MELANCHTHON EVANGÉLIKUS
SZAKKOLLÉGIUM
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
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Preambulum
A Melanchthon Evangélikus Szakkollégium (a továbbiakban: Szakkollégium) Szervezeti és
Működési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Szakkollégium céljait,
A Szakkollégium szervezetét és a szavazás rendjét,
A választott tisztségviselők jogállását,
A tagok jogállását,
A tanulmányi rendet,
valamint a Szakkollégium gazdálkodását

következőképpen rendezi.
I. Fejezet
A Szakkollégium céljai, alapelvei
1.§ (1) A Szakkollégium célja egy hallgatói önigazgatást megvalósító demokratikus
önkormányzatiság alapjain álló, keresztény szellemi műhely létrehozása.
(2) Cél továbbá olyan egyetemi végzettséggel rendelkező keresztény elkötelezettségű
generációk kinevelése, akiknek:
a) a feladatvégzése és döntéshozatala megbízható szakmai és erkölcsi, valamint
felelősségteljes alapokon nyugszik, és
b) hivatásukat és életüket a keresztény hit és értékrend tudatos megvalósításával
törekszenek folytatni.
(3) Célunk az is, hogy a Szakkollégium tagjai megismerjék és értékeljék a kereszténység
hitének és gazdag kulturális örökségének legfontosabb elemeit, hogy ezek segítségével
felelősséggel vállalhassák hivatásuk és magánéletük társadalmi jelentőségű feladatait és a
jövőt érintő döntéseit.
(4) A Szakkollégium működésében a multidiszciplinaritás érvényesül, hogy a szakmai
sokszínűségből adódó előnyök segítségével egy összetartó és a közös célban egymást erősítő
közösség együttműködése jöjjön létre.
2.§ A Szakkollégium olyan generációkon átívelő szakmai és szellemi közösség, amely
tevékenyen hozzájárul a Magyarországi Evangélikus Egyház, valamint a magyar társadalom
megújulásához, és ennek érdekében magas tudományos igénnyel szervezi képzési programját.
3.§ A Szakkollégium fontosnak tartja továbbá
a) a szakkollégiumi mozgalom – különösen is az evangélikus és más keresztény –
tagjaival történő együttműködést
b) a célok elérése érdekében a közös fellépést
az autonómia sérelmének elkerülésével.

4.§ A Szakkollégium törekszik a Szakkollégiumi Chartában megfogalmazott alapelvek
befogadására és érvényre juttatására, tekintettel a Magyarországi Evangélikus Egyház céljaira
és alapvető érdekeire.
II. Fejezet
A Szakkollégium szervezete
5.§ A Szakkollégium szervezete a Szakkollégiumi Közgyűlésből (a továbbiakban: Közgyűlés)
valamint a Diákbizottságból áll [18.§].
A Szakkollégiumi Közgyűlés
6.§ A Szakkollégium legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, melynek a tagjai a
Szakkollégium hallgatói.
7.§ (1) A közgyűlést az Elnök hívja össze, félévente legalább két alkalommal.
(2) Az Elnök a tagok egyharmadának írásbeli kérelmére köteles összehívni a közgyűlést
(3) Az Elnök
a) a közgyűlést meghirdeti
b) a napirendi pontokat összeállítja
c) a közgyűlést vezeti
(4) Az elnök akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökhelyettes [25.§ e.) pont] köteles
eljárni.
8.§ (1) A napirendi pontra irányuló javaslatot legkésőbb a közgyűlést megelőző nap 18:00
óráig kell eljuttatni az Elnökhöz.
(2) A tagok egyharmadának kérésére napirendi pontot elnöki döntéssel vagy külön
szavazással a megkezdett közgyűlésen is fel lehet venni abban az esetben, ha a megalapozott
döntéshez szükséges előkészítő anyag rendelkezésre áll.
9. § (1) A közgyűlés dönt a tagsági jogviszony létesítéséről, felfüggesztéséről valamint annak
megszüntetéséről.
(2) A közgyűlés a Szakkollégium SzMSz-ét valamint a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát
(továbbiakban: TVSz) a jelenlévő szavazásra jogosult tagok több mint felének érvényes
szavazatával változtathatja meg
(3) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több, mint fele jelen van.
Ha nem határozatképes, a közgyűlést el kell halasztani és a hirdetményben megjelölt
következő időpontban meg kell ismételni. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok
létszámára tekintet nélkül határozatképes.
10.§ (1) A közgyűlésen való részvétel minden tag számára önkéntes.
(2) A közgyűlésen az EHE rektorhelyettese, egyetemi lelkésze, valamint a Szakkollégium
Igazgatója tanácskozási joggal vesz részt.
11.§ A közgyűlés jegyzőkönyvét az Elnök által felkért tag vezeti.

A Közgyűlési szavazás rendje
12.§ (1) A közgyűlés minden kérdésről titkos szavazással határoz.
(2) Ettől a szabálytól el lehet térni a jelenlevő tagok több mint felének kérésére. Ez nem
vonatkozik a személyi döntésekre.
13.§ (1) Érvényes szavazatot leadni csak a Szakkollégium pecsétjével ellátott szavazólapon
lehet.
(2) A szavazólapokat az elnökség készíti elő.
14.§ A szavazatok megszámlálására az elnök egy három tagból álló bizottságot kér fel.
15.§ Választott tisztségviselő személyére jelölést az ügydöntő közgyűlést megelőző nap 18:00
óráig lehet leadni.
16.§ A Közgyűlés minden kérdésről a szavazásra jogosult jelenlevő tagok több mint felének
érvényes szavazatával, egyszerű többséggel dönt.
A Diákbizottság
18.§ A Diákbizottság a Szakkollégium legfőbb irányító és végrehajtó szerve. Döntéseiben
csak az SzMSz-nek és a Közgyűlés határozatainak van alárendelve.
19.§ A Diákbizottság tagjai:
a) az Elnök
b) három elnökhelyettes
20.§ (1) A Diákbizottság legalább két havonta ülésezik.
(2) A Diákbizottság ülését az Elnök vezeti.
(3) A Diákbizottság döntéseit szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök
szavazata dönt.
Az Igazgató
21.§ (1) A Szakkollégium működését a Szakkollégium Igazgatója (a továbbiakban: Igazgató)
felügyeli.
(2) Az Igazgató személyére a Szakkollégium Tanácsadó Testülete által készített előterjesztés
alapján a MEE Országos Presbitériuma tesz javaslatot és az EHE Szenátusa választja meg.
(3)Az Igazgató felügyeleti jogköre kiterjed a Szakkollégium gazdálkodására és működésére. E
jogkörében a Szakkollégium SzMSz-e és az általános erkölcsi normák együttes
figyelembevételével jár el.
(4) Az Igazgató gondoskodik a szakkollégium szakmai programjának megvalósításáról.
(5) Az Igazgató évente beszámol a Szenátusnak a szakkollégium tevékenységéről.

22.§ A Szakkollégium költségvetési igényét az Igazgató képviseli az EHE illetékes
tisztségviselői és szervei felé és terjeszti azt a Szenátus elé.
Az EHE rektorhelyettese
23.§ (1) A Szakkollégium, mint az EHE szervezetrendszerén belüli egység működése felett
általános és szakmai jelleggel a rektorhelyettes általános felügyeletet gyakorol.
(2) Az EHE rektorhelyettese hívja össze a szakkollégium megalakulása utáni első közgyűlést.
A Szakkollégium tanácsadó testülete
24.§ (1) A szakkollégium szakmai működésének segítésére az alapítók egy hét fős tanácsadó
testületet jelölnek ki.
(2) Tagok: az Igazgató, az EHE rektorhelyettese, az EHE egyetemi lelkésze, mint az
Evangélikus Teológus Otthon vezetője, az EHE-t felügyelő püspök, valamint három, az OP
által kijelölt további személy,
(3) A tanácsadó testület legalább két tagjának javaslatára, igény szerint ülésezik.
(4) A tanácsadó testület üléseit az EHE rektorhelyettese vezeti.
(5) A tanácsadó testület véleményezi a szakmai programot, javaslatot tesz az OP-nak az
Igazgató személyére, évente értékelést készít az Igazgató és a szakkollégium munkájáról az
EHE számára, és javaslatot tesz a fejlesztési irányokra.
III. Fejezet
Választott tisztségviselők jogállása
A Szakkollégium elnöke
25.§ A Szakkollégium elnöke (e dokumentumban az Elnök)
a) összehangolja a Diákbizottság munkáját,
b) a Diákbizottsággal konszenzusban javaslatot tesz az Igazgatónak a Szakkollégium
költségvetésére vonatkozóan
c) ellenőrzi az általa kijelölt tagokra delegált feladatok ellátását, dönthet a kijelölt tag
további megbízásáról, annak visszavonásáról
d) szervezi a szakkollégium külső kommunikációját, média megjelenéseit
e) kialakítja a szakkollégium arculatát
f) Saját akadályoztatásának időtartamára az elnök általános helyettest jelöl ki a
Diákbizottság tagjai közül, aki távollétében az ügyek viteléről gondoskodik.

Három elnökhelyettes
26.§ A tanulmányi elnökhelyettes
a) felügyeli a tanulmányi rendszer működését
b) javaslatokat tesz és segíti az ezzel kapcsolatos adminisztrációs teendőket
c) részt vesz a Diákbizottság munkájában.
27.§ A közösségi ügyekért felelős elnökhelyettes
a) kialakítja a közösségi programok éves rendjét
b) ellátja a tagtoborzással kapcsolatos feladatokat
c) részt vesz a Diákbizottság munkájában.

28.§ Az EHE és a Szakkollégium közötti kapcsolattartásért felelős elnökhelyettes
a) az EHE hallgatójaként és szakkollégistaként gondoskodik a folyamatos
információáramlásról és kapcsolattartásról az egyetem és a Szakkollégium között
b) részt vesz a Diákbizottság munkájában.
IV. Fejezet
A Szakkollégium tagjainak jogállása
A tagsági jogviszony
29.§ A Szakkollégiumnak tagja lehet bármely Budapesten felsőoktatási képzésben (bachelor,
master, osztatlan, doktorandusz) képzésben részt vevő hallgató, aki jelen szabályzat
rendelkezéseit és a Szakkollégium sajátos keresztény értékrendjét magára nézve kötelezőnek
fogadja el.
30.§ (1) A tagsági jogviszony a Szakkollégiumba történő felvétellel keletkezik.
(2) A tagsági jogviszony a Közgyűlés által előre meghatározott feltételek teljesítése esetén,
a szavazásra jogosult tagok több mint felének egyetértő szavazatával jön létre.
(3) A tagsági jogviszony szünetel, (passzív státusz) ha
a)
b)
c)
d)

a hallgató maga azt kéri
külföldi ösztöndíjas tanulmányokat folytat
egyéb méltányolható ok áll fenn
a Közgyűlés a taggal szemben lefolytatott fegyelmi eljárás során jogviszonyát
felfüggeszti.

(4) A tagsági jogviszony szünetelése alatt a tag nem gyakorolhatja az őt megillető jogokat,
ugyanakkor nem terhelik a TVSz által meghatározott tanulmányi kötelezettségek.

(5) Az SzMSz-ben valamint a TVSz-ben foglaltak megszegése esetén alkalmazandó eljárás
rendjét, valamint a tagokkal szemben alkalmazható szankciókat az SzMSz Melléklete
tartalmazza. Az ETO házirendjének megsértése esetén az illetékes EHE fegyelmi bizottsága
jár el.
31.§ A tagsági jogviszony megszűnik:
a)
b)
c)
d)

a tanulmányok befejezésével
a tag kilépésével
a tag kizárásával
a tag halálával
Tagi státuszok, a tagok jogai és kötelezettségei

32.§ A Szakkollégium tagja státusz szerint lehet
a) az ETO-ban lakhatással rendelkező, belső tag
b) az ETO-ban lakhatással nem rendelkező, külső tag.
33.§ A tagot megilleti
a) a Szakkollégium szakmai képzési programjában való részvétel joga
b) a Közgyűlésen a szavazás, a javaslattétel, valamint a szavazás rendjére irányadó
szabályoknak megfelelően a szavazás kezdeményezésének joga
c) a tisztségvállalás joga
34.§ A tagot terheli:
a) a társas együttélés szabályai megtartásának
b) Szakkollégiumon kívül a tagsághoz méltó magatartás tanúsításának
c) a felszerelési eszközök a szakmai képzési céloknak megfelelő módon való
használatának
kötelezettsége.
35.§ A Diákbizottság dönt arról, hogy mely kurzusait teszi nyilvánossá az EHE hallgatói,
illetve az ETO-ban lakó nem szakkollégisták számára.
V. Fejezet
Tanulmányi rend
36.§ Minden tag köteles a Szakkollégium által felállított szakmai és tanulmányi
követelményeknek a legjobb tudása szerint megfelelni.
37.§ A szakmai és tanulmányi követelményekről a Szakkollégium TVSz-e rendelkezik.

VI. Fejezet
A Szakkollégium gazdálkodása
38.§ (1) A Szakkollégium gazdálkodása éves költségvetés alapján történik, amely része az
EHE éves költségvetésének.
39.§ (1) A Szakkollégium költségvetési tervét a Diákbizottság készíti el az Igazgatóval
konzultálva.
(2) A Szakkollégium költségvetését az Igazgató terjeszti az EHE Szenátusa elé.
(3) A Szakkollégium kifizetéseit az Igazgató bonyolítja.
40.§ A Szakkollégium, mint részben önállóan gazdálkodó szervezet jogosult a költségvetését
céladományokból, címzett támogatásokból és pályázati forrásokból kiegészíteni.
VII. Fejezet
A Szakkollégium megszűnése
41.§ A Szakkollégium megszüntetését az Evangélikus Hittudományi Egyetem, mint alapító,
illetve a Szakkollégium Közgyűlése kezdeményezheti.

I. számú Melléklet
A tagokkal szemben alkalmazható eljárásokról és szankciókról
Figyelmeztetés és felfüggesztés
1.§ Ha a Szakkollégium tagja megsérti az SzMSz-ben és a TVSz-ben foglaltakat, a tag
fegyelmi elbeszélgetésen való megjelenésre kötelezhető.
2.§ A fegyelmi elbeszélgetésen a Diákbizottság, mint fegyelmi bizottság jár el.
(2) Amennyiben a fegyelmi ügyben a Diákbizottság egyik tagja érintett, helyére az eljáró
fegyelmi bizottságba a Közgyűlés más tagot delegál.
3.§ A fegyelmi elbeszélgetés során a Fegyelmi bizottság a tagot meghallgatja, valamint
kérdéseket tesz fel a szabályszegéssel kapcsolatban, ezután dönt a szankció fajtájáról.
4.§ A Fegyelmi bizottság a szabályszegés súlyától függően a tagot:
a) figyelmeztetésben részesíti
b) javaslatot tesz a tag jogviszonyának felfüggesztésére.
5.§ A szakkollégiumi jogviszony felfüggesztésének időtartama fél év.
6.§ A felfüggesztési idő lejárta után a Közgyűlés dönt a tagsági jogviszony helyreállításáról
vagy a kizárásról.
Tag kizárása
7.§ Amennyiben a tag ismételten és súlyosan megsérti az 1.§-ban meghatározott
dokumentumokban foglaltakat, a tagot a Fegyelmi bizottság javaslatára a Közgyűlés kizárja.
8.§ A tag jogviszonyának felfüggesztéséről valamint a tag kizárásáról a Közgyűlés fegyelmi
eljárás keretében dönt. A fegyelmi eljárás során a Közgyűlés szavazási rendjére vonatkozó
szabályok alkalmazandók.

