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Széchenyi István Egyetem 

Közlekedésmérnöki és Logisztikai Szakkollégium 
 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

 
I. A Szakkollégium adatai 

 

1. § A Szakkollégium hivatalos elnevezése: Széchenyi István Egyetem Közlekedésmérnöki és 

Logisztikai Szakkollégiuma. Az ügyvitel során használt rövidített elnevezés: SZE KOLOSZ (a 

továbbiakban: Szakkollégium). 

 

2. § A Szakkollégium székhelye: 9026 Győr, Egyetem tér 1. Hegedűs Gyula Központi Kollégium 

 

II. A Szakkollégium célja 

 

3. § A Szakkollégium célja olyan értelmiségiek nevelése, akik egyfelől a lehető legmagasabb 

szintre törekednek szakmájukban, másfelől sokoldalú tájékozottságuk és elkötelezettségük révén 

hasznos tagjaivá válnak a társadalomnak. 

 

4. § A Szakkollégium ezt a hallgatói öntevékenységre épülő alternatív közösségi létforma 

kereteinek kialakításával, valamint szakmai, oktatási és kulturális programok szervezésével 

kívánja elősegíteni. 

 

III. A Szakkollégium szervezete 

 

5. § (1) A Szakkollégium szakmai és kulturális közösség, amelyet főleg a Széchenyi István 

Egyetem közlekedésmérnöki és logisztikai tanulmányokat folytató hallgatói alkotnak. Az 

Egyetem biztosítja a Szakkollégium szubszidiaritás (az az elv, mely szerint minden döntést és végrehajtást a lehető 

legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol a legnagyobb rálátással és hozzáértéssel rendelkeznek) elve szerinti szakmai 

működését. 

 

(2) A Szakkollégium szakmai, tudományos és nevelési programjával a Széchenyi István 

Egyetemhez (továbbiakban: Egyetem) kapcsolódik, felügyelete e szempontból az Egyetem 

vezetőjének feladatkörébe tartozik. 

 

6. § A Szakkollégium szervezeti felépítése: 

a) Taggyűlés; 

b) Diákbizottság; 

c) Programigazgató; 

d) Tanulmányi Bizottság, 

e) Felvételi Bizottság.  
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7. § (1) A Taggyűlés a Szakkollégium belső és külső státuszú tagjainak gyűlése, melyet a 

Diákbizottság elnöke, illetve a Programigazgató hív össze, évenként legalább egy alkalommal.  

Taggyűlést kell összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban az időpont, napirend megjelölésével 

indítványozza az összehívásra jogosult szerveknél. A Taggyűlés napirendjéről legalább 5 nappal 

korábban e-mailben küldött hirdetmény útján és a szakkollégium honlapján, valamint a 

szakkollégium hirdetőtábláján kell tájékoztatni a tagokat. 

 

(2) A Taggyűlés határozatképes, ha a tagok legalább 50 %-a plusz egy fő megjelent. 

Határozatképtelenség esetén a megismételt Taggyűlést egy héten belül azonos napirenddel kell 

összehívni. Ezen megismételt Taggyűlés a megjelentek létszámára tekintet nélkül határozatképes. 

 

(3) A Taggyűlést a Diákbizottság-elnöke vezeti le, akadályoztatása esetén a Diákbizottság kijelölt 

tagja. A Taggyűlés határozatait szótöbbséggel, meghatározott esetekben pedig tagjai 2/3-os 

többségének szavazatával hozza, és üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A Taggyűlésen a 

megjelenés kötelező, amelyet katalógussal a DB-elnök ellenőriz. 

 

8. § A Taggyűlés jogköre: 

a) beszámoltatja a Szakkollégium többi szerveit;  

b) az összes tag 2/3-os többségének szavazatával jóváhagyja a Szakkollégium szervezeti és 

működési szabályzatát, és annak módosításait; 

c) az összes tag 2/3-os többségének szavazatával megvonja a bizalmat a Diákbizottságtól; 

d) jóváhagyja a szabad felhasználású pénzeszközök elköltéséről szóló Diákbizottsági beszámolót; 

e) dönthet bármely, a Szakkollégium tagjait érintő belső kérdésben; 

f) a Diákbizottság, illetve a Programigazgató előterjesztése alapján – a tagság megszűnésének 

egyéb eseteit kivéve – az összes tag 2/3-os többségének szavazatával dönt a tagkizárásról; 

g) véleményezési jogával élhet a programigazgató kinevezését megelőző felterjesztésnél; 

h) véleményt nyilváníthat az Egyetem irányában a Kar hallgatóit és a Szakkollégium tagjait 

érintő bármely kérdésben; 

i) megtárgyalja az előző évben elvégzett munkát, és elfogadja a következő év költségvetését, 

munkarendjét, a szakmai programot és a felvételi elveket 

j) gyakorolja, illetve ellátja az SZMSZ-ben biztosított egyéb jogokat, feladatokat. 

 

9. § (1) A Diákbizottság a szakkollégiumi szakmai és kulturális öntevékenység és 

önkormányzatiság fő letéteményese, amely a kollégisták képviseleti szerve. A Diákbizottság a 

kollégistákat érintő szakmai és kollégiumi életbeli kérdésekben döntési vagy javaslattételi joggal 

bír. 

 

(2) A Szakkollégium valamennyi jelenlegi tagja a Diákbizottság tagjának választható és a 

választásokon szavazati joggal rendelkezik. A Diákbizottság 5 tagú, a tagság általános és egyenlő 

választójogon alapuló, titkos és közvetlen szavazás eredményeként keletkezik. 

 

(3) A választásokat minden év októberének harmadik hetében kell lebonyolítani, ahol mindenki 

azonos formátumú cédulán adhatja le voksát a választó Taggyűlésen. Jelölt lehet az, akit legalább 

három szakkollégista aláírásával támogatott, egy szakkollégista csak egy jelöltet támogathat, aki 

több jelöltet támogatott, valamennyi aláírása érvénytelen. A Diákbizottság tagjává az öt legtöbb 

szavazatot kapott jelölt válik. Szavazategyenlőség esetén újbóli szavazás szükséges. 

Szavazatszámlálóként a tagok közül kell egy biztost választani, és ő jár el, a szavazatszámlálási 
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eljárás nyilvános. A választási eljárás érvényes, ha a szakkollégista hallgatók legalább 2/3-a 

leadta szavazatát. 

 

(4) A Diákbizottság tagjai maguk közül választják a Diákbizottság elnökét, aki csak belsős 

hallgató lehet, és aki a Szakkollégiumot hallgatóként képviseli, tagja a Kollégiumi Bizottságnak.  

A Diákbizottság belsős tagot delegál a Kollégiumi Bizottságba szakkollégiumi tagot érintő 

fegyelmi eljárás esetén. A Diákbizottság nyilvánosan ülésezik, üléseit az elnök hívja össze. Az 

ülésekről emlékeztetőt kell készíteni. Határozatait szótöbbséggel hozza. Határozatképes, ha 

legalább három tagja megjelent. A Programigazgató a Diákbizottság ülésein tanácskozási joggal 

részt vehet. A tagokat az ülés időpontjáról az esedékességet 5 nappal megelőzően értesíteni kell a 

szokott módon. 

 

(5) A Diákbizottság megbízatása megszűnik, ha: 

a. megválasztását követő egy év letelt, és az új Diákbizottságot megválasztották;  

b. a Taggyűlés a tagok 1/3-ának írásbeli és indokolt előterjesztése alapján a tagok 2/3-os 

többségének szavazatával bizalmát megvonja; 

c. a Diákbizottság tagjai közül tisztségéről legalább három egyidőben lemond, illetve 

szakkollégiumi tagsága megszűnik; 

 

(6) Az (5) bekezdés b. és c. pontjai esetében a Diákbizottság eredeti megbízatásának hátralevő 

idejére új Diákbizottságot kell választani, a (2)-(3) bekezdéseknek megfelelő eljárásban. 

Amennyiben csak egy Diákbizottsági tag tisztsége szűnik meg, erre a helyre 2 héten belül 

választást kell kiírni, a (2)-(3) bekezdések megfelelő alkalmazásával. 

 

10. § A Diákbizottság: 

a) szervezi a Szakkollégium életét, előterjeszti a Taggyűlésnek az éves munkarendjét és 

költségvetését; 

b) javaslataival a Taggyűléshez fordulhat; 

c) dönt a szabad felhasználású pénzeszközökről, azonban az 50 ezer forint feletti összeg esetén a 

Taggyűlés dönt; 

d) évente beszámol a Taggyűlésnek; 

e) szervezi és előmozdítja a pályázati munkát; 

f) köteles a Programigazgatót előzetesen tájékoztatni üléseinek időpontjáról; 

g) elnöke útján beszámolót terjeszt a Kari Tanács elé; (12.§ l.) 

h) ellátja a Szakkollégium SZMSZ-éből eredő egyéb feladatait. 

 

11. § A Programigazgató a szakmai és kulturális programok szervezéséért felelős személy, akit 

az Diákbizottság javasol, és a Taggyűlés kétharmados hozzájárulásával nevez ki. A 

Programigazgató olyan, a szakterületet művelő PhD hallgató, vagy – lehetőleg pályakezdő – az 

egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktató, aki munkatervvel rendelkezik 

szakkollégiumi feladatai ellátására. 

 

12. § A Programigazgató: 

a) biztosítja, hogy a szakkollégium a Széchenyi István Egyetem nevelési - oktatási céljaival, 

szabályzataival összhangban működjön; 

b) a hallgatói önkormányzati szervek jogszabály- vagy egyetemi szabályzat ellenes döntéseit a 

Rektor elé terjeszti, ezen aktusa a határozat végrehajtását felfüggeszti;  
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c) képviseli a Szakkollégiumot az Egyetemen belül valamint a külső szervek előtt, 

d) feladata a Szakkollégium hatáskörébe utalt pénz- és tárgyi eszközök szabályszerű 

felhasználásának ellenőrzése; 

e) részt vesz a tanulmányi koncepció kidolgozásában, irányítja a szakkollégiumi oktató-nevelő 

munkát; 

f) a Diákbizottsággal együtt tervezi, szervezi a Szakkollégium tevékenységeit és rendezvényeit, 

ennek során;  

g) segítséget nyújt a tanulmányi és szakmai munkában 

h) ellenőrzi és értékeli a kollégisták tanulmányi tevékenységét; 

i) részt vesz a Szakkollégium felvételi eljárásában; 

j) kinyilvánítja a kollégiumi tagság SZMSZ-ből következő megszűnését; 

k) elősegíti a kollégisták és az oktatók kapcsolattartását; 

l) felelős a szakmai munka minőségéért; a diákbizottság elnökével együtt beszámol a 

szakkollégium tevékenységéről a Kari Tanácsnak; (10 § g.)  

m) véleményezési joggal bír a kollégistákat érintő kérdésekben; 

n) tanácskozási joggal részt vehet a Diákbizottság ülésein; 

o) ellátja a Szakkollégium SZMSZ-ből eredő egyéb jogait. 

 

13. § A Tanulmányi Bizottság a Szakkollégium szakmai és oktatási tevékenységének elveit 

meghatározó, és a szakmai munkát értékelő szerv. Tagjai a programigazgató, a Diákbizottság 

elnöke, egy Diákbizottsági tag és egy egyetemi oktató, akiket a Taggyűlés kér fel 1 éves 

időtartamra. A Tanulmányi Bizottság évente egyszer, a bizottság-választó taggyűlés időpontja 

előtt ülésezik. Határozatképes a Bizottság, ha tagjainak többsége jelen van; határozatait 

szótöbbséggel hozza. Az egyetem felkért oktatója akadályoztatása esetén maga helyett egy másik 

egyetemi oktatót delegálhat, a Diákbizottság egyetértésével. A Tanulmányi Bizottság üléseiről 

jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 

14.§ A Tanulmányi Bizottság: 

- áttekinti és jóváhagyja a tanulmányi és felvételi szabályzat alapelveit; 

- értékeli a tanév munkáját; 

- véleményezési jogot gyakorol a kollégistákat érintő bármely tanulmányi kérdésben. 

 

15. § A Felvételi Bizottság a szakkollégiumba való felvételi eljárásban vesz részt, tagjai a 

Taggyűlés által (Gyűlésen megjelölt módon) megválasztott 5 szakkollégista hallgató. A tagok 

személyére bármely belső státuszú szakkollégista javaslatot tehet. A bizottság megbízatása egy 

tanulmányi évre terjed ki. Tagjai közül választja elnökét. Ülései teljes létszám esetén 

határozatképesek, és gyakorolja az SZMSZ által a felvételi eljárásban biztosított jogait. 

Üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. Nyilvánosan meghirdetett ülésein a Programigazgató és 

bármely szakkollégista hallgató tanácskozási joggal részt vehet, a felvételi elbeszélgetésről 

azonban a nem bizottsági tag szakkollégisták kizárhatók. 

 

IV. A Szakkollégium tagsága 

16. § A Szakkollégium tagsága külső és belső státuszú főként közlekedésmérnöki és logisztikai 

tanulmányokat folytató hallgatókból áll – külsős státuszúként nem kritérium a hallgatói 

jogviszony/szakirányú tanulmány, feltétel viszont a szakmai tevékenységben történő aktív 

részvétel. A külsős és belsős tagok jogai és kötelezettségei az alapító tagok megegyezése szerint 

kerül kialakításra. 
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Külsős szakkollégista:  

 részt vehet a szakkollégiumi tevékenységekben,  

 bent tartózkodhat a kollégiumban (vendégkártyával),  

 nem vonatkoznak rá kötelezően a tanulmányi követelmények,  

 lehet szenior. 

Felvétele: egy szakkollégista (aktív, szenior, külsős, belsős, tiszteletbeli/örökös) ajánlása és 

önéletrajz, amelyhez csatolja indoklással ellátott kérését, hogy külsős szakkollégista szeretne 

lenni. 

 

Tiszteletbeli/örökös szakkollégista: az lehet, aki legalább két aktív félévet töltött a kollégiumban, 

és a közgyűlés megszavazza, hogy az legyen. Előterjesztő csak belsős kollégista lehet. 

 

Szenior szakkollégista: olyan egyetemünkön végzett, szakkollégista előmúlttal rendelkező 

személy, aki oktatói, illetve mentori tevékenységet lát el. 

Felvétele: a Diákbizottság javaslatára a Taggyűlés döntése alapján történik. A jelentkezés 

feltétele egy előzetes programterv benyújtása. 

 

A szenior taglétszám maximum 4 fő, a tagság ideje maximum 1 év. 

Tevékenységük ellenőrzése évenként beadott beszámoló alapján a Programigazgató, illetve a 

Taggyűlés által történik. 

 

 

17. § (1) A Szakkollégium belső tagja jogosult: 

a) a szakkollégiumot érintő minden kérdésben javaslatot tenni, részt vehet a Taggyűlésen, 

szavazhat, szavazati jog nélkül részt vehet a Diákbizottság ülésén; 

b) igénybe venni a szakkollégium szolgáltatásait, rendezvényein részt vehet. 

 

 

(2) A Szakkollégium belső tagja köteles: 

a) eleget tenni az Egyetem és a szakkollégium által támasztott szakmai követelményeknek 

(bővebben ld. tanulmányi szabályzat SZMSZ V.), legjobb képességei szerint. 

b) eleget tenni az SZMSZ-ben foglaltaknak, a Szakkollégium szervei által hozott 

határozatoknak; 

c) részt venni a szakkollégium közösségi életében. 

 

 

18. § (1) A Szakkollégium tagfelvételi eljárása: 

a) Egy, másfél oldalas életrajz, és motivációs levél előzetesen beadandó. A megírás 

szempontjai: jelen § (4) pontjában foglaltak szerint 

b) Felvételi Bizottság előtti elbeszélgetés 

 

 (2) Felvételre jelentkezhet a Széchenyi István Egyetem, közlekedésmérnöki vagy logisztikai 

területen tanulmányokat folytató hallgatója. A jelentkezés és a felvételi határidejét a Felvételi 

Bizottság tűzi ki. 
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(3) A taggá válás feltételei: 

 

a) nappali tagozatos képzésben részvétel, 

b) kiemelkedő tanulmányi átlag az előző félév tekintetében, és/vagy 2 db publikáció 

c) sikeres kollégiumi és szakkollégiumi felvételi, 

d) a 19. § esetében a Szakkollégiumba csak a tagság megszűnését követő két félév elteltével 

lehet újra jelentkezni. 

 (4) A felvételi eljárásban elérhető pontszám: max. 60 pont, ebből 40 pont a Felvételi Bizottság 

előtt. 

A.) A Felvételi Bizottság által értékelhető további szempontok: 

- közösségi elkötelezettség, 

- egyetemi közéleti múlt, 

- egyéb méltányossági szempontok. ( max: 20 pont) 

B.) A Programigazgató értékeli: 

- tudományos, kulturális munka, 

- TMDK tevékenység, 

- egyéb tanulmányi szempontok. (javaslat alapján max.: 20 pont, a bizottság jóváhagyásával) 

C.) A fennmaradó 20 pont a következőkből tevődik össze: 

- tanulmányi átlag 3-mal szorozva és felfelé kerekítve, max. 15 pont, 

- nyelvvizsga: középfokú A, B: 1 pont; C: 2 pont; felsőfokú 3 pont, de max. 5 pont. 

 

19. § A tagság megszűnésének okai: 

a) a tanulmányi szabályzatból következő megszűnési módok, 

b) a Taggyűlés rendkívüli esetben hozott kizáró határozata, 

c) önkéntes kilépés; 

d) belsős tag esetén a belsős státusz elvesztésével jár a Széchenyi István Egyetem 

Kollégiumi Fegyelmi Bizottsága által kiszabott jogerős kizáró határozat. 

e) SZMSZ-ben előírt minimum elvárások nem teljesítése. 

 

V. A Szakkollégium Tanulmányi Szabályzata (TSZ) 

20. § A Szakkollégium tagjai az egyetemi kötelező tanulmányi munkán felül kiegészítő 

képzésben és szakmai munkában vesznek részt. A TSZ által előírt szakmai követelmények 

megsértése a tagság megszűnését vonhatja maga után. A szakkollégium célul tűzi ki maga elé a 

tutoriális képzés feltételeinek megteremtését. 

 

21. § (1) A Szakkollégium tagjainak joga és egyben kötelessége évenként részt venni a 

Programigazgató által kijelölt szakmai kollégiumi munkák, események egyikén. A kollégiumi 

programok/tevékenységek közül kell kijelölni azokat, amelyek választhatóak és teljesítésével a 

hallgató megfelel az előírásnak. A diákbizottság egyetértésével kiválasztott szakmai 

tevékenységek összeállítása a Programigazgató feladata. 

 

(2) A munkára folyamatosan lehet jelentkezni. A szakkollégiumi tevékenységnek vezető oktató 

vagy felsőéves (mentor) felelőse van, aki felel a részt vevő hallgató munkájának minőségéért. Az 

a tag, aki ezt a feltételt nem teljesíti, a tanév végén automatikusan elveszíti szakkollégiumi 

tagságát. 
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22. § (1) A Szakkollégium tagjai kötelesek szeptember 30-ig, illetve február 28-ig a 

Programigazgatónál igazolni, hogy a félév során részt vesznek nyelvtudásuknak megfelelő szintű 

nyelvoktatásban, ha még nem rendelkeznek nyelvvizsgával. 

 

(2) A Szakkollégium tagjai kötelesek évente egy tudományos dolgozatot a TMDK keretén belül 

angol nyelven bemutatni. A munkát/alkotást előzetesen egyeztetni kell adott félév 5. hetéig.  

 

23. § A Szakkollégium tagjai kötelesek évente egy projektbeszámolót a Programigazgatónak 

bemutatni, legkésőbb a felvételi eljárás előtti hét végéig. Ennek elmulasztása a tagság 

automatikus szemeszter végi megszűnését eredményezi. Indokolt esetben a diákbizottság fél éves 

haladékot adhat a tag kérésére. 

 

24. § A szakkollégium tagjai legalább 2 félév szakkollégiumban elvégzett munka után, a tagság 

természetes, nem kizárással történő megszűnését követően oklevelet kapnak, melyet a 

Programigazgató, a SZE Rektora, a Műszaki Tudományi Kar Dékánja, valamint a 

Közlekedésmérnöki és a Logisztikai Tanszékek vezetői írnak alá. Az oklevél igazolja az elvégzett 

szakmai munkát, a szakkollégiumi közösségben való részvételt. Ennek előkészítése a mindenkori 

Diákbizottság feladata. 

 

25. § (kiegészítő rendelet) A szakkollégium tagjai évente kötelesek szakmai, kulturális és 

közösségi tevékenységekkel aktivitási pontokat gyűjteni. A bennmaradáshoz szükséges minimum 

ponthatárról a Diákbizottság dönt. A pontozási rendszert a Taggyűlés fogadja el. 

 

 

Győr, 2013-06-16 

 

 


