
 

 

VBK HK Határozata a közösségi pontozásról 

 

A kollégiumi közösségi pontok számításának menete 

 

Elfogadta a HK 2020.05.25. 

Hatályos 2020.05.25-től 

 

1. § 

Általános rendelkezések 

1) A VBK-t érintő kollégiumi felvétellel kapcsolatos eljárás-, és döntéshozatali rendjét a BME 

Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 48. §, a TJSZ 4. számú melléklete, az 10/2020. (VI. 

29.) számú Kancellári Utasítás (Kollégiumi KU), valamint a Kollégiumi Felvételi 

Szabályzat (KFSZ) és annak 4. számú melléklete szabályozza. 

2) A jelen dokumentum határozza meg a kollégiumi felvételi eljárás során megszerezhető 

közösségi pontok osztásának elveit.  

 

2. § 

Közösségi kategóriák meghatározása 

1) A kari közéletben kiemelkedő munkát végző hallgatókat a KB előre meghatározott 

kategóriákba sorolja.  

2) A kollégiumi felvételi eljárás során csak az előző félévben végzett tevékenységért lehet 

közösségi pontokat kapni.  

3) Egy hallgató egy kategóriába tartozhat. Amennyiben egy hallgató tevékenysége alapján több 

kategóriába is besorolható lenne, úgy minden esetben az alacsonyabb sorszámú kategóriába 

tartozik.  

4) A pályázó közösségi pontszámát kizárólag akkor lehet figyelembe venni, ha a pályázat 

leadásakor azt kérte. 

5) A kategóriákat a következők alapján határozzuk meg: 



 

 

I. kategória 

Kari Hallgatói Képviselet és Egyetemi Hallgatói Képviselet tagjai 100 pont 

II. kategória 

BME VBK Mentor Kör elnök  

Martos Stúdió Kör elnök, műsorvezetőstáb vezető  

Martos Kondi Kör elnök, teremfelelős  

Martos Kollégium Számítástechnikai Kör tagság  

VBK Zöld Kör elnök  

Martos Kerékpár Kör elnök 

Társasjáték Kör elnök 

Szent-Györgyi Albert Kör elnök 

VBK Pingpong Kör elnök 

 

A II. kategóriába tartozó hallgatók közösségi tevékenységük alapján maximum 90 

pontban részesülhetnek. A fent felsorolt tevékenységek alapján legfeljebb 61 

közösségi alappont, ezen felül legfeljebb 29 pluszpont kapható. A pluszpontok a 

következő egyéb közösségi tevékenységre kaphatók: rendezvény-főszervezés, más 

öntevékeny körben végzett tevékenység és rendezvényszervezés. 

Ha egy hallgató egy lentebb lévő kategóriában alappontban részesülne, úgy azt a 

pontszámát az ebben a kategóriában lévő pluszpontjaiba számítjuk be. 

 

III. kategória 

Martos Csocsó Klub klubvezető 60 pont 

Ars Presso Csoport rendezvényfelelős 40 pont 

Ars Presso Csoport rendezvényfelelős helyettes 40 pont 

Hallgatói Képviselet titkárjai 20 pont 

Martos Csocsó Klub PR vezető 20 pont 

Vegyésznapok főszervező 20 pont 

Show’s Sonka főszervez 20 pont 

Gólyatábor főszervező 20 pont 

Kémszámtábor főszervező 20 pont 

Gólyahét főszervező 12 pont 

Gólyabál főszervező 8 pont 

Borozó főszervező 8 pont 

Felező Bál főszervező 8 pont 

Réffy-kupa főszervező 8 pont 

Gólyacsata főszervező 8 pont 

SzASz Konferencia főszervező 8 pont 

Egyéb rendezvények max. 8 pont 

 

A III. kategóriába tartozó hallgatók közösségi tevékenységük alapján maximum 60 

pontban részesülhetnek. A fent felsorolt tevékenységek alapján legfeljebb a 

tevékenységhez hozzárendelt közösségi alappont, ezen felül pluszpont kapható. 

A pluszpontok az alábbi egyéb közösségi tevékenységre kaphatóak: öntevékeny 

körben végzett tevékenység és egyéb rendezvényszervezés. 



 

 

Ha egy hallgató egy lentebb lévő kategóriában alappontban részesülne, úgy azt a 

pontszámát az ebben a kategóriában lévő pluszpontjaiba számítjuk be. 

 

IV. kategória 

Bor- és Sajtkör elnök  12 pont 

 Martos Bogrács Kör elnök  12 pont 

Kémlelő főszerkesztő  10 pont 

 Martos Reggeliztető kör elnök 8 pont 

VBK Film Kör elnök  8 pont 

 VBK Jóga Kör elnök  8 pont 

VeBio Tehetség Kör elnök  8 pont 

 Külső Szociális Bizottság tagjai  7 pont 

PR csoport tagjai  7 pont 

 VBK Sakk Kör elnök  6 pont 

VBK Túrakör elnök 6 pont 

Marketing Csoport tagjai  5 pont 

 

A IV. kategóriába tartozó hallgatók közösségi tevékenységük alapján maximum 60 

pontban részesülhetnek. A fent felsorolt tevékenységek alapján legfeljebb a 

tevékenységhez hozzárendelt közösségi alappont, ezen felül pluszpont kapható. A 

tevékenység nem megfelelő elvégzése esetén a Hallgatói Képviselet eseti döntés 

alapján eltérhet az adott pontszámtól. 

A pluszpontok az alábbi egyéb közösségi tevékenységre kaphatók: más öntevékeny 

körben végzett tevékenység és rendezvényszervezés. 

 

V. kategória 

A Kar és a HK által szervezett rendezvény szervezésében résztvevő, a HK munkáját 

segítő és/vagy valamely kari öntevékeny körben aktív tevékenységet végző hallgató 

közösségi pontban részesülhet. A kari öntevékeny körök vezetői és a rendezvények 

főszervezői a KB által megadott határidőig a legutóbbi félévre vonatkozóan egy 

szöveges értékelést és egy pontozást készítenek a kör tagjainak, illetve az adott 

rendezvény szervezőinek munkájáról. Minden körvezető és főszervező 200 pontot oszt 

ki. Ezen értékelés alapján határozza meg a KB a közösségi pontokat. Az öntevékeny 

kör vezetője és a rendezvény főszervezője nem értékelheti a saját munkáját. 

  



 

 

Pontok számítása: 

 

𝑆 = 𝑃 ∙
𝐿

10
∙ 𝐾 

 

𝐾ö𝑧ö𝑠𝑠é𝑔𝑖 𝑝𝑜𝑛𝑡 = 𝑆 ∙ 𝑋 

ahol: 

S: súlyozott pontérték; 

P: körvezetők, rendezvény főszervezők által kiosztott pontok; 

K: kollégiumi szorzó = 0,75; 

L: a pontot kapott személyek száma (az adott tevékenységre); 

X: adott öntevékeny körre/rendezvényre vonatkozó súlyozó szorzó 

 

Hallgatói csoportok  Szorzó 

Szent-Györgyi Albert Kör  1,0 

Martos Stúdió Kör  1,0 

BME VBK Mentor Kör  1,0 

Martos Kondi Kör  1,0 

Ars Presso Csoport  0,8 

Társasjáték Kör  0,5 

VBK Pingpong Kör  0,5 

Martos Kerékpár Kör  0,5 

Kémlelő 0,4 

Martos Bogrács Kör  0,3 

Bor-és Sajtkör  0,3 

VeBio Tehetség Kör  0,2 

VBK Zöld Kör  0,2 

Martos Reggeliztető kör 0,2 

VBK Jóga Kör  0,1 

VBK Sakk Kör  0,1 

VBK Film Kör  0,1 

VBK Túrakör 0,1 

  

  

Rendezvények Szorzó 

Kémszámtábor 0,5 

Vegyésznapok 0,5 

Gólyatábor 0,5 

Show’s Sonka 0,5 

Grofcsik András Emlékverseny 0,3 

Felező Bál 0,2 

 Borozó 0,1 

 Egyéb kari rendezvény egyedi pontozás  (max. 0,2) 

 

Az V. kategóriába tartozó hallgatók közösségi tevékenységük alapján maximum 60 

pontban részesülhetnek. A fent felsorolt tevékenységek alapján a megadott képlet 

szerint számított pont kapható. A közösségi alappontot a Hallgatói Képviselet határozza 

meg a  pótlási hét végéig. 


