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Kedves Hallgató, Kollégista! 

Ez a kiadvány elsősorban azoknak készült, akik most kezdik el tanulmányaikat az ELTE 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karon, és ELTE kollégiumban szeretnének lakni. 

Ha azonban nem első alkalommal költözöl be ELTE kollégiumba, akkor is hasznos lehet 

belelapoznod a kiadványba, találhatsz pár fontos vagy egyszerűen csak érdekes infót egy-egy 

koliról vagy felelevenítheted a felvételivel kapcsolatos tudásodat. 

Üdvözöllek kedves Gólya! 

 

Ha keveset tudsz az ELTE kolikról, vagy nehezen tudod értelmezni a felvételi ügyrendet, 

akkor ez a kiadvány neked készült! 

A kollégiumok bemutatása fejezetben igyekszem neked segíteni abban, hogy eligazodj az 

ELTE kollégiumok között és megtaláld a számodra legmegfelelőbb helyet, ahol jól fogod érezni 

magad egyetemi éveid indulóján. Annak érdekében, hogy a kollégiumi felvételid sikeres legyen 

összegyűjtöttem neked a legfontosabb információkat, melyeket a Felvételi eljárás című 

fejezetben találsz. 

Ha a kérdésedre mégsem kaptál választ, akkor keress bátran ezen a címen: 

     kollegium@barczihok.elte.hu 

Jó olvasást kedves Gólya/Felsőéves Kollégista! 

 

 Menyhárt Barbara 

BGGyK HÖK, kollégiumi referens 

mailto:kollegium@barczihok.elte.hu
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1. Általános tudnivalók 
 

Az ELTE kollégiumok összesen 3.026 hallgató befogadására képesek, íme a 

tagkollégiumok: 

 

Név 

 

Cím 

 

Telefonszám 

 

Kollégiumi díj 

 

Befogadó-

képesség 

Bárczis 

lakók 

száma 

2016-ban 

 

Damjanich utcai 

kollégium 

 

1071 Bp., 

Damjanich utca 

41-43. 

 

+36 1 231-

3536 

 

10.320 

 

256 

 

108 

 

Ajtósi Dürer sori 

Kollégium 

 

1146 Bp., Ajtósi 

Dürer sor 23. 

 

+36 1 381-

2340 

 

12.320 

 

170 

 

7 

 

Kerekes úti 

Kollégium 

 

1135 Bp., Kerekes 

u. 12. 

 

+36 1 350-

1456 

 

10.320 

 

400 

 

13 

 

Kőrösi Csoma 

Sándor Kollégium 

 

1118 Bp., Dayka 

Gábor u. 4. 

 

+36 1 319-

0999 

 

15.320 

 

1077 

 

28 

 

Nándorfejérvári 

úti Kollégium 

 

1117 Bp., 

Nándorfejérvári út 

13. 

 

+36 1 203-

8197 

 

12.320 

 

100 

 

0 

 

Nagytétényi úti 

Kollégium 

 

1223 Bp., 

Nagytétényi út 

162-164 

 

+36 1 362-

2319 

 

9.320 

 

670 

 

14 

 

Vezér úti 

Kollégium 

 

1141 Bp., Vezér 

út 112. 

 

+36 1 363-

0044 

 

9.320 

 

353 

 

20 
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*A táblázat a legfontosabb adatokat tartalmazza, bővebb információkért kérlek látogass el a 

Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat honlapjára ( http://uj.kolhok.elte.hu ) vagy lapozz tovább. 

 

 

Az alábbi grafikán érdekességként azt láthatod, hogy a különböző karok hallgatói milyen 

arányban igényeltek kollégiumot a 2016-os felsőéves felvételi eljárás során. Keresd a karodat, és 

a leendő barátaidat számokban! 

  

http://uj.kolhok.elte.hu/
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2. Kollégiumok bemutatása 

Ajtósi Dürer sori Kollégium (ADK) 

 

 

 

 A Zugló szívében, zöldövezetben található Ajtósi Dürer Tagkollégium az ELTE egyik 

legszebb, leghangulatosabb kollégiuma. A kollégium egyik legnagyobb előnyét a kétágyas 

szobák jelentik. 

 A kollégium különlegességét (részben) a szép fekvése, és az elhelyezkedése adja: az ablakokból 

nyíló páratlan kilátás a Városligetre, a Szépművészeti Múzeumra, illetve a Stefánia palotára 

csodás élményt nyújt. 

A kollégium kulturális és pezsgő közösségi élete szintén fontos tényező: az énekelni 

vágyók a Zsebkórusban, a színészi tehetséggel megáldottak a Küklopsz Műhelyben fejleszthetik 

tehetségüket. A sportolni vágyókat a kollégium alagsorában egy felújított pingpong-terem és egy 

konditerem várja, amely az utóbbi években számos felszereléssel bővült: szobabicikli, haspad, 

fekpad, fit-ball és softball labdák és súlyzók.  

A kollégiumban különösen nagy hangsúly fektetünk a közösségi programokra: hetente 

rendezünk teaházat és pókerklubot, havonta filmklubot, illetve kollégiumi bulit tartunk.  
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A félév során pedig többször Zsebkórus-esttel és táncházzal egybekötött Táncesttel 

várjuk a kikapcsolódni vágyó kollégistákat.  

A kollégium immár hagyományosan évente megrendezett, legszínvonalasabb 

rendezvénysorozata, a 3-4 napos Ajtósi Napok, amelynek keretében sportrendezvényekkel, 

koncertekkel szórakoztatjuk a kollégistákat, akik az emeletek versenye során ügyességi 

játékokban, vetélkedőkben, és főzőversenyen mérhetik össze erejüket. 

A kollégium nem akadálymentesített.  

Évek óta laknak itt gyengénlátó hallgatók, és bár ugyan még semmi olyan eszköz nincs a 

kollégiumban, ami helyzetüket könnyítené, mindig akad olyan lakó, aki segíti őket. 

Ha megtetszett a kollégiumunk, és úgy érzed, hogy üde színfolt lennél a kollégium pezsgő 

életében, várjuk jelentkezésedet a felvételi időszakban! A kollégiumi felvételre minden évben 

többszörös a túljelentkezés. Kérjük, ezt mindenki vegye figyelembe a jelentkezéskor. 

Megközelíthetőség: 

A kollégium környékén közlekedő legfontosabb járatok a 74-es, 75-ös trolibusz, a 7-es, 173-as és 

5-ös buszok, valamint az 1-es villamos. 

A kollégiumból az Ecseri út többféleképpen is megközelíthető: 

- Zichy Géza utcából 74-es troli - Ferencziek teréről 3-as metró 

- Ajtósi Dürer sor 1-es villamos - Népliget 3-as metró 

Felelős vezető: Gherdán Tamás, kollégiumi osztályvezető 

elérhetősége: gherdan@vezer.elte.hu 

Diákbizottság elnöke: Áldorfai Gergő 

elérhetősége: adk-elnok@kolhok.elte.hu  

Promóvideó: https://www.youtube.com/watch?v=4yqJ2lgY6wM  

 

mailto:gherdan@vezer.elte.hu
mailto:adk-elnok@kolhok.elte.hu
https://www.youtube.com/watch?v=4yqJ2lgY6wM
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Damjanich utcai Kollégium (DUK) 

 

 

A Damjanich Utcai Kollégiumban (ismertebb nevén a Damiban) van a legtöbb 

gyógypedagógus hallgató. 

A kollégium a speciális gyakorló általános iskolával közös épületben van, a gyerekek az 1-3. 

emeleten tanulnak, a lakóegységek a 4-7. emeleten találhatóak, az A és B épületekben, ahol liftek 

működnek . 

A Dami 170 férőhelye 16 lakóegységben, illetve 4 db kétágyas és 2 db egyágyas 

szobában oszlik el. Úgy képzelj el egy lakóegységet, mint egy háromszobás lakást egy 

tömbházban, ahol tízen laknak együtt.  

Gyere velem egy virtuális látogatásra a kollégiumba. Most léptünk be a bejárati ajtón, az 

aula most kicsit hangos, mert a tanításnak vége és a gyerekek nemsoká hazamennek. Beszállunk 

a liftbe, megállunk az egyik emeleten. A folyosóról belépve a közös légterű konyha-nappaliba 

jutunk, a nagy ablakoknak köszönhetően világos ez a helység. A nappaliban – ami tanulóként is 

funkcionál – ülőgarnitúra, teaasztal, ebédlőasztalok találhatóak.  
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A konyha vele szembe jól felszerelt: tűzhely, mikro, hűtő, és még sok fontos használati 

tárgy biztosított a kényelmes élethez. Ebből a nagy helyiségből egy folyosóra érünk, ahol 

beépített szekrények vannak, és ahonnan a fürdőszoba, WC, illetve a két háromágyas, és az egy 

négyágyas szoba nyílik. A szobákban ágyak, éjjeli szekrények, polcok, szekrények, tükrök, fogas 

és ülőalkalmatosságok is a rendelkezésre állnak. 

A hallgatók számára két TV szoba és egy tanulószoba van kialakítva. A hallgatói klubban 

videózásra, társasozásra, rendezvények lebonyolítására van lehetőség. Közös konyha és 

mosókonyha is található a kollégiumban, az udvaron pedig kerti hintaágyak biztosítják a 

kényelmet és a hangulatos délutánokat/estéket. 

 

Megközelíthetőség: 

A kollégium előtt jár a 70-es troli, amire felszállhatsz a Kossuth téren (piros metró), a 

Teréz körútnál (4-es, 6-os villamos Király utcai megállója) vagy az Erzsébet királyné útjánál (1-

es villamos). Szintén közel van a kollégiumhoz a 30-as busz (a Keletitől indul) illetve a 75-ös 

troli (ami a Stadionoktól indul). 

A kollégiumból az Ecseri út többféleképpen is megközelíthető: 

- Hősök tere 1-es metró – Deák tér 3-as metró – Ecseri út 

- 75-ös troli – Stadionok 1-es villamos – Népliget 3-as metró – Ecseri út 

- 70-es troli – Erzsébet királyné útja 1-es villamos – Népliget 3-as metró – Ecseri út 

- 70-es troli – Teréz körút 4-es, 6-os villamos Király utca – Corvin negyed 3-as metró – 

Ecseri út 

- Keleti pályaudvar 4-es metró – Kálvin tér 3-as metró – Ecseri út 

Felelős vezető: Orosz Bernadett, kollégiumi nevelőtanár 

elérhetősége: orosz.bernadett@duk.elte.hu  

Diákbizottság elnöke: Hunya Gréta 

elérhetősége: duk-elnok@kolhok.elte.hu  

Promóvideó :https://www.youtube.com/watch?v=-AQA9eDfzec  

mailto:orosz.bernadett@duk.elte.hu
mailto:duk-elnok@kolhok.elte.hu
https://www.youtube.com/watch?v=-AQA9eDfzec
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Kerekes Kollégium (KUK) 

 

 

A kollégium a XIII. kerületben, a Városligettől nem messze található. Az épület a Góliát 

Hotelhez tartozik, az Egyetem bérli a kollégiumi helyeket. 

Közösségi élete rendkívül élénk, sok kulturális programból (filmklub, teaház, kollégiumi napok, 

gólyaavató) és sportolási lehetőségből választhatnak a lakók. 

A Damjanich utcai Kollégiummal és az Ajtósi Dürer sori Kollégiummal közösen szervezik meg 

minden év őszén a Városligeti szüreti mulatságot, ami a városligeti kollégiumok legnagyobb 

közös rendezvénye. 

A kollégium nem akadálymentesített. 

Megközelíthetőség: 

A kollégium közelében áll meg a 20E-s, 30-as és 30A-s busz, valamint az 1-es villamos, ezekből 

azonban csak a 20E jelzésű közlekedik alacsonypadlós járművekkel is.  
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A kollégiumból az Ecseri út többféleképpen is megközelíthető: 

- Szegedi út-tól 32 busz- Árpád hídtól 3-as metró 

- Vágány utca /Róbert Károly körúttól 1-es villamos- Népligettől 3-as metró 

- Vágány utca /Róbert Károly körúttól 105 busz- Deák Ferenc térről 3-as metró 

 

Felelős vezető: Orosz Bernadett, kollégiumi nevelőtanár 

elérhetősége: orosz.bernadett@duk.elte.hu  

Diákbizottság elnöke: Zsibrita Vera 

elérhetősége: kuk-elnok@kolhok.elte.hu  

Promóvideó : https://www.youtube.com/watch?v=_x31y6LFyGU  

  

mailto:orosz.bernadett@duk.elte.hu
mailto:kuk-elnok@kolhok.elte.hu
https://www.youtube.com/watch?v=_x31y6LFyGU


11 
 

Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (KCSSK) 

 

A KCSSK 1077 fős befogadóképességével a legnagyobb, és méltán a leghíresebb ELTE 

kollégium. (A Google is az “ELTE kollégium” keresésre ezt a kollégiumot dobja először.) 

 Főként két-, illetve háromágyas szobákban lakhatsz itt, egy átlagos lakószobához pedig 

íróasztal, ágy, olvasólámpa, paplan és párna, beépített ruhásszekrény, illetve beépített polc 

tartozik. 

Az A-épületben 2 szobánként használható egy tusoló, wc, és mosdókagyló egy helységben, a B- 

és a C-épületben pedig szobánként jut egy külön wc, és tusoló, mosdókagyló, közös helyiségben. 

A kollégium szolgáltatásai közé tartozik az internet, konditerem, zeneszoba, műfüves 

focipálya, rekortán pálya (4 kosár palánkkal), aszfalt pálya, „kis” tornaterem (ping-pong 

asztalokkal), 8 db mosógép, 9 db szárítógép, könyvtár, 2 hetente szoba- 4 hetente fürdőtakarítás, 

és nem utolsó sorban a kollégiumi büfé. 

Ha igazán pezsgő életre vágysz, akkor a te helyed itt van. Vár a 7 kollégiumi ifjúsági klub, az 

informatikus mentorprogram, a BTK-s előadássorozat, a jogász borozások, a LAN party, a 

társasozások, a kolis focibajnokság, a klubos bulik és az éves nagy programok: a Kollégiumi 

Gólyatábor, az ELTE Tavaszi - Őszi Kultúrhét, a Showhajtás, a Budaörsi Napok, a B.A.M.B.I., 

és még sok más! 
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...s hogy miért legyél még KCSSK-s? 

 Mert szeretnéd, ha a kolid nem csak szálláshely lenne. 

 Mert abban a koliban akarsz lakni, ahol a legnagyobb a diákélet. 

 Mert szerinted jó érzés valahova tartozni. 

 Mert érdekel a kultúra és a művészet. 

 Mert szereted a jó bulikat. 

 Mert szeretsz másokért erőfeszítéseket tenni. 

 Mert szereted a szellemi/fizikai versenyeket. 

 Mert szeretsz adni és kapni. 

 Mert szeretnéd, ha lenne kihez fordulni tanulmányi ügyekben. 

 Mert miénk a legnevesebb ELTE kolis fesztivál! 

 Mert az ELTE-n van egyedül Kollégiumi Gólyatábor, és miénk a LEGNAGYOBB! 

 Mert szerinted is jól hangzik, hogy "Ha én ezt a klubban elmesélem...". 

 Mert szereted a vicces embereket. 

 ...mert KCSSK-snak születtél. 

 

A kollégiumból az Ecseri út többféleképpen is megközelíthető: 

- Dayka Gábor utcától 139-es busz- Széll Kálmán térről 2-es metro- Deák Ferenc térről  

3-as metró 

- Dayka Gábor utcától 145-ös busz- Kelenföld vasutállomástól 4-es metró- Kálvin térről 

 3-as metró 

 

Felelős vezető: Ribling Tamás, igazgatási ügyintéző  

elérhetősége: ribling@kollegium.elte.hu 

Diákbizottság elnöke: Adonics Adrienn 

elérhetősége: kcssk-elnok@kolhok.elte.hu  

Promóvideó : https://www.youtube.com/watch?v=8tfSCBXJTKs  

http://www.kcssk.elte.hu/budaoersi-napok
mailto:ribling@kollegium.elte.hu
mailto:kcssk-elnok@kolhok.elte.hu
https://www.youtube.com/watch?v=8tfSCBXJTKs
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Nagytétényi úti Kollégium (NUK) 

 

A 670 hallgatót befogadó kollégium mérete ellenére családi légkörrel, és az önszerveződő 

körök barátságos atmoszférájával vár téged. 

Négy-, és háromágyas szobákban lakhatsz itt. A négyágyas szobák mindegyikében 

szélessávú (100 Mbit) internet-hozzáférés biztosított, vezeték nélkül is. Minden szinten található 

mikrosütővel és 3 gáztűzhellyel felszerelt konyha, illetve egy-egy mosdó is, mindkét nem 

számára. Ezen kívül szintenként helyet kap egy-egy tanulószoba és egy TV szoba is. A 

kollégium aulájában biliárdozásra, csocsózásra van lehetőség. A „C” épületben ping-pongozni is 

lehet, ezen felül egy nagyobb tanulószoba várja azokat, akik igazán megfelelő légkört keresnek 

tudásszomjuk oltására. Közvetlenül a tanulószoba mellett található bővített könyvtár is, 

amelynek tartalma elektronikus könyvkatalógus formájában is megtekinthető. A 

konferenciaterem ideális, kulturális programok szinterének, akárcsak a klubterem, ahol kisebb 

bulik is rendezhetők. A büfé árai pedig egy kollégista pénztárcájának kedvezően vannak 

megszabva. 
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Az udvaron fedett és biztonságos biciklitároló van, illetve parkolóval is büszkélkedhet a 

kollégium. Továbbá a füves rész lustálkodásra, tábortűzrakásra (csak engedéllyel), a betonozott 

focipálya pedig az aktív kikapcsolódásra ad lehetőséget.  

A kollégiumi Diákbizottság minden évben számos bulit is szervez, meghívott DJ-kel, 

színvonalas előadókkal, változatos programmal. Ősszel van egy többnapos rendezvénysorozat, a 

„Tétény Napok” amely nappal csapatversenyekkel erősíti a „tétény identitást”, esténként pedig a 

közös bulizással segít még közelebb kerülni egymáshoz. 

A kollégium nem akadálymentesített, de járnak erre alacsonypadlós buszok. 

A kollégium könnyen megközelíthető az alábbi BKV járatokkal a Lépcsős utcai megállónál 

leszállva: 

Napközben: 138, 114, 150, 213, 214, 33, 33E, 233E; 

Éjszaka: 973, 941 

Ezen kívül a kollégiumtól 5 percre található a Budatétény vasútmegállóhely a Campona mellett 

 

A kollégiumból az Ecseri út így közelíthető meg: 

- Lépcsős utcától 133E- Ferenciek terétől 3-as metró 

Diákbizottság elnöke: Lipcsei Ádám 

elérhetősége:nuk-elnok@kolhok.elte.hu  

Promóvideó : https://www.youtube.com/watch?v=krnbDIb_bNw  

 

mailto:nuk-elnok@kolhok.elte.hu
https://www.youtube.com/watch?v=krnbDIb_bNw


15 
 

Nándorfejérvári úti Kollégium (NFK) 

 

A Nándorfejérvári úti Kollégium az ELTE legkisebb kollégiuma, mindössze 100 

férőhellyel rendelkezik, mivel egy tető alatt van három szakkollégiummal: a Bolyai 

Kollégiummal, az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégiummal és az Illyés Sándor 

Szakkollégiummal. A szakkollégiumok a felső két szinten, illetve a 3. emelet egyik felén laknak, 

NFK-sként te pedig az alsó kettő, vagy a 3. szint másik felén laksz majd. 

A szobák felépítése egységes, eltekintve az első emelettől, ahol "fél szobák" is, 

pontosabban "fél lakóegységek" is vannak. A klasszikustól eltérően itt ugyanis nem szobák, 

hanem lakóegységek találhatók. Egy lakóegységhez két hálószoba (3 ágyasak) és egy közös 

tanuló helyiség tartozik. A szobában nem lehet hűtőgépet tartani, de a konyhában vannak közös 

hűtők, illetve lakóegységenként szekrények az edényeknek, villanytűzhely, mikrohullámú sütő, 

melegszendvics-sütő és a konyhához tartozik egy étkező is.  

Vannak még kisebb közösségi helyiségek is TV-vel, továbbá internet csatlakozási 

lehetőség is van a szobákban. Van még ping-pong asztal és konditerem is, ami a kollégistáink 

számára ingyenesen használható.  
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A téli-tavaszi időszakban a kollégium uszodabérletekre szokott pályázni, és azokat a kollégisták 

a környékbeli uszodában használhatják fel. Az udvaron sportpálya és zöld terület egyaránt 

található.  

A kollégium nyugodt légkört biztosít a hallgatóknak, amit félévente két-három kolibuli, színházi 

előadás, közös palacsintázás, és a heti filmklub szokott feldobni. 

 Jelenleg ez a kollégium az egyetlen, amely teljes mértékben akadálymentesítettnek 

tekinthető, évek óta laknak itt mozgássérült és gyengénlátó hallgatók is. 

 

Megközelíthetőség: 

Közlekedés szempontjából sincs rossz helyen az épület. 41,47,18-as villamossal illetve 

alacsonypadlós járatokkal közlekedő 103-as busszal lehet megközelíteni. A közelben van Spar, 

Reál illetve a 18-as villamos végállomásán van egy Auchan az esetleges nagyobb 

bevásárlásokhoz. Nemrég az Újbuda Centerben (pár utcányira) nyílt egy TESCO is. Továbbá 

szintén van a közelben posta és orvosi rendelő is, és nem utolsósorban a Kelenföldi Pályaudvar 

sincs messze: a 103-as busszal 4 megálló, és szinte "háztól-házig" visz. Illetve szintén a 103-as 

busszal a Volán népligeti buszpályaudvara is közvetlenül megközelíthető (bár messzebb van). 

Éjszaka pedig a 973-as járat köti össze a kollégiumot a belvárossal. 

 

A kollégiumból az Ecseri út így közelíthető meg: 

- Hengermalom út / Szerémi út megállótól 1-es villamos- Népligettől 3-as metró 

 

Felelős vezető:  Gál-Esztegár Zádor, kollégiumi osztályvezető 

elérhetősége: zador@caesar.elte.hu 

Diákbizottság elnöke: Erdélyi Hanga 

elérhetősége: nfk-elnok@kolhok.elte.hu  

Promóvideó : https://www.youtube.com/watch?v=C7Tz-3ZI-5g  

mailto:zador@caesar.elte.hu
mailto:nfk-elnok@kolhok.elte.hu
https://www.youtube.com/watch?v=C7Tz-3ZI-5g


17 
 

Vezér úti Kollégium (VUK) 

 

 A Vezér úti Kollégium zöld környezetben, Zugló csendes részén helyezkedik el.  

A rendelkezésre álló 353 férőhely a következőképpen oszlik el: 8 db 2 ágyas, 17 db 4 

ágyas, a többi 3 ágyas. 

A változatos kollégiumi programokat két szervezet, a diákbizottság és a közhasznú Vezér 

Hallgatói Egyesület látja el.  

Ha a VUK-ba költözöl, vár téged: rókaavató, bulik, Vezér Napok, filmklub, kézműves műhely, 

teaház, sportversenyek, előadások, koncertek. A kórust, a színjátszó kört, a jógát, a kondicionáló 

tornát és a zumbát heti rendszerességgel tartják, de gyakoriak a tanfolyamok és egyéb közösségi 

programok is. 

A kollégiumban teljes körű szelektív hulladékgyűjtés működik. 

A kollégium akadálymentesített. 

Van konditerem, könyvtár (5000 kötet), tanulószoba (16 hely), gépterem (8 munkaasztal), 

közösségi terem (1 pingpongasztal, 2 csocsóasztal, 1 beépített filmvászon), a hátsó udvarban 2 

biciklitároló.  
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  A kikapcsolódni vágyó lakókat tűzrakóhely (bográcsozásra) és grillező, illetve foci- és 

kosárpálya várja. Rekreációs és oktatási terem is rendelkezésre áll.     

A kollégiumban büfé is működik, ahol olcsó és finom ételeket készítenek. 

 

Megközelítés: 

Az épület előtt áll meg a 82-es trolibusz, melynek vonalán alacsonypadlós járművek is 

közlekednek. 

A kollégiumból az Ecseri út így közelíthető meg: 

- Jeszenák János utcából 3-as villamos 

Felelős vezető: Gherdán Tamás, kollégiumi osztályvezető  

elérhetősége: gherdan@vezer.elte.hu 

Diákbizottság elnöke: Varga Viktória 

elérhetősége: vuk-elnok@kolhok.elte.hu  

Promóvideó : https://www.youtube.com/watch?v=gFkhxQjyqUA   

Ha olvasgatnál még a kollégiumokról, nézz be ide: 

http://uj.kolhok.elte.hu/kollegiumok/  

Ha szívesen néznél képeket a kollégiumok külső és belső állapotáról, 

akkor itt találsz egy egész galériát: 

https://www.facebook.com/ELTE-Kollégiumi-Hallgatói-Önkormányzat-

250953911587034/photos/?tab=albums 

 

mailto:gherdan@vezer.elte.hu
mailto:vuk-elnok@kolhok.elte.hu
https://www.youtube.com/watch?v=gFkhxQjyqUA
http://uj.kolhok.elte.hu/kollegiumok/
https://www.facebook.com/ELTE-Kollégiumi-Hallgatói-Önkormányzat-250953911587034/photos/?tab=albums
https://www.facebook.com/ELTE-Kollégiumi-Hallgatói-Önkormányzat-250953911587034/photos/?tab=albums
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3. Felvételi eljárás 

 

Ugye, hogy milyen szuper minden kollégiumunk? 

Már biztosan megtaláltad azt, ahová a legszívesebben költöznél. Most nézzük, mit kell tenned! 

Először is fontos tudnod, hogy a kollégiumi férőhely odaítélésének szempontjai az elsőéves, 

tehát felvételi eljárásban részt vevő hallgatók esetében, a következők adják: 

 szociális rászorultság 

 tanulmányi eredmények 

 az állandó lakhely Budapesttől való távolsága 

 kiemelkedő tanulmányi-, és sportteljesítmény 

A Felvételi Bizottság a hallgatókat a fentiek alapján pontokat ítél neked, majd rangsorol. 

A ponthatár meghúzásával állapítja meg, hogy kik jutnak kollégiumi férőhelyhez. 

Az eljárás elektronikusan történik itt: 

Neptun-> Ügyintézés-> Kollégiumi jelentkezés 

A kollégiumi felvételi eljárások során a Felvételi Bizottság minden esetben a jogosultság 

megállapítására, igazolásokat kér be elektronikus úton. A Neptunban kell ezeket csatolnod a 

megadott pontokhoz (minden egyértelmű, majd meglátod). 

Az igazolásodat biztosan elfogadják, ha: 

 

1. HIVATALOS 

Csak hivatalos igazolásokat fogadnak el, amelyeknek általános formai követelménye a kiállító 

intézmény, cég vagy egyéb jogi személy pecsétjének, a kiállításért felelős személy aláírásának, 

valamint a kiállítás dátumának feltüntetése.  

 

2. PÓTOLOD 

Ha a jelentkezési határidőig nem tusz beszerezni egy adott dokumentumot, akkor azt később 

hozzá tudod adni a jelentkezésedhez, a hiánypótlási időszakban. 
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 Viszont a jelentkezést a Felvételi Bizottság csak érvényes önkormányzati igazolás esetén 

fogadja el, ennek hiányában a jelentkezés érvénytelen.Szóval az önkormányzati igazolást 

mindenképpen töltsd fel első körben. 

 

3. MAGYAR 

Ha külföldről pályázol, fontos tudnod, hogy a nem magyar nyelvű igazolások esetén magyar 

nyelvű fordítás csatolása kötelező, illetve a nem magyar forintban megadott pénzösszegek 

átváltása a Magyar Nemzeti Bank közép árfolyamán történik.  

 

4. MEGFELELŐ A FORMÁTUMA 

A Felvételi Bizottság csak .pdf és .jpg formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el.  

 

5. NEM HAMIS 

A Felvételi Bizottság az elektronikus dokumentumok eredetijét bármikor bekérheti. Hamis 

igazolás feltöltése, a hallgató felvételi eljárásból való azonnali kizárást vonja maga után. 

Miután feltöltötted a dokumentumokat, lehetőséged van preferenciasorrendet felállítani, 

amelyben megjelölheted, hogy mely tagkollégiumaiba szeretnél elsősorban bekerülni.  

Tudnod kell azonban, hogy a felvétel nem egy adott tagkollégiumba, hanem a Kollégiumba 

történik. Ebből adódóan tehát akár olyan tagkollégiumba is felvételt nyerhetsz, amelyet nem 

jelöltél meg. 

Amennyiben a felvételid sikeres volt, és bekerültél abba a kollégiumba, amelyikbe a leginkább 

szerettél volna, (ezt szívből kívánom) el is kezdhetsz tervezgetni. 

Lehetőséged van a szobatársaidat is megválasztani, mivel a kollégiumi szobabeosztást az adott 

tagkollégium Diákbizottsága készíti el a tagkollégiumi igazgató egyetértésével. 

Ezek lettek volna a legfontosabb tudnivalók a felvételivel kapcsolatban. Az elsőéves kollégiumi 

felvételiről bővebb információkat itt találsz:  

http://uj.kolhok.elte.hu/elsoeves-felveteli/ 

http://uj.kolhok.elte.hu/elsoeves-felveteli/
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A teljes Elsőéves Felvételi Ügyrendet letöltheted itt: 

http://uj.kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2016/07/Felvételi-Ügyrend-az-Elsőéves-Kollégiumi-

Felvételi-Eljárásra_2015-2016_vegleges.pdf 

Ebben megtalálod, hogy mire hány pontot kaphatsz, lehet böngészni, és számolgatni! 

 

 

A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat (KolHÖK) facebook oldalán számos naprakész infót 

találsz. Katt:  

https://www.facebook.com/ELTE-Kollégiumi-Hallgatói-Önkormányzat-

250953911587034/?fref=ts 

 Érdemes csatlakozni a (KolHÖK) által létrehozott gólyacsoportba, ahol hasznos információk 

lesznek elérhetők a jelentkezés alatt, illetve után is. 

A csoportot így keresd: ELTE Kollégiumok gólyái (pályázás éve) 

  

http://uj.kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2016/07/Felvételi-Ügyrend-az-Elsőéves-Kollégiumi-Felvételi-Eljárásra_2015-2016_vegleges.pdf
http://uj.kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2016/07/Felvételi-Ügyrend-az-Elsőéves-Kollégiumi-Felvételi-Eljárásra_2015-2016_vegleges.pdf
https://www.facebook.com/ELTE-Kollégiumi-Hallgatói-Önkormányzat-250953911587034/?fref=ts
https://www.facebook.com/ELTE-Kollégiumi-Hallgatói-Önkormányzat-250953911587034/?fref=ts
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4. Szakkollégiumok 

A ún. szociális kollégiumok mellett az ELTE-n öt szakkollégium is működik. 

A Bologna rendszerben tömegoktatás problémakörében ezek a szakkollégiumok jelentik 

az egyik válaszlehetőséget a tehetséggondozás kérdésére a felsőoktatásban. Ezen mozgalom 

rendkívül régi hagyományokra tekint vissza az ELTE berkein belül. 

Egyetemünk öt intézménnyel büszkélkedhet, amelyek közül legalább egy, minden karon 

megtalálható. A tehetséges, különböző tudományterületek iránt elkötelezett fiatalok 

kezdeményezésére jöttek létre ezek a speciális szervezetek. Legfontosabb céljaik a kutatási 

lehetőségek biztosítása, plusz ismeretek és kompetenciák nyújtása az érdeklődők számára, 

emellett olyan inspiráló közegek létrehozása, amely elősegíti a tagok konstruktív 

együttműködését vagy önálló tevékenységét.  

Jó, ha tudod, hogy a Köztársasági ösztöndíj számításának gyakorlatában a szakkollégimi 

tagság plusz pontot ér. Ezen felül különböző, szakkollégiumoknak kiírt pályázatok 

eredményeiből részesülhetsz szakkollégistaként, illetve az önéletrajzban is nagyon jól mutat. 

A következőkben igyekszem neked bemutatni az ELTE szakkollégiumait. Ha megtetszik 

valamelyik, ne habozz felvenni a kapcsolatot az adott szakkollégiummal. 

 

Pontosan azt! 
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Ebben a táblázatbam összefoglaltam a legfontosabb adatokat, de mindenképpen lapozz tovább! 

 

Kollégium Cím Elérhetőség Férőhely 

Angelusz Róbert 

Társadalomtudományi 

Szakkollégium 

 

 

1117 Budapest, 

Nándorfejérvári út 13. 

 

tarstudkoli@gmail.com 
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Bibó István 

Szakkollégium 

(BISZK) 

 

 

1118 Budapest, 

Ménesi út 12 

 

bibokoll@ludens.elte.hu 

 

55 

ELTE Bolyai 

Kollégium (BSZK) 

 

 

1117 Budapest, 

Nándorfejérvári út 13 

 

director@bolyai.elte.hu 

 

60 

 

Eötvös József 

Collegium (EJC) 

 

 

1118 Budapest, 

Ménesi út 11-13 

 

titkarsag@eotvos.elte.hu 

 

126 

 

Illyés Sándor 

Szakkollégium 

(ISSZK) 

 

1117 Budapest, 

Nándorfejérvári út 13. 

 

info@isszakkollegium.hu 

 

36 

 

 

  

http://kolhok.elte.hu/index.php/kollegiumok/tarsadalomtudomanyi-szakkollegium-ttszk
http://kolhok.elte.hu/index.php/kollegiumok/tarsadalomtudomanyi-szakkollegium-ttszk
http://kolhok.elte.hu/index.php/kollegiumok/tarsadalomtudomanyi-szakkollegium-ttszk
mailto:tarstudkoli@gmail.com
http://kolhok.elte.hu/index.php/kollegiumok/bibo-istvan-szakkollegium-biszk
http://kolhok.elte.hu/index.php/kollegiumok/bibo-istvan-szakkollegium-biszk
http://kolhok.elte.hu/index.php/kollegiumok/bibo-istvan-szakkollegium-biszk
mailto:bibokoll@ludens.elte.hu
http://kolhok.elte.hu/index.php/kollegiumok/bolyai-szakkollegium-bszk
http://kolhok.elte.hu/index.php/kollegiumok/bolyai-szakkollegium-bszk
mailto:director@bolyai.elte.hu
http://kolhok.elte.hu/index.php/kollegiumok/eotvos-jozsef-collegium-ejc
http://kolhok.elte.hu/index.php/kollegiumok/eotvos-jozsef-collegium-ejc
mailto:titkarsag@eotvos.elte.hu
http://kolhok.elte.hu/index.php/kollegiumok/illyes-sandor-szakkollegium-isszk
http://kolhok.elte.hu/index.php/kollegiumok/illyes-sandor-szakkollegium-isszk
http://kolhok.elte.hu/index.php/kollegiumok/illyes-sandor-szakkollegium-isszk
mailto:info@isszakkollegium.hu
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Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium 

 

 

Az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium - becenevén ARTSZ – 

2004. óta fogja össze a társadalomtudományok iránt érdeklődő, a társadalmi kérdések iránt 

érzékeny hallgatókat. Célja egy olyan inspiratív, tudományos párbeszédre és eszmecserére 

alkalmas állandó fórum megteremtése, melynek segítségével a tagok felkészült, műve lt, 

tájékozott, idegen nyelveket beszélő, széles látókörű társadalomtudományi szakemberekké 

válhatnak. 

Az ARTSZ legfőbb alapelveit képezi az autonómia, a demokratizmus, a gyakorlatiasság és 

az interdiszciplinaritás. Mit is jelent mindez? Azt, hogy az Angelusz Róbert 

Társadalomtudományi Szakkollégium független, autonóm intézmény, melyet a 

Szakkollégium tagjai irányítanak az önkormányzatiság és a demokratizmus elvei alapján. A 

Szakkollégium kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a különböző társadalomtudományi 

diszciplínák rendszeres együttműködése megvalósuljon, s hogy a tagok olyan készségeket 

szerezhessenek, melyek segítségével a tudásukat hatékonyan kamatoztathatják a 

gyakorlatban. Ebből fakad, hogy tagjai folyamatosan részt vesznek kutatásokban, és 

eredményeiket évente be is mutatják a szakmai konferenciák keretében. 

  A szakkollégium szakmaiságának legfőbb pillére az egyetemi tantervtől független 

kurzusok szervezése. A szakkolis órákon általában öt-tíz szakkolis vesz részt, így kurzusait 

oldott, interaktív légkör jellemzi. Megkülönböztetünk alapozó-, illetve műhelykurzusokat. 

Az alapozók témái kötöttebbek, mert azt a célt szolgálják, hogy a sokféle szakról érkező 

tagjaink kialakítsanak egy közös szakmai nyelvet. Mivel szakkollégiumban fontosnak 

tartják a kutatásokban való részvételt, nagy hangsúlyt fektetnek a kutatásmódszertani, a 

készségfejlesztő, valamint a megismerés tudományos módjait vizsgáló elméleti alapozókra. 
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A műhelykurzusok - témájukat tekintve - kötetlenek; ezeket a tagok saját érdeklődésük 

szerint szervezik.   

  Az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium autonóm közösség, a 

saját életét érintő döntéseit maga hozza meg, önmagát kormányozza, a bázisdemokrácia 

elveinek megfelelően. A saját szervezeti és működési szabályzatát maga hozza létre. A 

szakkollégiumnak van elnöke és igazgatója. Az elnök az aktív tagok egyike, az igazgató 

pedig egy „külső” személy, akit a szakkollégium választ az ELTE tanárai közül.  

A Szakkollégium nemcsak szakmai, hanem baráti közösséget is jelent tagjainak. A 

tagok képzelőerejüktől és idejüktől függően, különféle programokat szerveznek maguknak. 

Ilyenek a közös filmnézések, sportnapok, kirándulások és különböző kultúrákat idéző 

gasztroestek. A közösséget összekovácsoló programok között kiemelkedő jelentőséggel bír 

a téli és nyári tábor, melyen minden szakkollégista részt vesz. A közösség építésének 

kiemelt színtere az egyetem Nándorfejérvári úti kollégiuma. Az épület negyedik emeletén 

huszonhét férőhelyet és egy kis könyvtárat tudhat magáénak a szakkoli.  

  A Szakkollégium Éjszakája már évek óta a legfontosabb események közé tartozik a 

Lágymányosi Campus és az ARTSZ életében egyaránt. A SZÉ egy egész estés kulturális -

szakmai rendezvény koncertekkel, kerekasztal-beszélgetésekkel, kiállításokkal, interaktív 

programokkal. Rendszeres rendezvényük a Spájz, ami az ELTE TáTK északi épületében, a 

könyvtár előtt kéthetente megrendezett beszélgetős est, filmvetítésekkel és meghívott 

vendégekkel. Rendezvénysorozatuk általános célja, hogy az aktuális közéleti kérdéseket új 

nézőpontból világítsuk meg, de egy-egy alkalommal szakmai műhelyeink is be tudnak 

mutatkozni. Honlap: http://angelusz.elte.hu  

  

http://angelusz.elte.hu/
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Bibó István Szakkollégium (BISZK) 

 

A Szakkollégium legfőbb célkitűzése, hogy hallgatói felelős, a társadalom 

problémáit ismerő, azokra érzékeny, szakmailag stabil és érdeklődésüknek megfelelően 

specializált tudással rendelkező szakemberekként kerüljenek ki az Egyetem és a 

Szakkollégium falai közül. A Szakkollégium élete három pillérre épül: a szakmaiságra, a 

közösségiségre és a társadalmi szerepvállalásra. Ez a hármas szerkezet ad keretet a 

napjainkban tömegessé váló jogász-, és politológusképzésben részt vevő hallgatók számára 

a Szakkollégium által nyújtott többletlehetőségek igénybevételéhez.  

 

A Bibóban a szakmai munka a műhelyrendszer keretei között folyik. Minden 

szakkollégista tagja a szakkollégiumban működő öt műhely valamelyikének. A műhelyek 

vezetését az adott jogterület, a politikatudományi műhely esetében pedig a 

politológusszakma kiemelkedő szakemberei, egyetemi tanárok és gyakorló jogászok, 

politológusok, valamint végzett szakkollégisták alkotják. A szakkollégisták minden félév 

elején elkészítik az adott félévet, illetve tanévet átívelő szakmai tervüket, amelyben – 

korábbi szakmai munkájukra alapozva – maguk tervezhetik meg további képzésük 

orientációját valamely szakterület vagy téma megjelölésével, és maguk választhatják meg 

képzésük formáját is. A szakkollégistáknak a félévben végzett szakmai munka értékelését 

tartalmazó beszámolójukat is be kell nyújtaniuk a műhely vezetésének a félév elején.  

A szakmai tervet és a beszámolót a műhelyvezető oktatók értékelik, és egy beszélgetés  

során személyre szabott szakmai útmutatást adnak a hallgatóknak.  



27 
 

A szakkollégium tagjai rendszeresen részt vesznek mind az ELTE Állam- és 

jogtudományi Karának keretében megszervezett versenyeken, mind az egyetemen kívül 

rendezett megmérettetéseken, mivel sokan a kari tudományos diákkörök tagjaiként, 

demonstrátorként is tevékenykednek, a versenyek szervezői, ötletgazdái között is sok bibós 

található. 

Online brosura: 

http://bibo.elte.hu/wpcontent/uploads/2015/09/bibobemutatkozas2015web.pdf   

  

http://bibo.elte.hu/wpcontent/uploads/2015/09/bibobemutatkozas2015web.pdf
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ELTE Bolyai Kollégium (BSZK) 
 

 

A Bolyai, az ELTE természettudományi szakkollégiuma. Célja, a legkiválóbb hallgatók 

összegyűjtése a Természettudományi és az Informatikai Karról. A különböző érdeklődési 

körű hallgatók nagyszerű közösséget alkotnak, és itt lehetősége nyílik mindenkinek 

bepillantást nyernie más szakok tanulmányaiba, kutatásaiba. A Kollégium létszáma 

körülbelül 120 fő, amelynek fele a kollégium bentlakásos, fele pedig külsős tagja - 

különbséget csupán a szállás jelenti. A minden évben meghirdetett felvételi segíti a 

kiöregedő (akár doktorandusz) kollégák utánpótlását. 

A kollégium legfőbb célja: létrehozni a magyar természettudományos felsőoktatás magas 

szintű, interdiszciplinaritásra törekvő központját, ahol az ELTE TTK legkiválóbb hallgatóit 

felkészítik a nemzetközi tudományos életben való helytállásra és a színvonalas 

kutatómunkára. 

A szakkollégiumi tevékenység középpontjában a magas színvonalú szakmai munka áll, 

ám a kollégium képzési programjában ezen túl, a társadalmi problémákra érzékeny 

értelmiségi képzés is szerepel.  

A kollégium magas szintű szakmai képzési lehetőségeket és hátteret nyújt a 

hallgatóknak, a bolyaisok hetente színvonalas szakszemináriumokon vehetnek részt, 

amelyeken neves előadók mellett gyakran a diákok tartanak előadást. Az újonnan érkezők 

egy segítő, baráti közösségben találják magukat. A felsőbbévesek nemcsak  konkrét 

szakmai problémák megoldásában segítik fiatalabb társaikat, hanem baráti tanácsaikkal 
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olyan inspiráló közeget is teremtenek, amely minden alkotó tevékenység alapfeltétele. A 

magas szintű specializáció mellett alkalom nyílik a hallgatók általános műveltségének 

fejlesztésére, a csütörtökönkénti kollégiumi esték keretén belül érdekes előadások 

hangzanak el a természet- és társadalomtudományok, illetve művészetek tárgyköréből. A 

hatékony munkát elősegíti az infrastrukturális szolgáltatások magas színvonala (nyomtatók, 

scannerek, fénymásoló, belső hálózat, könyvtár, két-, és háromágyas szobák elkülönített 

tanulóhelyiséggel, jól felszerelt konyha étkezővel, stb.).  

A felvételinek különböző kritériumai vannak. A felvételi, amelyre augusztus közepén 

kerül sor, két részből áll: Sor kerül egy beszélgetésre, amelyen a felvételiző mellett a 

kollégium igazgatója, az adott szak szaktanára, valamint a Bolyai Önkormányzat egy 

képviselője vesz részt. Itt terítékre kerülhetnek szakmai kritériumok, elsősorban a beadott 

jelentkezési anyag egyes pontjainak világosabbá tétele, de természetesen figyeljük az 

emberi tényezőket is. A második rész egy ún. „diákfelvételi”, amelynek során a bentlakók 

próbálják megismerni a leendő bolyaisokat szakmailag (feladatok) és emberileg  is. Emellett 

a diákönkormányzat érdekes programokat szervez, melyek célja, hogy a felvételizők 

megismerhessék a kollégistákat, egymást és természetesen magát a kollégiumot.  A felvételi 

során a kollégium a jelentkezők szakmai felkészültségének, valamint emberi  kvalitásainak 

a feltárására törekszik, és ezen kritériumok alapján dönt.  A kollégiumi tagság 

megtartásának feltétele a legalább 4,5-es átlag, a szemináriumokon és előadásokon való 

aktív részvétel. Honlap: https://www.bolyai.elte.hu  

 

https://www.bolyai.elte.hu/
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Eötvös József Collégium (EJC) 

 
Az Eötvös Collegium az ELTE BTK, IK, TÁTK és TTK legrégebbi és legismertebb 

kollégiuma.  

Az évek folyamán a Collegium a hallgatói számára a szellemi műhelyet és a barátokat jelentette, 

egy szűkebb alma matert. Ma 200 fő feletti a szakkollégiumi tagok létszáma, közülük 120-an 

bennlakók. 

A Collegiumban a szakmai munka az ún. műhelyekben folyik, mely egy adott szak 

hallgatóit tömöríti, például a filozófia műhely tagjainak többsége filozófia szakos hallgató, de 

akadnak például társadalmi tanulmányok szakos hallgatók is körükben. Egy hallgató több 

műhely tagja is lehet, ha szeretne. A műhelyekben az oktatás műhelyórák keretében történnek, 

melyeket vagy a Collegium tanárai, vagy külső, meghívott előadók, gyakran egykori Eötvös-

collegisták tartanak. A Collegium biztosít hallgatóinak nyelvtanulási lehetőséget is, általában 

négy-öt nyelv közül választhat a diákság. 

A hallgatók egy része negatív véleménnyel van a szakkollégiumokról, magára az 

Eötvösre pedig hajlamosak vagyunk egy „elit” intézményként tekinteni, ahová nehéz bekerülni. 

A felvételire minden évben az augusztus 20-át követő első három munkanapon kerül sor. 

Pályázhat minden felvételt nyert, vagy felsőéves BTK-s, IK-s, TTK-s és a TáTK-s alap-vagy 

mesterképzéses hallgató. Az első körben a pályázóknak be kell küldeniük a pályázati űrlapot, az 

önéletrajzukat, a szakfelvételi engedélyt, továbbá szakmai eredményeiket és oktatói ajánlást is 

csatolhatnak. A pályázatok elbírálását szaktanárok véleményezik, és a legjobbnak ítélt 

pályázókat behívják a második fordulóra, ahol már szóbeli elbeszélgetésre kerül sor. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Informatikai_Kar_(ELTE)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Filoz%C3%B3fia
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Akik nem nyertek felvételt azok a következő évben újra próbálkozhatnak, hiszen a sikertelen 

felvételi nem jelenti önmagában a tehetségtelenséget, aki érzi magában az elhivatottságot és a 

potenciált, annak mindenképpen érdemes próbálkoznia. 

Felvételiről bővebben: http://honlap.eotvos.elte.hu/felveteli  

  

http://honlap.eotvos.elte.hu/felveteli
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Illyés Sándor Szakkollégium (ISSZK) 

 

A Bárczin a legfiatalabb szakkollégium, az Illyés Sándor szakkollégium működik. A 

Szakkollégium küldetése társadalmilag felelős, interdiszciplináris szemléletű értelmiség 

nevelése.  

Szellemisége három alapvető pilléren nyugszik, melyek a szakmaiság, közéletiség, közösségiség.  

A Bárczi mellett a szakkollégium a Pedagógiai és Pszichológiai Kar és Tanító- és Óvóképző Kar 

hallgatóit toborozza, így is elősegítve a három nagy tudományterület érintkezését, termékeny 

együttműködését.  

Szakkollégistaként a tudományos érdeklődésedhez illeszkedő tematikus kurzusokon, 

illetve kutatóműhelyekben folytatott kutatások és egyéni konzultációs lehetősége biztosítása által 

tehetsz szert az egyetemi képzésedet kiegészítő, hiánypótló interdiszciplináris ismeretekre. 

Mindeközben szilárd, öszzetartozó közösséget alkothatsz azokkal, akiknek hasonló az 

érdeklődési köre. 

A szakkollégimi felvételiről: 

1.kör:  A jelentkezőktől három írásos munkát kérnek be: 

 önéletrajzot 

 motivációs levelet 

 tudományos igényű írásművet, amelynek terjedelme max. 10 oldal 

2. kör: Akik sikeresen túljutottak az első szűrőn, azokat szóbeli interjúra fogják behívni, ahol az 

érdeklődési köreidre, terveidre, informáltságodra, motiváltságodra lesznek kíváncsiak. 
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3.kör: Értékelő központ 

A második kört sikeresen teljesítők számára sz utolsó megmérettetés egy egy csoportos 

feladatmegoldási helyzet.  

A szakkollégiumi képzés 1+2×2 félévre bontható, melynek első felében alapozó 

kurzusok, második felében a választott profilnak megfelelő kurzusok kapnak nagyobb szerepet. 

Fontos kiemelni azonban, hogy az alapozó kurzusok, és a profil szerinti képzések végezhetőek 

párhuzamosan. 

     Az alapozó kurzusok kapcsán olyan tárgyakat kínálnak neked, amelyek az egyetemi 

törzsanyagból gyakran kimaradnak, ugyanakkor hasznos és elengedhetetlen jártasságot 

biztosítanak azok számára, akik egyetemi éveik után az általuk választott tudományos pályán 

kívánnak elhelyezkedni. A BA és MA képzésről felvételizőknek azonos törzsanyag került 

kialakításra, ugyanakkor ennek felépítése igazodik az egyetemi képzéshez, így a 

mesterszakosoknak lehetőségük nyílik rövidebb idő alatt teljesíteni ezt. A szakkollégiumi képzés 

alapozó szakasza félévenként 3-4 kötelező kurzust jelent, amelyek elvégzése ajánlott a 

mintatanterv szerint, ugyanakkor az egyéni igényeket is igyekszünk figyelembe venni. Lehetőség 

van hozott tudás elismerésére (validáció), valamint a BA-ról jelentkezők esetében a fennmaradó 

BA-s féléveikhez igazítani a szakkollégiumit. 

    A képzés egy bevezető Proszeminárium kurzussal kezdődik, ahol a szakkollégium működésén 

felül megismerkedtek a későbbi választható profilokkal, segítséget kaptok, hogy milyen irányba 

érdemes elindulnotok, illetve nagy hangsúlyt fektetnek a vitakészség fejlesztésére is. Ez utóbbi 

során egy Vitaestet kell rendezniük a kurzusra járóknak, a szakkollégiumunk profilja, a 

szervezők érdeklődésének, és az aktuális társadalmi események közös metszetében. 

Az alapozó félévek az alábbiak szerint alakulnak. 

A tavaszi alapozó félév:  

1. Az ember interdiszciplináris ismeret 

2. Íráskészség-fejlesztés 

3. Prezentációs készségfejlesztés 

http://www.isszakkollegium.hu/szakkollegiumi-kepzes/proszeminarium/
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Az őszi alapozó félév: 

1. Tudományelméleti- és szervezési alapismeretek (TESZA) 

2. Kutatásmódszertani alapismeretek 

3. Rendezvényszervezői gyakorlat 

    A profilválasztás után egyéni konzultációk mentén erősen gyakorlatorientált képzésben 

vehetsz részt, ahol a profilnak megfelelően keresnek Neked oktatót, és indítják el az általad 

választott témát. Dolgozhatsz egyénileg is, de ha többen is azonos téma iránt érdeklődtök, team-

munka is kialakulhat. De csatlakozhatsz műhelyeikhez is, ahol a többiekkel közösen dolgozva a 

profilodnak megfelelő érdeklődés mentén mélyedhetsz el az adott témában. Bár a hangsúly az 

önálló munkán van, team-munkában is lehet dolgozni, azonban utóbbinál ki kell tűnnie az egyéni 

fejlődésednek. 

Néhány példa az egyes profilokban (és rengeteg további lehetőség, minden csak rajtad áll): 

1. Vezetői profil: Humánerőforrás-menedzsment, Vezetői ismeretek 

2. Kutatói profil: Pszichodiagnosztika, Sportpszichológia, Oktatáspolitika, Autisztikus 

regresszió, Jelnyelv használata az angol nyelv oktatásában, Digitális állampolgárság 

3. Gyakorlati-segítő profil: Drámapedagógia, Meseterápia, Afázia műhely, 

Táborszervezés, Önkéntes segítés gyermekeknek, Pszichodiagnoztika 

    A profilod mentén készült munkáról szemeszterenként kell írni egy 8-10 oldalas beszámolót, 

illetve a profilzáró alkalmával vizsganapunkon kell rövid előadásban bemutatnod az itt végzett 

munkádat. 

Honlap: http://www.isszakkollegium.hu/ 

  

http://www.isszakkollegium.hu/
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4. GY.I.K 

Számos visszatérő kérdéssel találkoztam, úgyhogy arra gondoltam talán neked is sikerül 

előre válaszolnom! Fuss végig a kérdéseken, ha viszont nem ismersz magadra, vagy 

személyesebb jellegű a problémád, keress bátran! 

 

1.Hogyan tudok másik kollégiumba költözni? 

-A jelenlegi és a kívánt kollégium igazgatóinak és diákbizottsági elnökeinek együttes 

beleegyezése szükséges. A folyamatot meggyorsítja, ha a vágyott koliban lakik valaki, akivel 

cserélhetsz, ha ő pedig oda szeretne költözni, ahol épp te laksz. Ha ilyen ember nincs, akkor 

fontos, hogy az adott intézményben legyen még férőhely. 

2.Hogyan tudok másik szobába költözni? 

-A kollégiumi igazgató/nevelő engedélye, illetve az érintett két szoba valamennyi lakójának 

beleegyezése szükséges. 

3.Esti/levelező tagozatos tanulók is jelentkezhetnek kollégiumba? 

-Természetesen, ezt törvény írja elő. Azonban a nappali tagozatos és az államilag finanszírozott 

hallgatók többletpontot kapnak a státuszukra, így többségében ők nyernek kollégiumi felvételt. 

4.Nem Magyarországon lakom. Hogyan jelentkezzek kollégiumba? 

-Ugyanúgy, mint a magyar állampolgárok. A kereseti papírokon szereplő pénzösszegeket át kell 

váltani forintra, a nem magyar nyelvű dokumentumokat le kell fordítani magyar nyelvre. 

Elegendő saját kézzel lefordítani, de mind az eredeti igazolást, mind a fordítást csatolni kell. 

5.Nem vettek fel kollégiumba, most mi lesz? 

-A felvételi döntés ellen fellebbezhetsz, de csak abban az esetben, ha a felvételi eljárásban történt 

hiba, tehát annak ellenére nem vettek fel kollégiumba, hogy a jelentkezés során érvényesen 

leadott igazolásaid és az illetékes felvételi ügyrend szerint pontszámod elérné a felvételi 

ponthatárt. Ettől függetlenül lehetőséged van várólistára jelentkezni, ahonnan üresedés esetén a 

pontszámok alapján vesszük fel a hallgatókat. 
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6.Mi a várólistás jelentkezés határideje? 

-A várólistás jelentkezésnek nincs határideje, a felvétel az üresedő helyek függvényében 

folyamatos. Amint üresedés van egy kollégiumban, a várólistáról töltjük fel a helyeket. 

7.Mennyi a ponthatár az XY kollégiumba? 

-Valamennyi ELTE Kollégiumba ugyanannyi a ponthatár. A rendelkezésre álló X db férőhelyet 

az összes jelentkező közül kikerülő X db legmagasabb pontszámmal rendelkező jelentkező nyeri 

el. A ponthatárt elérő hallgatókat a Kollégiumi Diákbizottság javaslata alapján a Kollégiumi 

Felvételi Bizottság helyezi el az egyes tagkollégiumokba. 

8.Miért nem abba a koliba vettek fel, ahová jelentkeztem? 

-A sikeres felvétel kollégiumi férőhelyet biztosít számodra, nem konkrétan azt a 

kollégiumot/szobát, ahova jelentkeztél. Sok kollégiumban jóval nagyobb a felvételi pontszámot 

elért jelentkezők száma, mint a férőhely, a kollégium hírneve, egyetemtől való távolsága vagy 

más jellemzője miatt. Túljelentkezéskor többek között azok a hallgatók élvezhetnek előnyt, akik 

valamilyen közösségi munkát végeznek az adott intézményben, de a döntést meghatározó 

alapelvek kollégiumonként változhatnak. 

9.Más egyetem hallgatója vagyok. Lakhatnék ELTE kollégiumban? 

-Nem, a kollégiumok kizárólag ELTE hallgatókat szállásolnak el. 
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5. Naptár 

 

Mivel nagyon fontos, hogy a határidőket betartsd, összegyűjtöttem neked a legfontosabb 

dátumokat. 

 

 

 

 

 Engedd meg, hogy minden jót kívánjak az előtted álló évhez!   

A Bárczin vagy a Damiban látjuk egymást!  
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