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Evangélikus Roma Szakkollégium Felvételi Szabályzat 

 

 

ELSŐ RÉSZ 

  

Általános rendelkezések 

 

   I.  
(1) Jelen Felvételi és Tagsági Szabályzat kiterjed az Evangélikus Roma 

Szakkollégiumba felvett hallgatójára (továbbiakban: szakkollégista), a Felvételi 

Bizottság (továbbiakban: FEB), és a Hallgatói Önkormányzat tagjaira. 

(2) Továbbá a Felvételi és Tagsági Szabályzat határozza meg az Evangélikus Roma 

Szakkollégium szakkollégiumi tagsági jogviszonyból származó hallgatói jogokat és 

kötelezettségeket, a felvételi kérelmek elbírálásának, valamint a fegyelmi eljárás 

rendjét. 

(3) A Kollégium bentlakásos intézmény, ahol elsősorban a Nyíregyházi Főiskolára, 

valamint a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karára felvételt nyert, az 

intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló, első alapképzésben és/vagy 

mesterképzésben (állami ösztöndíjas/részösztöndíjas, valamint önköltséges 

képzésben) részt vevő hallgatók kapnak elhelyezést. Külön megállapodás alapján a 

szakkollégista hallgatók részére a Nyíregyházi Főiskola Campus Kollégiuma biztosít 

kollégiumi férőhelyet.  

A Campus Kollégium vezetője a szakkollégista hallgatók kollégiumi díj 

befizetésének ellenőrzését követően tájékoztatást ad a Szakkollégium vezetőjének.  

(4) A Szakkollégium, sajátos belső tanulmányi rendszerrel és önkormányzatisággal 

rendelkezik, mely az öntevékenység alapján szervezi életét. 

(5) A Szakkollégium keresztény közösség, mely a szolidaritás és az egyéni emberi 

értékek eszméjének talaján a méltányosság lehető legszélesebb körű alkalmazását 

teszi lehetővé.  

(6) A Szakkollégium a méltányosság gyakorlásának színhelye, az egyéniesítés egyedi 

formája, nem kivételes, de egyszeri lehetőség a személyes értékek és a közösségi 

érdekek érvényesítésére.  

 

  II. 

 (1) A Szakkollégium tagjainak jogairól és kötelezettségeiről a Szervezeti és Működési 

Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) rendelkezik. 

 (2) A Felvételi és Tagsági Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya csak a 

Szakkollégium külső és belső státuszú tagjaira terjed ki.  

 (3) A szakkollégiumi tagsággal kapcsolatos bármely e Szabályzatban rendezett eljárás során 

a közreműködő szervek és személyek feladataik teljesítésekor - előmozdítva az SzMSz-ben 

foglalt jogokat és kötelezettségeket - megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, jóhiszeműen, 

tisztességesen, a méltányosságot érvényre juttatva e Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően 

kötelesek eljárni.  
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MÁSODIK RÉSZ 
 A SZAKKOLLÉGIUMI TAGSÁG KELETKEZÉSE 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1.  

A tagság - az SzMSz rendelkezéseinek megfelelően - annak eredményeként keletkezik, hogy 

az FEB a jelöltet felvételi eredményeire tekintettel, határozatával a Szakkollégium tagjai 

sorába felveszi.  

A tagság adott tanév, adott félévére szól! 

 

2.  

(1) Felvehető az, aki  

a) elsősorban a Nyíregyházi Főiskola vagy a Debreceni Egyetem Egészségügyi 

Főiskola nappali tagozatos beiratkozott hallgatója, vagy kivételes esetben felsőfokú 

szakképzésben részt vevő hallgató, illetve kivételes esetben levelezős  

 b) középiskola végzős évfolyamának tanulója, érettségizik, és felsőoktatási 

intézménybe felvételizik, azután, ha e bekezdés a) pontjának megfelelően felvételt 

nyer, és 

c) 35. életévét még nem töltötte be.  

(2) Amennyiben nem roma származású diák kíván részt venni a Szakkollégium integrációs 

programjában, úgy - legfeljebb a diákság összlétszámának a 25%-ig – felvehető. 

Az ettől eltérő arányszámokról a Szakkollégium külön rendelkezik.  

 

(3) Nem vehető fel az,  

   a) akinek felsőfokú tanulmányaiból fél év, vagy ennél kevesebb van hátra, 

 b) aki az elvárható képzési időt lényegesen meghosszabbítja 

c) akit a FEB jogerős határozattal korában a Szakkollégium tagjai sorából azonnali 

hatállyal kizárt  

d) aki nyíregyházi állandó lakóhellyel, nyíregyházi fekvésű lakás célú, lakhatásra 

alkalmas ingatlannal rendelkezik.  

(4) A FEB a (1) és (3) bekezdésének rendelkezéseitől - a (1) bekezdés b) illetve a (3) 

bekezdés c) pontjának kivételével - különös méltánylást érdemlő esetben eltérhet. A FEB 

méltányossági kérelmet elutasító döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.  

 

 3. 

(1) A FEB azonnali hatállyal kizárhatja a felvételi eljárásból azt, aki azért, hogy a 

szakkollégium tagjai sorába felvételt nyerjen, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, hamis 

adatokat közöl, a valós adatokat eltitkolja, vagy más módon megtévesztően jár el. A FEB 

rendelkezhet úgy, hogy az ilyen személy többé nem kérheti szakkollégiumi felvételét.  

(2) Az FEB megfelelő bizonyítás lefolytatása után meghozott határozata ellen fellebbezésnek 

nincsen helye.  

 (3) Ha a felvételi eljárás során az FEB bűncselekmény elkövetéséről (pl. közokirat hamisítás) 

szerez tudomást a felvételiző azonnali kizárása mellett intézkedik a megfelelő hatóságok előtti 

eljárás megindításáról.  

 

  



Evangélikus Roma Szakkollégium 
4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3. 

 

 

4. 

(1) Azonnal ki kell zárni a Szakkollégium tagjai sorából azt, aki bizonyítottan úgy nyert 

felvételt, hogy megtévesztette a felvételi eljárásban közreműködőket, vagy más módon 

rosszhiszeműen járt el.  

(2)  A FEB méltányossági kérelmet elutasító döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.  

 

5.  

Felvételi Bizottság 

(1) A felvételit a Felvételi Bizottság (FEB) irányítja, amelynek összetétele: 
a) az ERSzK Igazgatótanácsának elnöke  

b) az ERSzK igazgatója, 

c) intézményi lelkész (ha a bizottságban van ilyen státuszú személy külön nem kell 

biztosítani), 

d) tanulmányi felelős és egy oktató 

e) HÖK vezetője vagy egy tagja 

 

 

II. fejezet 
A felvételi eljárás 

Általános rendelkezések 

 

 1. 

(1) A FEB döntését, a jelölteknek a felvételi eljárás során nyújtott teljesítménye alapján hozza 

meg. 

(2) A felvételi eljárás két részből tevődik össze:  

a) Pályázati anyag benyújtása (tartalmazza a jelentkező önéletrajzát, tanulmányi 

előmenetelét, motivációs levelét)  

b) Írásbeli teszt kitöltése 

c) Szóbeli meghallgatás a Felvételi Bizottság előtt.  

d) Felvételi feltétele: a roma származásról szóló írásbeli nyilatkozat aláírása 

e) Ajánlás: zárt borítékban lelkész ajánlása  

 

 2. 
Az FEB jogosult rendkívüli felvételi pályázatot (pótfelvételi pályázatot) kiírni, amennyiben 

ezt a körülmények indokolttá teszik, így különösen, ha a rendes felvételi eljárás során nem 

sikerült kellő számú jelöltet a szakkollégiumi tagok sorába felvenni. Egyebekben a rendkívüli 

felvételi eljárásra az általános szabályokat kell alkalmazni.  

 

 Felvételi pályázat kiírása és az eljárási határidők 

 

 3. 

(1) A szakkollégium igazgatója a Hallgatói Önkormányzattal egyeztetett időpontban, 

legkésőbb azonban adott év június 30. illetve január 15. napjáig köteles közzététel útján 

meghirdetni a szakkollégiumi felvételit.  
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(2) A pályázati anyagok beérkezésére a közzétételtől számított, legkevesebb tizenöt napot 

hagyni kell, de legkésőbb augusztus hónap 15. napjáig be kell érkezniük.  

(3) A szakkollégium működése során belső hatáskörben a felvételi határidején változtathat. 

 

III. fejezet 

A felvételi menete 

1.  

Pályázati anyag benyújtása 
(1) Az írásbeli pályázatot a FEB által meghatározott határnapig kell a Szakkollégiumba 

eljuttatni. A késve érkezett pályázatok méltányossági alapon történő fogadásáról a FEB dönt. 

(2) Az írásbeli pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, nemét, és a megpályázott 

státuszt (külsős, belsős),  

- a megjelölt igazoló és egyéb iratok fénymásolatát,  

- motivációs levelet és egyéb  

- a felvételi hirdetményben megjelölt írásbeli anyagot.  

 

2.  

Az írásbeli felvételi 

(1) Az írásbeli felvételi a szóbeli meghallgatással ugyanazon napon történik, a szóbeli 

meghallgatás előtt.  

 

3.  

A szóbeli felvételi meghallgatás 

(1) A szóbeli felvételin a jelölteket a FEB hallgatja meg és értékeli. A FEB előtti 

meghallgatáson a FEB-ben jelen levő volt szakkollégista vehet részt. 

 

(2) A szóbeli felvételi meghallgatás célja, hogy a FEB tagjai kötetlen formában győződjenek 

meg a felvételizők tagságra való alkalmasságáról (személyiségre, egyéniségre vonatkozó 

tulajdonságok, egyházi kötődés, szociológiai szempontok, célok, motiváció, közösségi munka 

stb.) 

IV. fejezet 

Adatvédelem 

A felvételizők személyi anyagainak kezelése 
 

 (1) A felvételi pályázat írásbeli anyagai személyes adatokat tartalmaznak, ezért azok 

kezelésekor a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell eljárni.  

 (2) A felvételizők írásbeli pályázati anyagait - az adatlap kivételével – a felvételi döntés 

meghozataláig, kizárólag a FEB tagjai jogosultak megismerni.  

 (3) A (2) bekezdés szerinti döntés meghozatala után a Szakkollégium diákjai a FEB tag 

engedélyével és jelenlétében tekinthetnek be a felvételi írásbeli pályázatba.  

 (4) Ezen (1) - (3) bekezdéseinek rendelkezéseit megsértő szakkollégistával szemben a 

fegyelmi megrovás alkalmazandó. 



Evangélikus Roma Szakkollégium 
4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3. 

 (5) Azon felvételizők pályázati anyagát, akik nem nyertek felvételt, az erről szóló döntés 

meghozatalától számított tizenöt napon belül meg kell semmisíteni, és erről a pályázót az 

elutasító döntéssel egyidejűleg értesíteni kell.  

 

 

 

V. fejezet 

A felvételi döntés 
 

(1) A szóbeli meghallgatás végeztével a FEB dönt arról, hogy kiket vesz fel a Szakkollégium 

tagjainak sorába.  

(2) Az FEB belátása szerint olyan jelölteknek is felajánlhat külsős státuszt, akik nem arra 

pályáztak. 

(3) Az FEB az év közben esetlegesen megüresedő helyek betöltésére a következő évi rendes 

felvételiig várólistát hozhat létre. A várólistás helyet az FEB felajánlhatja tetszőleges számú 

jelölt részére. A várólistás helyet elfogadó jelöltek - az üressé váló helyek számának 

függvényében - a lista szerinti sorrend alapján válhatnak a szakkollégium belsős tagjaivá.  

(4) Az FEB felvételi döntése ellen fellebbezésnek helye nincs!  

 

HARMADIK RÉSZ 
 A SZAKKOLLÉGIUMI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE, SZÜNETELTETÉSE  

 

I. fejezet 

 

A tagság megszűnésének esetei 

1. 

A szakkollégiumi tagság megszűnik: 

a) a tagságról történt lemondással 

b) hallállal,  

c) felmentéssel, 

d) kizárással,  

e) szakkollégiumi jogviszony, vagy főiskolai jogviszony megszűnésével 

 

2. 

A tagságról történő lemondást a kollégistának írásban - a Szakkollégium igazgatójának kell 

benyújtani, a Hallgatói Önkormányzat egyidejű értesítése mellett. A Hallgatói ösztöndíj 

szerződés hatálya alatt benyújtott lemondás esetén a Hallgatói ösztöndíj szerződés 

rendelkezései az irányadók.  

3. 

Felmentéssel szünteti meg a Szakkollégium annak a kollégistának a tagságát, aki a tagsággal 

járó jogokat és kötelezettségeket önhibáján kívül egy éven keresztül nem gyakorolja, illetve 

teljesíti. A Szakkollégium döntése előtt kikéri a Hallgatói Önkormányzat véleményét, és ha 

nem ütközik akadályba, meghallgatja az érintett kollégistát.  

4. 

A szakkollégiumi tagságot a FEB azonnali hatályú (szankciós) kizárással szünteti meg. A 

kizárásról a FEB fegyelmi eljárás keretében dönt. 
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5. 

A méltányossági kérelemmel együtt fellebbezés - az FEB tagságot megszüntető határozata 

ellen - nem terjeszthető elő.  

 

 

 

 

II. fejezet 

 

Fegyelmi ügyek 

   

1. A főiskolai hallgató Főiskolai Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kötelességteljesítése miatt 

nem marasztalható el, ha ugyanabban az időben szakkollégiumi tevékenységről hiányzik. 

(távollétét szaktanár igazolja)  

 

III. fejezet 

 

Fegyelmi intézkedések 

 

Megrovás és egyes tagsággal járó jogok felfüggesztése 

 

 1.  

(1) Fegyelmi eljárás kezdeményezhető a kollégistával szemben, aki 

a) a Szakkollégium berendezéseiben és eszközeiben szándékosan kárt okoz, 

   b) botrányosan viselkedik a szakkollégistákkal és az alkalmazottakkal, 

    c) a Szakkollégium szellemiségével össze nem egyeztethető életvitelt folytat, 

d) olyan magatartást tanúsít, amely a közösséget, annak tagjait, az együttélés rendjét, 

valamint a Szakkollégium, illetőleg a fenntartó Evangélikus Egyház érdekeit és jó 

hírnevét sérti vagy veszélyezteti, 

    e) a felvételi pályázati anyagok kezelésére vonatkozó szabályokat megszegi,  

    f)  igazolatlanul marad távol a Szakkollégiumi Fórumról,  

g) a szakkollégium igazgatója által egyedi határozatban rögzített be- és kiköltözés, 

illetve a nyári szakkollégiumi tartózkodás rendjét súlyosan megsérti, 

h) súlyosan, és visszatérően megszegi a Szakkollégium működési rendjét, továbbá 

amennyiben a Campus Kollégium Ügyrendjét és Házirendjét súlyosan, és visszatérően 

megszegi a Nyíregyházi Főiskola Fegyelmi Albizottság rendelkezései az irányadóak,  

i) a Campus Kollégium által meghatározott befizetést határidőre nem teljesíti a 

Nyíregyházi Főiskola Kollégiumi Bizottságának Ügyrendje szerint kell eljárni.  

    j) más fontos határidőt elmulaszt, és igazolást nem terjeszt elő.   

k) A h, i pontokban megfogalmazott esetekben a Campus Kollégium vezetője jelzéssel 

él a Szakkollégium vezetője felé.  

(2) Az (1) bekezdése szerinti eljárás alá vont szakkollégistával szemben a FEB fegyelmi 

felelősséget megállapító határozatában megrovást alkalmaz.   

(3) Az e (1) bekezdésében meghatározottakra nézve a FEB rendelkezései az irányadók. 

(4) Megrovásban részesíti továbbá a FEB azt a kollégistát, 

b) akinek az év végi beszámolója alapján közösségi, szakkollégiumi munkáját a FEB 

nem találja megfelelőnek, de a tagságát meghosszabbítja.  

(5) Azzal a kollégistával szemben, akit tagsága ideje alatt a FEB már két alkalommal 

megrovásban részesített azonnali hatályú kizárást kell kezdeményezni.  
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(6) A FEB fegyelmi intézkedésként alkalmazott megrovás mellett, mérlegelésétől függően - 

az alábbi tagsággal járó jogok gyakorlását meghatározott időre felfüggeszthet: 

    a) a szakkollégiumi számítógépes hálózathoz való hozzáférést, 

b) szavazati jog gyakorlását a Hallgatói Önkormányzati választásokon és a 

Szakkollégiumi Fórumon,  

(7) A FEB által alkalmazott megrovások nyilvántartásáról a szakkollégium igazgatója, a 

tanulmányi vezető gondoskodik, 

 

IV. fejezet 

Azonnali hatályú kizárás 

 

   2.  Fegyelmi eljárást kell kezdeményezni a szakkollégistával szemben,  

a) ha szakkollégiumi tagságának időtartama alatt bűncselekményt követ el, és 

felelősségét a bíróság jogerősen megállapítja,  

    b) ha egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszonya megszűnik,  

c) ha a kollégiumi díjat a fizetési határidő lejárta utáni harmadik hét elteltéig sem fizeti 

meg, és fizetési haladékra vonatkozóan írásban indokolt kérelmet nem terjesztett elő, 

illetőleg a késedelmes fizetésre előzetes jóváhagyást nem kapott, 

d) ha kártérítési kötelezettségének nem tesz eleget és fizetési haladékra vonatkozóan 

írásban indokolt kérelmet nem terjesztett elő, illetőleg arra jóváhagyást nem kapott, 

e) ha olyan magatartást tanúsít, amely a közösséget és annak tagjait, az együttélés 

rendjét, valamint a Szakkollégium, illetőleg a fenntartó Evangélikus Egyház érdekeit 

és jó hírnevét súlyosan sérti, vagy közvetlenül veszélyezteti, 

f) ha kérelmében, illetve beszámolójában - azért, hogy az kedvező elbírálás alá essen  - 

valótlan adatot közöl, vagy a valós adatokat elhallgatja,   

(1) Az, akinek tagságát az FEB azonnali hatállyal megszünteti, köteles a Szakkollégiumot - a 

tulajdonát képező használati és berendezési tárgyakkal együtt - a jogerős határozat 

kézhezvételétől számított 8 napon belül elhagyni.  

(2) Az, akinek a tagságát a FEB kizárással szüntette meg, később nem kérheti a 

Szakkollégiumba való felvételét.  

 

V. fejezet 

 

A fegyelmi eljárás 

 

1. Fegyelmi eljárást kezdeményezhet a szakkollégium igazgatója, a tanulmányi vezető, a 

Hallgatói Önkormányzat.  

(1)A fegyelmi eljárás megindításáról, illetőleg annak elutasításáról a FEB dönt, a döntés ellen 

fellebbezésnek helye nincs.   

(2) Az eljárás során a FEB köteles minden olyan körülményről tájékozódni, mely a fegyelmi 

felelősség fennállásának eldöntéséhez szükséges. E tevékenysége keretében bármely 

szakkollégista meghallgatásáról határozhat.  

(3) A FEB a fegyelmi eljárás során érintett szakkollégistát mérlegelésétől függően 

meghallgathatja.  

(4) A FEB fegyelmi eljárás során tartott meghallgatása zártkörű. A Hallgatói Önkormányzat a 

szakkollégium igazgatójával történt egyeztetés után az eljárás alá vont szakkollégista ügyének 

megtárgyalása céljából összehívhatja a Szakkollégiumi Fórumot.  

(5) A fegyelmi felelősség kérdésében a FEB az egyszerű többséggel hozott határozattal dönt. 

A határozatot írásba kell foglalni. A határozatot kézbesíteni kell az eljárás alá vont 

szakkollégistának. 
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(6) A FEB fegyelmi ügyben hozott döntése ellen az eljárás alá vont szakkollégista 

fellebbezéssel élhet az Igazgatótanácsnál. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított 

nyolc napon belül lehet a szakkollégium igazgatójánál előterjeszteni. A fellebbezés a 

határozat végrehajtására nézve halasztó hatállyal bír. 

(7) A szakkollégium igazgatója a fellebbezést haladéktalanul továbbítja az Igazgatótanácshoz. 

Az Igazgatótanács, illetve az általa kinevezett bizottság a fellebbezésről haladéktalanul dönt.  

Az Igazgatótanács döntése ellen további fellebbezésnek helye nincs. 

 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

(1) Jelen Szabályzat 2013. január 1.-jén lép hatályba. A korábban fegyelmi ügyekben 

alkalmazott intézkedések megrovásként fennmaradnak.  

(2) A Szabályzatot hatályon kívül helyezni csak a helyébe lépő szabályzat egyidejű 

elfogadása mellett lehet.  

(3) A Szabályzat rendelkezéseinek értelmezésére egyedül a FEB jogosult.  

(4) A Szabályzat rendelkezéseinek nem ismerésére senki sem hivatkozhat. 

 

 

 

Nyíregyháza, 2012. november 25. 

 

 

 

 

 

        Molnár Erzsébet 

        intézményvezető 

 

 

Az Igazgató Tanács 2012. november 27-i ülésén az Evangélikus Roma Szakkollégium 

Felvételi Szabályzatát egyhangúlag jóváhagyta. 

 

 

                                                                                               Laborczi Géza 

                                                                                      Igazgató Tanács Elnöke 
 


