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1A Miskolci Egyetem [a továbbiakban: Egyetem] Szenátusa, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 
évi CCIV. törvény [a továbbiakban Ftv.], a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az 
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet), valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata alapján, a Miskolci Egyetem 
Természettudományi Szakkollégium (a továbbiakban: Szakkollégium) Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a következőképpen állapítja meg: 
 

1. § 
A szervezet neve:  Természettudományi Szakkollégium 
   Miskolci Egyetem 
 

A Szakkollégium céljai 
2. § 

(1) Olyan szervezeti keret létrehozása, amely lehetőséget teremt az Egyetemen folyó szakmai 
munka kibővítésére, kutatások elvégzésére és az egyetemi oktatás gyakorlati kiegészítésére.  

(2) A műszaki, informatikai, természettudományi ismeretek, kommunikáció, a menedzsment iránt 
érdeklődő fiatalok számára a témákkal kapcsolatos előadások, kurzusok, tréningek, 
tanulmányutak, versenyek és konferenciák rendezése, szervezése, az ezzel kapcsolatos 
kiadványok megjelentetése, a tagok számára szakmai gyakorlat, készség- és önfejlesztés, tutori 
segítség lehetőségének biztosítása.  

(3) A magyar műszaki, gazdasági élet szereplőivel és elismert szakmai tekintélyeivel való 
folyamatos együttműködés és kapcsolattartás a hallgatók ismereteinek célirányos, gyakorlati 
jellegű bővítése érdekében, cég- és gyárlátogatások, tréningek és szakmai gyakorlatok, 
kutatások segítségével. 

(4) A műszaki karok hallgatói tudományos érdeklődésének szélesítése, más karok hallgatói 
érdeklődésének felkeltése a műszaki és természettudományi ismeretek iránt. 

(5) Az Egyetem oktatóival való kapcsolatfelvétel, bevonásuk a Szakkollégium szakmai életébe és 
kölcsönös együttműködés kialakítása a hallgatók fejlődése érdekében.  

(6) Más hazai és külföldi szakkollégiumokkal, szakmai szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, 
együttműködés. 

 
A Szakkollégium tagsága 

3. § 
(1) A Szakkollégium tagsági formái:  

a) tagjelölt  
b) aktív tag  
c) senior tag  
d) tiszteletbeli tag. 

                                                           

1 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 220/2017. sz. határozatával, 2017. október 20. napjától hatályos szöveg. 
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(2) A Szakkollégium tagja minden tagjelölt, aktív tag, senior tag és tiszteletbeli tag.  
(3) A Szakkollégium tagjelöltje lehet a Miskolci Egyetem bármely hallgatója, oktatója, dolgozója, 

aki a Szakkollégium céljait megismerte, magáénak érzi, és az SZMSZ 1. számú mellékletében 
található belépési nyilatkozatot kitöltötte. Tagjelölti jogviszonya a jelöltnyilvántartásba történő 
bevezetéssel jön létre. 

(4) A Felvételi Bizottság tagja az Elnök, a Szakmai vezető és az Elnökség által kijelölt két aktív 
tag. 

(5) A tagjelöltek a Felvételi Bizottság által meghatározott időpontig kötelesek benyújtani egy 
pályázatot (motivációs levelet és önéletrajzot) a Felvételi Bizottsághoz. 

(6) Abban az esetben, ha a Felvételi Bizottság többségi szavazattal támogatja, úgy a tagjelölt aktív 
taggá válik. Egyidejűleg a jelöltnyilvántartásból az aktívtag-nyilvántartásba kerül átvezetésre.  

(7) Amennyiben egy tagjelölt nem teljesíti a belépéshez szükséges feltételeket, akkor elveszíti 
tagjelölti, egyben szakkollégiumi tagsági státuszát. Az ilyen személy a következő félévben 
újra tagjelölt lehet. 

(8) Egy személy maximum két félévig lehet tagjelölt.  
(9) A Szakkollégium aktív tagja minden olyan személy, aki az aktívtag-nyilvántartásban szerepel.  
(10) A Szakkollégium aktív tagja jogosult:  

a) a Közgyűlésen szavazati joggal részt venni,  
b) részt venni a Szakkollégium tevékenységében és programjain, különösen az előadásokon, 

kurzusokon, tréningeken, 
c) a Szakkollégium egyes programjaihoz kapcsolódó, az Elnökség által meghatározott 

vezetői feladatokat ellátni,  
d) észrevételeket, javaslatokat tenni és véleményt nyilvánítani a Szakkollégium működésével 

kapcsolatban, 
e) tutori vezetésű képzési programra jelentkezni. 

(11) További egy félévre aktív tag marad az a személy, akinek hallgatói jogviszonya megszűnik, de 
kérésére az Elnökség titkos szavazáson támogatja ezen tagsági jogviszonyát.  

(12) A Szakkollégium senior tagja olyan személy lehet, aki felsőoktatási tanulmányait befejezte, az 
Elnökség felkérte a senior taggá válásra és az alábbiak közül legalább egy feltételnek 
megfelel:  
a) korábban a Szakkollégium aktív tagja illetve tagjelöltje volt összesen legalább 2 félévig,  
b) korábban a Szakkollégium Elnökségének tagja volt,  
c) a Szakkollégium alapító tagja volt,  
d) korábban aktív tag, akit az Elnökség egyedi elbírálása alapján érdemesnek talált. 
 A Szakkollégium lehetőséget biztosít a senior tagok számára minden olyan rendezvényen 

való részvételre, amely az aktív tagok számára nyilvános. A senior tag tagsági jogviszonya 
a felkérés elfogadásával és a senior nyilvántartásba történő bevezetéssel jön létre. A 
Szakkollégium rendszeres kapcsolatot ápol senior tagjaival. 

(13) A Szakkollégium tiszteletbeli tagja az a Közgyűlés által választott, a Közgyűlés idején és 
korábban sem aktív tag, aki szervezői, oktatói vagy anyagi, illetve más típusú hozzájárulásával 
segíti a Szakkollégiumot.  



MISKOLCI  EGYETEM Természettudományi Szakkollégium  
Szervezeti és Működési Szabályzat 

Oldalszám: 5 

 
Változat száma: A2 

 

 Tiszteletbeli tag választása:  
a) Jelöltlista összeállítása. A jelöltlistára az aktív tagok által felkért személy kerülhet fel, ha a 

felkérést elfogadja.  
b) Az a jelölt, akit titkos szavazás útján a Közgyűlés egyszerű többséggel megválaszt 

tiszteletbeli taggá válik.  
c) A tiszteletbeli tagság örökös időtartamra szól. 

(14) A tagsági jogviszony megszűnik a tag kilépésével, kizárásával, halálával, haallgatói 
jogviszony megszűnésével.  

(15) A tag kilépési szándékát írásban köteles közölni az Elnökséggel. Tagsági jogviszonya az adott 
nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.  

(16) A tag kizárására az alábbi esetekben kerül sor:  
a)  Az Elnökség minősített többséggel dönt a tag kizárásáról, melyre akkor kerülhet sor, 

amennyiben a tag súlyosan megsérti az SZMSZ rendelkezéseit. 
b)  Az aktív tag nem teljesítette a Kritériumrendszer követelményeit két egymást követő 

félévben.  
c)  Az aktív tag vagy a tagjelölt egy félévben nem teljesített egy szakmai pontot sem (kivételt 

jelentenek a szabály alól az ösztöndíjjal külföldi tanulmányokat folytató aktív tagok, 
valamint a kettő aktív évet már teljesített tagok).  

(17) A Szakkollégium közvetlen célcsoportja a műszaki karok hallgatói és más karok műszaki és 
természettudományi területek iránt érdeklődő hallgatói.  

 
A Szakkollégium testületi szervei 

4. § 
(1) A Szakkollégium testületi szervei a Közgyűlés, Elnökség és a Felvételi Bizottság.  
(2) A Közgyűlés és az elnökségi ülések nyilvánosak, azokon valamennyi tag részt vehet.  
(3) A Közgyűlést és az elnökségi üléseket az Elnök vezeti. A Felvételi Bizottság üléseit a 

Felvételi Bizottság elnöke vezeti.  
(4) A testületi szervek üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 

az ülés helyét és időpontját, az előterjesztésekkel kapcsolatos döntéseket. A jegyzőkönyvet az 
adott testületi szerv levezető elnöke írja alá, és a jegyzőkönyvvezető valamint a Szakkollégium 
egy szavazati jogú tagja hitelesíti. 

 
A Közgyűlés 

5. § 
(1) A Közgyűlés a Szakkollégium legfőbb döntéshozó és határozathozatali szerve, melynek 

kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
(a)  az SZMSZ elfogadása és módosítása, melyet jóváhagyásra az Egyetemi Szenátus elé kell 

terjeszteni, 
(b)  az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,  
(c)  az elnökségi tagok megválasztása és visszahívása,  
(e)  a Felvételi Bizottság aktív és senior tagjainak megválasztása és visszahívása. 
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(2) A Szakkollégium rendes Közgyűlését évente legalább egyszer kell összehívni. Ekkor kerül sor 
az éves beszámolók elfogadására és a tisztújításra is.  

(3) A Közgyűlés időpontját, helyét és napirendjét az Elnökség határozza meg, és arról a 
Szakkollégium minden tagját az Elnök 8 nappal a Közgyűlés előtt értesíti.  

(4) Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni az Elnökség többségi határozata alapján, az Elnök 
kérésére, illetve ha a Szakkollégium aktív tagjainak legalább 20%-a az ok és cél 
megjelölésével ezt írásban kéri.  

(5) A rendkívüli Közgyűlést a Szakkollégium aktív tagjai indítványának kézhezvételétől számított 
egy hónapon belül az Elnöknek össze kell hívnia. 

(6) A rendkívüli Közgyűlésre jelen SZMSZ-ben nem szabályozott esetekben a Szakkollégium 
rendes Közgyűlésére vonatkozó szabályok az irányadók.  

(7) A Közgyűlés zavartalan lebonyolításáért az Elnökség a felelős.  
 

A Közgyűlés határozatképessége 
6. § 

(1) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az aktív tagok 50%-a megjelent. 
(2) Ha a Közgyűlés a meghirdetett időpontjától számított 1 órán belül nem válik határozatképessé, 

akkor az Elnök előre meghirdetett időpontban köteles a Közgyűlést megismételni. Az ismételt 
Közgyűlést a rendes Közgyűlés napjára is össze lehet hívni az összehívási szabályok 
figyelembevételével. Az ismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül, az eredeti 
napirendi pontok tekintetében határozatképes. Erre a tagok figyelmét az első Közgyűlésre 
szóló eredeti meghívóban fel kell hívni.  

 
A Közgyűlés döntéshozatala 

7. § 
(1) A Közgyűlésen a Szakkollégium minden tagja részt vehet, az aktív tagok egy-egy szavazattal 

rendelkeznek. A többi tagnak-résztvevőnek nincs szavazati joga.  
(2) A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel, általában nyílt szavazással hozza.  
(3) Szavazategyenlőség esetén az indítvány újratárgyalandó, majd a szavazást meg kell ismételni 

ugyanazon Közgyűlésen. Amennyiben a megismételt szavazás sem hoz döntést, akkor az 
Elnök, titkos szavazás esetén sorshúzás dönt.  

(4) Titkos szavazással hoz határozatot a Közgyűlés személyi kérdésben, illetve ha a szavazásra 
jogosultak legalább 1/3-a azt indítványozza.  

(5) A Közgyűlés napirendjét a Szakkollégium Elnöksége állapítja meg és az Elnök terjeszti a 
Közgyűlés elé. Az aktív tagok által a Közgyűlés elé terjesztett javaslatokat is napirendre kell 
tűzni, amennyiben azt a jelenlévő szavazati joggal rendelkezők több mint 50%-a támogatja.  

(6) A Közgyűlésen résztvevők 1/3-ának indítványára az Elnök köteles zárt ülést elrendelni. 
 

Az Elnökség 
8. § 

(1) Az Elnökség mandátuma egy évre szól.  
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(2) Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja.  
(3) Az Elnökség tagjai:  

a) Elnök 
b) Alelnök 
c) Pályázati és Gazdasági vezető 
d) Szakmai vezető 

(4) Az Elnök javaslatot tesz az Elnökség többi tagja közül az Alelnök posztjára. Ezt követően az 
Elnökség titkos szavazással dönt az Alelnök személyéről.  

(5) Az Elnök, Alelnök, Pályázati és Gazdasági vezető posztokat csak különböző személyek 
tölthetik be.  

 
Az Elnökség és az Elnök feladatai, hatásköre 

9. § 
(1) A két Közgyűlés közötti időszakban az Elnökség a Szakkollégium működését érintő 

valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az SZMSZ 
szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.  

(2) Az Elnökség feladatai különösen:  
a) a Szakkollégium céljainak megvalósítása, koordinálása,  
b) az éves programok kidolgozása,  
c) a projektek feletti felügyelet, 
d) a Szakkollégium SZMSZ-szerű működésének biztosítása és felügyelete, 
e) a közgyűlési határozatok végrehajtásának biztosítása és azok ellenőrzése, 
f) az éves beszámoló tervezet előkészítése és Közgyűlés elé terjesztése, 
g) a Szakkollégium nyilvántartásainak vezetése, 
h) a Felvételi Bizottság tagjainak kijelölése. 

(3) Az Elnök hatáskörébe tartozik az Elnökség és a Közgyűlés összehívása.  
(4) Az Elnök jogosult a Szakkollégiumot önállóan képviselni.  
(5) Az Elnök feladatait és jogkörének gyakorlását az Elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén 

az Alelnök veszi át, kivéve azon eseteket, ahol ezt az SZMSZ kifejezetten tiltja.  
(6) Az Elnök az éves rendes Közgyűlésre beszámolót készít a Szakkollégium éves működéséről, 

melyet a Közgyűlés jóváhagy. 
 

Az Elnökség ülései 
10. § 

(1) Az elnökségi üléseket az Elnök hívja össze és vezeti le. Az ülések időpontjáról, helyéről, 
napirendjéről és a beterjesztett javaslatokat megjelölve, írásban értesítenie kell az Elnökség 
tagjait az egyes ülések előtt legalább három nappal. Az Elnök akadályoztatása esetén az 
Alelnök kötelessége az ülések összehívása és levezetése.  

(2) Az elnökségi ülések a Szakkollégium tagjai előtt nyilvánosak, de az Elnök zárt ülést köteles 
elrendelni, ha azt legalább két elnökségi tag indítványozza.  
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(3) Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjai közül 50%-nál több jelen van.  
(4) Ha az Elnökség az ülés eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik 

határozatképessé, vagy határozatképtelenné válik, akkor az elnökségi ülést újra össze kell 
hívni 3 napon belül.  

(5) Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, általában nyílt szavazással hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az indítvány újratárgyalandó, majd a szavazást meg kell ismételni 
ugyanazon vagy a következő elnökségi ülésen.  

(6) Amennyiben a megismételt szavazással sem születik döntés, akkor az Elnök vagy 
akadályoztatása esetén az Alelnök, titkos szavazás esetén sorshúzás dönt.  

(7) Titkos szavazással hoz határozatot az Elnökség személyi kérdésben, illetve ha legalább három 
tagja azt indítványozza.  

(8) Az Elnökség tagjai kötelesek az ülések legalább 75%-án részt venni. Ellenkező esetben az 
Elnök kezdeményezheti az elnökségi tag visszahívását, és az általa betöltött posztra új személy 
választását.  

 
Az Elnökségi tagok megválasztása 

11. § 
(1) A Közgyűlés időpontjáról szóló értesítés és a Közgyűlés időpontja között az aktív tagság 

elnökségi tagjelölteket állíthat az elnökségi tisztségekre. A Szakkollégium minden aktív tagja 
választó és választható.  

(2) A jelöltté válás feltétele, hogy a Szakkollégium legalább egy aktív tagja írásban jelölje a 
jelöltet és a jelölt a jelöltséget a Közgyűlésen elfogadja.  

(3) A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölő és a jelölt nevét, továbbá az elnökségi posztot, melyre a 
jelöltet jelölik.  

(4) Egy személy egy választás alkalmával több posztra is jelölhető, de legfeljebb 2 posztot 
pályázhat meg.  

(5) Elnökségi taggá az a személy válik, akit a jelenlévők többsége az adott elnökségi posztra 
megválaszt.  

(6) Amennyiben valamelyik elnökségi poszt esetében egyik jelölt sem kapja meg az egyszerű 
többségi támogatást, akkor második fordulót kell tartani az adott poszt két legtöbb szavazatot 
kapott jelöltje között.  

(7) Amennyiben egy személy mindkét általa megpályázott posztra a legtöbb szavazatot kapja, úgy 
a személy maga dönti el, hogy melyik posztot tölti be. Az általa megnyert, de be nem töltött 
poszton újraszavazással választ a Közgyűlés elnökségi tagot a posztot megpályázó többi 
személy közül.  

(8) Szavazategyenlőség esetén a kérdéses személyekről új szavazás keretében kell dönteni.  
(9) Amennyiben nem töltenek be minden elnökségi posztot, úgy ezek betöltésére a Közgyűlést 

levezető elnök új Közgyűlést hirdet meg, melyet az eredeti Közgyűléshez képest 15 napon 
belül kell megtartani. 
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Kritériumrendszer 
12. § 

(1) A Kritériumrendszer az Elnökség által minden év elején meghatározott követelményrendszer, 
mely a Szakkollégium tagjelöltjeinek és aktív tagjainak szakmai teljesítmény szerinti 
besorolására szolgál.  

(2) Az Elnökség két különböző Kritériumrendszert hoz létre: egy tagjelölt-kritériumrendszert és 
egy aktívtag-kritériumrendszert.  

(3) A Kritériumrendszerek kialakítása:  
a) Az Elnökség részvételi pontértéket rendel minden, a félév során zajló programhoz, annak 

szakmai súlyát alapul véve.  
b) Az Elnökség szervezői pontértéket rendel minden, a félév során zajló programhoz, annak 

összetettségét alapul véve. 
c) Az Elnökség meghatározza – és honlapon közzéteszi - a 12. § (3) I. és II. 

figyelembevételével azt a minimális pontszámkövetelményt, melyet a Szakkollégium 
tagjelöltjeivel és aktív tagjaival szemben támaszt.  

(4) A Kritériumrendszerek követelményei akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a 12. § (3) III. 
szerinti minimális pontszámot a tagjelölt illetve az aktív tag elérte, és a megszerzett pontok 
közül legalább egy szervezői pont.  

 
Tájékoztatás 

13. § 
(1) A Szakkollégium hivatalos tájékoztatási csatornája a Szakkollégium elektronikus levelezési 

listája. 
(2) A folyamatos kapcsolattartás érdekében a tagok kötelesek e-mail cím változásukat 5 napon 

belül az Elnökségnek bejelenteni. 
 

A Szakkollégium felépítése és gazdálkodása 
14. § 

(1) A Szakkollégium tevékenységét az Egyetem rektora által megbízott személy felügyeli. 
(2) A Szakkollégium nem rendelkezik semmiféle saját anyagi és nem anyagi javakkal.  
(3) A Szakkollégium működési célokból semmiféle kötelező pénzbeli hozzájárulást tagjaitól nem 

szed.  
(4) A Szakkollégium működéséhez szükséges forrásokat pályázatok útján szerzi, az Elnökség 

feladata, hogy külső források felkutatásával, támogatók bevonásával segítse a Szakkollégium 
működését. 

(5) A Bolyai Kollégium Hivatala részt vesz a programok szervezésében és adminisztrációjában. 
 

A Szakkollégium megszűnése 
15. § 

A Szakkollégium megszűnik, ha feloszlását a Közgyűlés kimondja.  
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1. számú melléklet: Belépési Nyilatkozat 
 

Kivonat a Természettudományi Szakkollégium 
Szervezeti és Működési Szabályzatából 

 
„2. § A Szakkollégium céljai  
(1) Egy olyan szervezeti forma létrehozása, amely lehetőséget teremt az Egyetemen folyó szakmai munka kibővítésére, 
kutatások elvégzésére és az egyetemi oktatás gyakorlati kiegészítésére.  
(2) A műszaki, természettudományi, kommunikáció, a menedzsment iránt érdeklődő fiatalok összegyűjtése, a témával 
kapcsolatos előadások, kurzusok, tréningek, tanulmányutak, versenyek és konferenciák rendezése-szervezése, ezzel 
kapcsolatos kiadványok megjelentetése, a tagok számára szakmai gyakorlat, készség- és önfejlesztés, tutori segítség 
lehetőségének biztosítása.  
(3) A magyar műszaki, gazdasági élet szereplőivel és elismert szakmai tekintélyeivel való folyamatos együttműködés és 
kapcsolattartás a hallgatók ismereteinek célirányos, gyakorlati jellegű bővítése érdekében, cég- és gyárlátogatások, 
tréningek és szakmai gyakorlatok, kutatások segítségével. 
(4) A műszaki karok hallgatói tudományos érdeklődésének szélesítése, más karok hallgatói érdeklődésének felkeltése a 
műszaki és természettudományi ismeretek iránt. 
(5) Az Egyetem oktatóival való kapcsolatfelvétel, bevonásuk a Szakkollégium szakmai életébe és kölcsönös 
együttműködés kialakítása a hallgatók fejlődése érdekében.  
(6) Más hazai és külföldi szakkollégiumokkal, szakmai szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, együttműködés.” 
„3. § A Szakkollégium tagsága  
(14) A tagsági jogviszony megszűnik a tag kilépésével, a tag kizárásával, a tag halálával.  
(15) A tag kilépési szándékát írásban köteles közölni az Elnökséggel. Tagsági jogviszonya a nyilvántartásból való 
törléssel szűnik meg.”  
„7. § A Közgyűlés döntéshozatala 
A Közgyűlésen a Szakkollégium minden tagja részt vehet és ott az aktív tagok egy-egy szavazattal rendelkeznek. A 
többi résztvevőnek nincs szavazati joga.” 
„11. § Az Elnökségi tagok megválasztása  
(1) ….A Szakkollégium minden aktív tagja választó és választható.”  
„13. § Tájékoztatás  
(1) A Szakkollégium hivatalos tájékoztatási csatornája a szakkollégium elektronikus levelezési listája. 
(2) A folyamatos kapcsolattartás érdekében a tagok kötelesek e-mail cím változásukat 5 napon belül az Elnökségnek 
bejelenteni. 
________________________________________________________________________________ 

Belépési Nyilatkozat 
 
Alulírott …………….……………………………………………. kijelentem, hogy a 
Természettudományi Szakkollégium céljait megismertem, azokat magaménak érzem, és ezúton 
kinyilvánítom, hogy a Szakkollégium tagjává szeretnék válni. 
 
Név:  

Intézmény:  

Kar, Szak:  

Neptun Kód:  

E-mail cím:  

Tel. szám:  

 
Kelt: …...................................................... ……................................... 
 Aláírás 
 


