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A Kollégiumi Felvételi Bizottság 5/2020. (VII.13.) számú határozata 

a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 80. § (5) alkalmazásáról a 2020/21. 

tanévre szóló felsőbb éves kollégiumi felvételi eljárás során 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kollégiumi Felvételi Bizottsága 2020. július 13-án 

elektronikus szavazás keretében 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta a 

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) 80. § (5) rendelkezés 

(továbbiakban: rendelkezés) alkalmazásának eljárásrendjét a 2020/21-es tanévre szóló 

felsőbb éves kollégiumi felvételi eljárásra vonatkozólag.  

A rendelkezés értelmében a jelen Szabályzat 61. § (3) bekezdés b) pontjában, 61. § (4) 

és (5) bekezdésében meghatározottakat a 2019/2020. tanévtől kell alkalmazni azzal, hogy 

a 61. § (3) bekezdés b) pontjában megállapított feltételek teljesülését a 2021/2022. 

tanévre szóló kollégiumi felvételi eljárásában kell először figyelembe venni, továbbá a 

2020/2021. tanévre vonatkozó kollégiumi felvételi eljárásban a pályázatok elbírálása során 

a 61. § (3) bekezdés b) pontjában megállapított feltételnek a 2019/2020. tanévben történő 

részleges teljesítése – közösség érdekében végzett szempont keretében – figyelembe 

vehető. 

A Kollégiumi Felvételi Bizottság döntése értelmében a hallgatók által már teljesített, a 

15/2019. számú a rendezvényszervezés szabályairól szóló rektori utasítás 3. számú 

mellékletében meghatározott rendezvényeken való részvétel a közösség érdekében 

végzett tevékenységre adható (továbbiakban: közösségi) pontszámként kerül 

elszámolásra a felvételi eljárás során. Az elszámolás alapjául a Ludevent elektronikus 

nyilvántartási felület adatbázisa szolgál, amelyet a Kommunikációs és Program 

Igazgatóság hitelesítve a kari Hallgatói Önkormányzat Kollégiumi Bizottságok, a 

Doktorandusz Önkormányzat és a Szakkollégiumok részére bocsájt a felvételi eljárás 

során. A felvételi eljárás során a pályázó hallgatónak nem szükséges saját igazoló 

dokumentumot csatolnia a jelentkezéséhez. Az elszámolás során egy rendezvényen való 

részvétel egy közösségi pontnak feleltethető meg. A rendezvényeken való részvételre egy 

hallgató tekintetében legfeljebb nyolc közösségi pontszám számolható el. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kollégiumi Felvételi Bizottságának 2020. július 13-án 

készült határozatának hiteléül: 

 

Budapest, 2020. július 13. 
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