ÓRIÁS NÁNDOR SZAKKOLLÉGIUM
FELVÉTELI SZABÁLYZATA
I. fejezet
Bevezető rendelkezések
1. § A Felvételi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) személyi hatálya kiterjed
a) az Óriás Nándor Szakkollégium (a továbbiakban: Szakkollégium) valamennyi tagjára,
valamint
b) a felvételi eljárás során a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (a
továbbiakban: PTE ÁJK) minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali
munkarendes jogász szakos hallgatójára (a továbbiakban: hallgató).
2. § A Szabályzat alkalmazásában a Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
2. §-ában meghatározott alapfogalmak az irányadók.
3. § Az a hallgató szerzi meg a szakkollégiumi tagságot, aki
a) megfelel a Szabályzat II. fejezetében meghatározott tanulmányi követelményeknek,
valamint
b) érvényes és eredményes pályázatot nyújt be a Szabályzat III. fejezetben meghatározott
felvételi eljárás keretében.
II. fejezet
Tanulmányi követelmények
4. § (1) A Szakkollégium által meghirdetett felvételi eljárásra az a hallgató adhatja be
jelentkezését, aki legalább két lezárt félévvel rendelkezik.
(2) Az a hallgató nyerhet felvételt, akinek a felvételi jelentkezés félévét megelőző két lezárt
félévben a súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4.00, és korrigált kreditindex-értéke szintén
legalább 4.00.
5. § (1) A Bűnügyi Tagozatba az a hallgató nyerhet felvételt, aki teljesítette a Büntetőjog 1.
elnevezésű kötelező tantárgyat.
(2) A Civilisztika Tagozatba az a hallgató nyerhet felvételt, aki teljesítette a Polgári jog 1.
elnevezésű kötelező tantárgyat.
(3) Az Elméleti-történeti Tagozatba az a hallgató nyerhet felvételt, aki teljesítette a Római jog
2. és a Magyar állam- és jogtörténet 2. vagy az Egyetemes állam- és jogtörténet 2. elnevezésű
tantárgyakat.
(4) A Közjogi Tagozatba az a hallgató nyerhet felvételt, aki teljesítette az Alkotmányjog 1. vagy
a Közigazgatási jog 1. vagy a Nemzetközi jog 1. elnevezésű kötelező tantárgyak valamelyikét.

III. fejezet
A felvételi eljárás
6. § (1) A Szakkollégium minden félévben tagfelvételt hirdethet.
(2) Az Elnökség a felvételi felhívást és a Szabályzat 1. számú melléklete szerinti jelentkezési
lapokat legalább két héttel a jelentkezés határidejét megelőzően közzéteszi a Szakkollégium
hivatalos weboldalán, valamint gondoskodik a felvétel eljárást népszerűsítő események
megszervezéséről.
(3) A felvételi felhívásnak tartalmaznia kell
a) a felvételi követelményeket,
b) a felvételi dokumentáció leadásának határidejét és
c) a felvételt hirdető tagozatok listáját.
(4) A felvételi jelentkezési lapnak tartalmaznia kell
a) a felvételt hirdető tagozat nevét,
b) a felvételi űrlapot és
c) a tagozathoz tartozó esszétémákat.
(5) A felvételi eljárás során valamennyi tagozat legalább három esszétémát jelöl meg.
7. § (1) A felvételi eljárás lebonyolításáért tagozatonként felállított Felvételi Bizottságok
felelnek.
(2) A Felvételi Bizottság elnöke a tagozat mentora, tagjai az Elnökség egy tagja, a tagozat
vezetője, illetve a tagozat legalább két tagja.
(3) Amennyiben valamely Felvételi Bizottság a tagozat alacsony létszáma miatt nem tud a (2)
bekezdés szerinti összetétellel megalakulni, a tagozat a mentor javaslata alapján más tagozat
tagjait kéri fel a Felvételi Bizottságban való részvételre.
(4) A Felvételi Bizottság döntéseit egyszerű többséggel hozza meg.
(5) Az érintett tagozat vezetője a Felvételi Bizottság megalakulását követően e-mailben
tájékoztatja az Elnökséget a bizottság összetételéről.
8. § A felvételi eljárás
a) írásbeli és
b) szóbeli
fordulóból áll.

9. § (1) A hallgató a Szakkollégiumba történő jelentkezését elektronikus úton nyújthatja be a
Szakkollégium Elnökségének címezve a szakkollegium@ajk.pte.hu e-mail címen. A hallgató a
jelentkezése beküldésével jelöltté válik.
(2) A hallgató pályázatának tartalmaznia kell
a) az aktív hallgatói jogviszony-igazolást,
b) a tanulmányi követelmények teljesítésének ellenőrzését lehetővé tevő, a Tanulmányi
Osztály által hitelesített leckekönyvet vagy kreditindexet,
c) a kitöltött jelentkezési lapot, valamint
d) a hallgató által választott témában megírt esszét.
(3) A hallgató egyidejűleg több tagozathoz is benyújthatja jelentkezését.
1. Az írásbeli forduló
10. § (1) A jelölt az írásbeli forduló keretében a jelentkezése során választott tagozat által
megjelölt egy témában legfeljebb két oldal terjedelemben esszét (a továbbiakban: pályamunka)
nyújt be.
(2) A pályamunka végén fel kell tüntetni az elkészítéséhez felhasznált forrásokat.
(3) A pályamunka célja, hogy a jelölt számot adjon jogászi gondolkodásmódjáról.
(4) A Felvételi Bizottság a Szabályzat 2. sz. mellékletében szereplő szempontrendszer alapján
értékeli a beérkezett pályamunkákat.
(5) Az írásbeli fordulón összesen 25 pont érhető el.
2. A szóbeli forduló
11. § (1) A Felvételi Bizottság a pályázatok beérkezési határidejétől számított 5 munkanapon
belül elektronikus úton tájékoztatja a jelölteket
a) a felvételi írásbeli fordulójának eredményéről,
b) a felvételi szóbeli fordulójának időpontjáról és helyszínéről, valamint
c) a felvételi szóbeli fordulójának témáját kijelölő legalább egy szakcikkről.
(2) A felvételi szóbeli fordulójának lebonyolítására az (1) bekezdés szerinti értesítést követő
legalább három, legkésőbb nyolc napon belül sort kell keríteni.
12. § (1) A felvételi szóbeli fordulója nyilvános.
(2) A felvételi szóbeli fordulója során a jelölt válaszol a pályamunkája kapcsán felmerülő
kérdésekre, majd szabad diskurzus keretében kifejti a megadott szakcikkekkel, valamint az
általa írt esszé témájával összefüggő álláspontját.

(3) A szóbeli forduló célja, hogy a jelölt számot adjon jogászi érvelés-készségéről.
(4) A Felvételi Bizottság a Szabályzat 3. sz. melléklétében szereplő szempontrendszer alapján
értékeli a jelölteket.
(5) A szóbeli fordulón összesen 25 pont érhető el.
3. Döntés a felvételről
13. § (1) A Felvételi Bizottság a felvételről szóló döntését az írásbeli és szóbeli forduló
eredményei alapján a szóbeli forduló napján hozza meg.
(2) A felvételi során összesen 50 pont érhető el.
(3) Felvételt az a jelölt nyer, aki a felvételi írásbeli és szóbeli fordulóján összesen legalább 35
pontot elért.
(4) A pontszámokat úgy kell megállapítani, hogy a Felvételi Bizottság tagjai a Szabályzat 2.,
illetve 3. sz. mellékletében szereplő szempontrendszer alapján egyénileg pontozzák a jelöltek
írásbeli és szóbeli teljesítményét, majd a Felvételi Bizottság elnöke az adott jelölt által kapott
pontszámokat átlagolja, majd lefelé kerekíti. Az egyes felvételi fordulók hivatalos eredményét
az ily módon összesített pontszám jelenti. A Felvételi Bizottság egyes tagjai által adott
pontszámok nem nyilvánosak.
(5) A Felvételi Bizottság a felvételi eredményéről haladéktalanul tájékoztatja az Elnökséget.
(6) Az Elnökség a Felvételi Bizottság döntésétől számított három munkanapon belül
tájékoztatja a jelölteket a felvételi eredményéről, valamint a felvételt nyert hallgatók névsorát
közzéteszi a Szakkollégium hivatalos weboldalán.
4. Jogorvoslat
14. § A felvételi döntéssel szemben – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvényben foglaltak megsértését kivéve – fellebbezésnek nincs helye.
Záró rendelkezések
15. § (1) A Szabályzat 2019. január 21. napján lép hatályba.
(2) A Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a Szakkollégium valamennyi korábbi, felvételi
eljárásra vonatkozó szabálya hatályát veszti.

1. számú mellékelt

JELENTKEZÉSI LAP

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Óriás Nándor Szakkollégium
201…/201… tanév … szemeszter
Pályázati űrlap
Név:
Születési hely,
idő:
Neptun-kód:
Évfolyam:
Levelezési cím:
Mobil
telefonszám:
E-mail cím:
Alulírott jelentkező kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar Óriás Nándor Szakkollégiuma jelen pályázatom során megadott
személyes adataimat megismerje, és azokat kizárólag a pályázat elbírálása céljából kezelje, és
nyilvántartsa. Nyilatkozom, hogy a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Óriás Nándor Szakkollégium Felvételi Szabályzatát és a felvételi kiírást megismertem,
valamint sikeres felvételem esetén a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Óriás Nándor Szakkollégium Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában rögzített követelményeket
magamra nézve kötelezőnek ismerem el és ezek megszegése esetén vállalom a meghatározott
jogkövetkezmények velem szembeni alkalmazását.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, és vállalom a valótlan adatszolgáltatással járó következményeket.
Kelt:………………… év …………………. hónap …………. nap

……………………………..
Jelentkező aláírása1

1

Aláírás hiányában a pályázat érvénytelennek minősül.

A Bűnügyi Tagozat esszétémái
1. …
2. …
3. …
A fenti témák közül válasszon egyet, és fejtse ki jogi álláspontját!
Az esszé végén tüntesse fel az annak elkészítéséhez felhasznált irodalmat!

B

Pontszám:

… / 25 pont

A Civilisztika Tagozat esszétémái
1. …
2. …
3. …
A fenti témák közül válasszon egyet, és fejtse ki jogi álláspontját!
Az esszé végén tüntesse fel az annak elkészítéséhez felhasznált irodalmat!

C

Pontszám:

… / 25 pont

Az Elméleti-történeti Tagozat esszétémái
1. …
2. …
3. …
A fenti témák közül válasszon egyet, és fejtse ki jogi álláspontját!
Az esszé végén tüntesse fel az annak elkészítéséhez felhasznált irodalmat!

E

Pontszám:

… / 25 pont

A Közjogi Tagozat esszétémái
1. …
2. …
3. …
A fenti témák közül válasszon egyet, és fejtse ki jogi álláspontját!
Az esszé végén tüntesse fel az annak elkészítéséhez felhasznált irodalmat!

K

Pontszám:

… / 25 pont

2. számú mellékelt

Az írásbeli felvételi értékelési szempontrendszere
Stílus
Forráshasználat
Téma kifejtése
Érveléstechnika
Következtető-készség
Maximum

1-5 pont
1-5 pont
1-5 pont
1-5 pont
1-5 pont
25 pont

3. számú mellékelt

A szóbeli felvételi értékelési szempontrendszere
Előadásmód
Érveléstechnika
Vitakészség
Maximum

1-5 pont
1-10 pont
1-10 pont
25 pont

