, akiknek 2. lezárt aktív félévük nem a jelentkezést megelőző tanév II. féléve)
esetén



A felvételi kérelemhez az adott szakon két lezárt aktív félév szükséges
A kollégiumi átlag számítása a következők szerint történik:
ÖI1  ÖI 2
2




ÖI1: alapértelmezés szerint az utolsó lezárt tavaszi félév ösztöndíj indexe*
ÖI2: alapértelmezés szerint az utolsó lezárt őszi félév ösztöndíj indexe*

* illetve ÖI1, ÖI2 az adott hallgató két utolsó lezárt érvényes félévének tanulmányi
átlaga bármely más esetben
- 3. aktív félévüket megkezdő hallgatók (valamint azon 2. aktív félévüket kezdő hallgatók,
akik eddig 1 lezárt félévvel rendelkeznek az adott szakon) esetén



A felvételi kérelemhez az adott szakon egy lezárt aktív félév szükséges
A kollégiumi átlag ez esetben a lezárt aktív félév ösztöndíj indexével megegyezik.

- 2. aktív félévüket megkezdő hallgatók (akik még nem rendelkeznek lezárt félévvel az adott
szakon) esetén a felvételi eredmény a meghatározó.
- Leendő 1. aktív féléves hallgatók esetén a felvételi eredmény a meghatározó.
- Más intézményből átvett hallgató esetén:
1) első éveseknél a felvételi eredmény,
2) felső éveseknél a hozott tanulmányi eredmény a meghatározó.
b) A férőhelyek 15%-a azon hallgatók között kerül szétosztásra, akik:




határidőre beadott felvételi kérelemmel rendelkeznek,
a 4.a pont szerint nem nyernek kollégiumi felvételt,
az utolsó két aktív félévben összesen, min. 15 kreditpontot teljesítettek.
5%
- Kiemelkedő közösségi, szakmai, tudományos munkát végeznek,
javaslatot tehetnek: PEHÖK elnök (Kari HÖK elnökök javaslata alapján),
Kollégiumi referens (Kollégiumi szeniorok javaslata alapján),
minden más hallgatói szervezet a PEHÖK-ön keresztül.
- Sportban értek el kiemelkedő eredményt (javaslatot tehet a Testnevelési és Sport
Intézet).
A beérkezett javaslatok alapján a Kollégiumi Tanács Közösségi Ajánlások Bizottsága
hoz döntést.
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10%
- Rendkívül nehéz körülmények között élnek (Rendszeres szociális támogatás
alapján).
A szociális férőhelyek felosztása a jelentkezést megelőző tanév tavaszi félévére
megállapított rendszeres szociális támogatás pontszámai alapján felállított rangsor
szerint történik.
- A kollégiumi felvételnél figyelembe kell venni a Nemzeti Felsőoktatásról szóló
törvény, illetve „A Pannon Egyetem Szervezeti és Működési szabályzatának III.
rész Hallgatói követelményrendszer” c. szabályzatban (továbbiakban HKR) a
hátrányos helyzetű hallgatókra vonatkozó részét.
Amennyiben: - az 5% közösségi keretet nem töltjük fel, akkor a fennmaradó férőhelyek
szociális alapon kerülnek szétosztásra,
- a 10% szociális keretet nem töltjük fel, akkor a fennmaradó férőhelyek
tanulmányi alapon kerülnek szétosztásra.
5) A kollégiumba felvételt nyert hallgatók épületenkénti beosztása:
a) Közösségi alapon bekerült hallgatók esetén:
A Közösségi Ajánlások Bizottságának támogatása alapján, az első helyen rangsorolt
kollégiumban.
b) Tanulmányi alapon bekerült hallgatók esetén:
Felvételi egységben a kollégiumi átlag szerint rangsorolva. A szak létszámát, a kérelmező
igényét és a kollégiumi férőhelyek számát figyelembe véve arányosan.
c) Szociális alapon bekerült hallgatók esetén:
A szociális pontszámok alapján felállított rangsor szerint.
6) Minden hallgató a felvételi kérőlapon rangsor felállításával megválaszthatja, hogy milyen sorrend
alapján nyer felvételt a kollégiumba. A kérelmező az összes kollégiumot köteles rangsorolni,
különben a kollégiumi felvétele érvénytelen.
7) Várólista:
A kollégiumba felvételt nem nyert hallgatókat várólistára soroljuk be az alábbiak szerint:
a) elsős lány,
b) elsős fiú,
c) felsős lány,
d) felsős fiú.
Az egyes várólisták a kollégiumi átlag alapján épülnek fel. Az adott felvételi egységről
tanulmányi alapon legutolsónak felvett hallgató kollégiumi átlagától való távolság szerint
rangsorba állítva. Minden harmadik helyet pedig a szociális alapon igényelt hallgatóknak kell
fenntartani (Rendszeres szociális támogatás pontszámai alapján sorban feltöltve.).
Az időközben megüresedett kollégiumi férőhelyeket az egyes várólistáról sorban töltjük fel.
8) A kollégiumba felvételt nem nyert hallgató „Szociális lakhatási ösztöndíjban” részesíthető a HKR
92.§. (2) bekezdése alapján.
9) Megszűnik a kollégiumi férőhelye a hallgatónak, ha a tanév során bármely okból elveszti
kollégiumi férőhelyre való jogosultságát: passzív félévre megy, hallgatói jogviszonya megszűnik,
a kari/kollégiumi fegyelmi bizottság erre vonatkozó döntést hoz, megváltozik a lakhelye (20km)

5/6

stb. (lsd 2.a. pont) A hallgatót bejelentési kötelezettség terheli és a Bentlakási Szerződésben
meghatározott felmondási időre vonatkozó kollégiumi térítési díjat rendeznie kell.
10) Ha a hallgató pénzügyi státusza a tanév során megváltozik, vagy túllépi a képzési idejét, akkor a
2.b) pont szerint kell eljárni.
11) A tanulmányi okból huzamosan (2 hónapnál tovább) külföldön tartózkodó hallgató kollégiumi
jogviszonya közös megegyezéssel szüneteltethető, a hallgatónak bejelentési kötelezettsége van.

12) A hiánypótlásról (annak módjáról, feltételeiről) a Kollégiumi Iroda hirdetményt tesz közzé.
13) A hallgatók felvételével kapcsolatos döntésről a Kollégiumi Iroda ad tájékoztatást.

Záró rendelkezések:
Jelen szabályzatot a Kollégiumi Tanács 2016. június 8-i ülésén megtárgyalta és a 4/2016 (VI. 08.) Sz.
Kollégiumi Tanács határozatával elfogadta. Hatálybalépés időpontja: 2016. június 8.
Veszprém, 2016. június 8.

Haraszti László
Kollégiumi Tanács elnöke
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