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PREAMBULUM 

 
Az Óbudai Egyetem (továbbiakban: Egyetem, Alapító) Szenátusa, az Egyetemi Hallgatói Önkor-
mányzat egyetértésével a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: 
Nftv.), a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013 (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet)  a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásáról és az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló 51/2007 (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Juttatási rendelet) az Egyetem 
Szervezeti és Működési rendje, valamint a Kapy Jenő Szakkollégium (továbbiakban: Szakkollégium) 
Alapító Okirata alapján a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint 
határozza meg. 

 
 

• 1. RÉSZ 
 

A SZAKKOLLÉGIUM MŰKÖDÉSÉNEK 

KERETEI ÁLTALÁNOS RENDELKEZSEK 

A Szakkollégium elnevezése, jogállása, képviselete 

 
1. §     (1)    Szakkollégium hivatalos neve: Óbudai Egyetem Kapy Jenő Szakkollégium. 

(2) A Szakkollégium: 

a) rövidített neve: KJÉSZ 

b) idegen nyelvű neve: Óbuda University Kapy Jenő Architecture College 

c) működési helye: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 8; 1146. Budapest, Thököly út 74. 

d) alapítója: Óbudai Egyetem 

e) holnap: www.kjesz.hu 

(3) A Szakkollégium az önkormányzatiság elvére és a szakkollégisták öntevékenységére 
épülő politikai pártoktól, csoportosulásoktól, egyéb gazdasági szervezetektől független tehet-
séggondozó szervezet 

(4) A Szakkollégium az Egyetem szervezetének részeként működik, nem jogi személy, 
feladatait az Egyetem költségvetésében meghatározott kerete között látja el. A szakkollégiu-
mot az igazgató képviseli. 

(5) A Szakkollégium általános felügyeletét a Ybl Miklós Építéstudományi Kar (továbbiakban 
Kar) dékánja látja el. 

(6) A Szakkollégium tudományos, szakmai felügyeletét az Egyetem tudományos 
rektorhelyettese látja el. 

(7) A felügyeleti jogkör gyakorlása során a szakkollégiumi önkormányzati tisztségviselők és 
választott bizottságok hatáskörét csorbítani, illetve elvonni nem lehet. 

 
A szabályzat hatálya 

2. § (1) Jelen szabályzat hatálya az Egyetem keretében működő Kapy Jenő Szakkollégiumra ter-
jed ki. 

(2) Szakkollégista az a hallgató, aki a felvételi eljárás során a Szakkollégium tagjává vált. 

 
  

http://holnap:%20www.kjesz.hu
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A SZAKKOLLÉGIUM CÉLJA, FELADATAI 

 

3. § (1) A Szakkollégium általános célja, hogy egyéni és közös tudás bővítése a szakmai program 
kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a különböző terüle-
teken hallgatók tudását elmélyíteni, a világot és szakmájukat érintő kérdésekről együtt gondol-
kodni, ezen célokon keresztül a hallgatók közötti kapcsolatok erősítése.. A Szakkollégium alap-
vető feladata a Kar alaptevékenységének elősegítése, támogatása. A szakkollégium célja 
extrakurrikuláris képzés biztosítása önszerveződő módon az építészmérnöki, építőtudományi, 
építőművészi képzések területén, és kapcsolódó szakágak és társművészeti ágak területén. 
(2) A szakkollégium célja az Óbudai Egyetem Kollégiumának keretei közt az együttlakás 
biztosítása, ugyanakkor a képzési program elérhetővé tétele mind a bentlakó, mind a nem bent-
lakó tagok számára 
(3) A Szakkollégium á l t a l á no s  célja továbbá olyan szakmailag érzékeny,  műszaki lá-
tásmóddal is rendelkező hallgatók nevelése, akik a legmagasabb szintre törekednek szakmá-
jukban, másfelől sokoldalú tájékozottságuk és elkötelezettségük révén hasznos tagjaivá vál-
nak a társadalomnak. A szakkollégium kiemelt célja továbbá a csapatmunka, közös tervezés 
és kivitelezés tapasztalati hagyományának segítése az az építészmérnöki, építőtudományi kép-
zésekben. 
(4) A Szakkollégium célja, hogy a hallgatók együttműködését és szakmai és társadalmi sze-
repvállalását a közös projektekben, tanulmányi utakban elősegítse. 
(5) A Szakkollégium Kapy Jenő szellemiségében nyitott, elhívatott, kísérletező kedvű az új-
szerű, összetett gondolkodású szakmailag és szellemileg interdiszciplináris értelmiségeket ne-
veljen. 
(6) A hallgatói öntevékenységre épülő alternatív közösségi létforma kereteinek kialakításá-
val, valamint szakmai, oktatási és kulturális programok szervezésével kiemelkedő személyekké 
válhassanak. 
(7) A tehetséges mérnökjelölteknek és doktoranduszoknak az egyetemi képzésen túlmutató 
kompetenciákat nyújtson, tudományos, szakmai és általános ismereteket, valamint kapcsolat-
rendszerüket bővítse, a szakmai közéletbe őket bevonja, az arra alkalmasakat pedig a kutatói 
pálya felé orientálja. 
(8) Tagjainak átadja a hagyományos mérnöki értékrendet, a kiemelkedő magyar mérnökök 
munkásságát bemutassa. A Szakkollégium külön hangsúlyt fektet a mérnöki etika oktatására. 

 

4.§   A Szakkollégium elsősorban az Ybl Miklós Építéstudományi K a r  hallgatóinak összefogását, 
egy egységes hallgatói közösség létrehozását tekinti céljának. Ennek keretében: 

a) előadásokat, üzemlátogatásokat, a hallgatók érdeklődési területének megfelelő ren-
dezvényeket bonyolít, szervez, 

b) az Egyetem egyéb Karain tanuló hallgatók számára is biztosítja a Szakkollégium nyi-
tottságát, 

c) elősegíti az Egyetem oktatói, hallgatói közötti információcserét, 

d) publikációs lehetőségek felkutatása, annak elősegítése az oktatók, kutatók és hall-
gatók részére, 

e) fejleszti a Kar építőipari-építőanyagipari kapcsolatait, 

f) kapcsolatot tart és kooperál a tudományos élet szereplőivel, egyesületeivel, 

g) elősegíti a tudományos diákköri tevékenységet (TDK), 

h) elősegíti a tehetséggondozást és a doktori képzést, 

i) tanulmányutakat szervez 

j) ápolja a műszaki tudományok szakmai kulturális örökségét. 
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MŰKÖDÉSI ALAPELVEK 

 
5. § (1) A Szakkollégium mindenkor politikai pártoktól és szervezetektől, az ezekhez kapcsolódó ide-

ológiai és politikai tevékenységektől független intézményként működik. 
 

(2) A Szakkollégium értékrendszerében a építéstudományi értékeket kívánja megőrizni és képvi-
selni. Ennek megfelelően működésében az alábbi elvek érvényre juttatására törekszik: 

a) szakmaiság, 

b) tájékozottság, 

c) önállóság és kezdeményezés, 

d) felelősség, 

e) közösség, 

f) önkormányzat, 

g) egyenlőség, 

h) nyilvánosság, 

i) anyagi érdekeltség tilalma, 

j) szabályzatszerűség, 

k) eredmények dotálásának elve, 

l) a teljesítmény elismerésének elve, 

m) a munka becsületének elve, 

n) a tudás feltétlen értéknek tekintése elve. 

(3) A szakmaiság elve: A Szakkollégium működésének célja, hogy a tagok szakmai felkészült-
ségét minden lehetséges eszközzel elősegítse. E célból minden rendelkezésére álló eszközzel 
elősegíti tagjai tanulmányainak folytatását és idegen nyelvi ismereteinek bővítését. A szakkollé-
gistának kötelessége, hogy tanulmányait felelősségteljesen és szakkollégistához méltó módon 
teljesítse, továbbá hogy a Szakkollégium képzési rendszerében részt vegyen. 

(4) A tájékozottság elve: a Szakkollégium célja a művelt, tájékozott, idegen nyelveket beszélő, 
széles látókörű értelmiség nevelése.  

(5) Az önállóság, kezdeményezés elve: a Szakkollégium célja, hogy tagjaiban az önálló gondolko-
dás, a kezdeményezőkészség szellemét fejlessze, tagjai egyéniségét gazdagítsa. 

(6) A felelősség elve: a Szakkollégium célja, hogy tagjaiban a felelősségvállalás szellemét fejlesz-
sze. A Szakkollégium minden tagja és minden tisztségviselője felelősséggel tartozik kötelezett-
ségei megszegéséért, illetve jogaival való visszaélésért. 

(7) A közösség elve: a Szakkollégium célja a Szakkollégium közösségi életének fejlesztése és vé-
delme. 

(8) Az önkormányzat i s á g elve: a Szakkollégium működése az önkormányzatiság és a demok-
rácia elvein alapul; tisztségviselőit a közösség – a jelen szabályzatban foglaltak szerint – választja, 
ellenőrzi és váltja le. 

(9) Az egyenlőség elve: a Szakkollégium egyes tagjait az általános, mindenkire érvényes jogok 
és kötelezettségek mellett szerepvállalásuktól függően más-más jogok illetik meg, de az adott tí-
pusba tartozó tagok ugyanolyan jogokat élveznek, és ugyanolyan kötelezettségek terhelik őket. Az 
újonnan felvett szakkollégisták szavazati jogát személyi kérdésekben a Szakkollégium Szabályzatai 
korlátozhatják. 
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(10) A nyilvánosság elve: minden, a Szakkollégiummal kapcsolatos ügy nyilvános a Szakkollégium 
minden tagja előtt. Az ilyen ügyekről a Szakkollégium minden tagja köteles az érdekelteket 
megfelelő időben tájékoztatni. Különösen terheli ez a kötelesség a Szakkollégium tisztségviselőit 
az általuk hozott határozatok és a Szakkollégiummal kapcsolatos tevékenységük tekintetében. A 
Szakkollégiummal kapcsolatos ügyekről a Szakkollégium minden tagja jogosult véleményt nyil-
vánítani. A nyilvánosságot személyi kérdésekben a jogszabályok és az egyetem, illetve az Ybl 
Miklós Építéstudományi Kar szabályzatai korlátozhatják. 

(11) Az anyagi érdekeltség tilalmának elve: a szakkollégistának szakkollégiumi tagságához ki-
zárólag anyagi érdeke nem fűződhet, abból tisztán anyagi haszna nem származhat. A szakkollégi-
umi tagság nem alapulhat anyagi érdekeltségen. A szakkollégistának nem származhat anyagi 
haszna kurzus tartásából vagy szakkollégistaként végzett más közérdekű tevékenységéből. 

(12) A szabályzatszerűség elve: az egyetemi és kari szabályzatoknak a Szakkollégium minden 
tagja számára hozzáférhetőknek kell lenniük. A szabályzatok ismerete különösen kötelessége az 
azokat alkalmazó tisztségviselőknek, hallgatóknak, segítőknek. 

 
 

• 2. RÉSZ 
 

A SZAKKOLLÉGIUM TAGSÁGÁNAK JOGAI ÉS 

KÖTELZETTSÉGEI A SZAKKOLLÉGIUM TAGSÁGA 

6. § (1) A Szakkollégium nyitott. A Szakkollégium tagja lehet: 

a) rendes tag, 

b) pártoló tag és 

c) tiszteletbeli tag. 

(2) A Szakkollégium rendes tagja lehet minden olyan magyar és külföldi természetes sze-
mély, aki az Egyetem hallgatója és a Szakkollégium Alapító Okiratában meghatározott 
célkitűzéseivel egyetért, és azt magára nézve kötelezőnek fogadja el, kötelezettséget vállal 
a célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, a Szakkollégium jelen SZMSZ-
ében meghatározott kötelezettségei teljesítésére. 

(3) A Szakkollégium pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi természetes vagy jogi sze-
mély, aki a Szakkollégium céljaival egyetért, adományaival, munkájával segíti a Szakkollé-
gium tevékenységét. A pártoló tag a Szakkollégium tevékenységében nem köteles az aktív 
tagokkal azonos módon részt venni. A pártoló tag a Taggyűlésen tanácskozási joggal részt 
vehet, szavazati joga nincs, tisztségviselővé nem választható. 

(4) A Szakkollégium tiszteletbeli tagja lehet az,,  aki a Szakkollégium munkájában, céljainak 
megvalósításában kiemelkedő és/vagy példamutató tevékenységet fejt ki, vagy fejtett ki, vagy 
jelentős támogatást nyújtott, illetve ilyen támogatás megszerzésében hathatósan közreműkö-
dött, továbbá az alapító okiratban foglalt célok megvalósítását személyes tekintélyével, 
illetőleg tevékenységével jelentős mértékben elősegíti vagy elősegítette, és erre tekintettel a 
Szakkollégium Taggyűlése a Szakkollégium tiszteletbeli tagjává megválasztja. A tiszteletbeli 
tag a Taggyűlésen tanácskozási joggal részt vehet, szavazati joga nincs, tisztségviselővé nem 
választható. 18 év alatti személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával lehet tag. 

(5) A szakkollégiumi tagság ingyenes. 
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A tagok jogai 

 

7. § (1) A Szakkollégium tagjainak, pártoló tagjainak, tiszteletbeli tagoknak egyaránt joga van: 

a) részt venni a Szakkollégium rendezvényein, Taggyűlésén és minden más fórumán; 

b) felszólalni és véleményének hangot adni a Szakkollégium bármelyik fórumán, illetve 
bármely tagjához kérdést intézni, ha ezeket a jelen SZMSZ vagy az adott fórum 
szabályzata másként nem határozza meg; 

c) igénybe venni a Szakkollégium szolgáltatásait (előadások, kurzusok látogatása, rész-
vétel tanulmányutakon, stb.) és 

d) Taggyűlésre előzetesen – legalább 7 nappal – napirendi pont felvételét kérni, amelyet 
a meghirdető köteles felvenni a tárgyalandó témák közé (amennyiben kevesebb, mint 
7 nap van a Taggyűlésig, úgy a téma felvételéről a napirend elfogadása előtt a 
jelenlévők külön szavaznak). 

(2) A Szakkollégium igazgatója és rendes tagjai szavazati joggal rendelkeznek a Szakkollé-
gium Taggyűlésén. 

(3) A Szakkollégium tagja a kollégium igazgatójával történő egyeztetést követően programokat 
szervezhet, amelyeket bármely tag számára is szabadon hozzáférhetővé kell tenni, illetve a 
más tagok által (szakkollégistaként, illetve a szakkollégium eszközeinek, csatornáinak fel-
használásával) szervezett programokon jogosult részt venni. 

(4) A Szakkollégium tagjának jogában áll évente két alkalommal beszámoltatni a Szakkollégium 
bármely tisztségviselőjét. 

(5) Minden rendes tag választó és választható, kivéve, ha az SZMSZ, vagy más vonatkozó 
szabályozás eltérő rendelkezést tartalmaz. 

 
 

A tagok kötelezettségei 

 
8. § (1) A Szakkollégium tagja köteles: 

a) a Szakkollégium szakmai és közösségi életében érdemben rész venni; 

b) részt venni a Szakkollégium Taggyűlésén, amelyről hiányzását előzetesen legalább 
három nappal jelezni, ezt követően utólag öt munkanapon belül, de legkésőbb a 
következő ülésen írásban igazolni köteles 

c) betartani a Szakkollégium szabályait; 

d) felelősséggel ellátni a vállalt tisztséget, tisztségeket; 

e) felelősséggel elvégezni a ráosztott, elvállalt munkákat és 

f) a Szakkollégiumi tagságával összefüggésben keletkezett, jogszabályi, egyetemi vagy 
kari szabályzaton alapuló díjakat megfizetni. 

(2) A Szakkollégium minden rendes, pártoló és tiszteletbeli tagja köteles a szakkollégiumi 
szellemiséghez méltó módon viselkedni, az értelmiség erkölcsi és etikai szabályainak és 
elvárásainak figyelembevételével. 

(3) A Szakkollégiumban tisztségviselői funkciót elvállaló és betöltő természetes személy kö-
teles munkájáról legalább félévente, mandátuma lejárta vagy megszűnése (lemondás, vissza-
hívás, stb.) esetén beszámolni a legközelebbi Taggyűlésen (a tisztségviselői vagy tagsági jogról 
történő lemondás nem menti fel a személyt beszámolási kötelezettség alól.) 
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(4) A rendes tagok számára a szakkollégiumi tagság feltétele: szakkollégiumi tagsága alatt 
évente legalább egy a Szakkollégium által szervezett kurzus teljesítése vagy képzési idő alatt 
egy TDK dolgozat beadása. 

 
Tagsági jog megszűnése 

 
9. § (1) A Szakkollégium (rendes, pártoló vagy tiszteletbeli) tagjainak jogviszonya megszűnik a tag: 

a) halálával, 

b) lemondásával, 

c) a képzésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, 

d) a szakkollégiumi kötelezettségeit nem teljesíti, 

e) kilépéssel, 

g) kizárással, 

h) jogszabályok vagy egyetemi szabályzatok megszegése, megsértése miatt tagságtól 
való megfosztással, 

i) hallgatói vagy doktoranduszi jogviszonyának megszűnésével és 

j) a 8. § (1) bekezdés f) pontjában rögzített díjfizetési kötelezettségének felszólítás követő 
nem teljesítése esetén 

 
 

• 3. RÉSZ 

 
A SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETE, FÓRUMAI 

A SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETÉNEK ÉS FÓRUMAINAK 

SZINTJEI 

 
A Taggyűlés 

 
10.§  (1) A Szakkollégiumi Taggyűlés a Szakkollégium legfőbb döntéshozó szerve. A Taggyűlést 
évente legalább három (tanévkezdő, félévzáró és tanévzáró) alkalommal kell összehívni. A pótlóla-
gosan összehívott taggyűlés a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes és azt az eredeti 
napirenddel a taggyűlés meghirdetett napján, legkorábban a meghiúsult ülést követő 30 perc eltel-
tével lehet összehívni. A kezdeményezett Taggyűlés összehívásakor a póttaggyűlés időpontját is 
meg kell határozni. 

 
(2) A Taggyűlést az elnök hívja össze.  

a) A tagokat az ülés időpontja előtt legalább 7 munkanappal korábban - elektronikus úton, il-
letve a Szakkollégium helyiségében hirdetményi úton - kell értesíteni.  

b) Ha az elnök a kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az igazgató kötelezettsége a Tag-
gyűlés összehívása. Ha Taggyűlés összehívása ez követően is elmarad, akkor a Ybl Miklós 
Építéstudományi Kar dékánjához lehet fordulni jogorvoslatért.  

c) Az elnök 3 munkanapon belül köteles Taggyűlést összehívni, ha a mindenkori rendes tagság 
egyharmada vagy legalább tíz fő (rendes tag) azt írásban kéri. 

 
(3) A Taggyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele van jelen. A jelen 

szabályzat elfogadásához és módosításához a Taggyűlés összes szavazati jogú tagja legalább 
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felének jelenléte és a jelenlévők 2/3-os támogatása szükséges Taggyűlés ülései nyilvánosak. A 
Taggyűlés személyi kérdésekben titkos szavazással dönt. 

(4) A Taggyűlés választja a Szakkollégium tisztségviselőit, titkos szavazással, egyszerű többséggel. 
a) Az elnök személyét a Taggyűlés választja pályázat útján egy (1) évre. 
b) Az igazgató személyét a Taggyűlés választja a jelen szabályzatban meghatározott eljárás-

rendben, pályázat útján három (3) évre. 
 

(5) A Taggyűlés dönthet minden, a Szakkollégium életét befolyásoló kérdésről, amelyet jogszabály, 
vagy szabályzat nem utal kifejezetten más testület vagy tisztségviselő hatáskörébe. A Taggyűlés 
hatáskörébe tartozik különösen: 

d) a Szakkollégium Szervezeti és Működési szabályzatának jóváhagyása, 
e) a tisztségviselők választása, visszavonása, 
f) a tisztségviselők és tagok beszámoltatása, 
g) a Szakkollégiumot közép- és hosszútávon érintő ügyekben történő döntés meghozatala, 
h) tagfelvétel és -kizárás ügye. 

 
(6) A Taggyűlés elfogadhatja, illetve visszautasíthatja a bizottságok javaslatait, a bizottságok dönté-

sei nem kötelező érvényűek a Taggyűlésre nézve. 
 
 
 

(7) A Taggyűlésnek lehetősége van a jelen szabályzat 12. § (1) bekezdése szerinti tisztségviselői 
visszahívására, ebben az esetben a szavazati jogú tagok több mint kétharmadának (2/3+1fő) 
szavazat szükséges. 

 
(8) A Taggyűlésnek joga van a szervei tisztségviselőit beszámoltatni, a beszámolót elfogadni, illetve 

visszautasítani. 
 

(9) A Taggyűlés jogosult bármilyen, a jelen szabályzat szerinti tagsági jogviszonnyal kapcsolatos 
döntést meghozni, a bizottsági elnökök előterjesztése alapján tagot a Szakkollégiumból kizárni. 

 

.  
(10) A Taggyűlés üléséről jegyzőkönyv készül. Az írásba foglalt jegyzőkönyvet a Taggyűlés időpont-

jától számított 8 napon belül közzé kell tenni a Szakkollégium honlapján. 
 

A bizottságok 

 
11.§  (1) A Szakkollégium működését, feladatainak ellátását bizottságok létrehozásával biztosíthatja. 

A Szakkollégium bizottságai két csoportba sorolhatók: 

a) állandó bizottságok, amelyek tevékenységüket folyamatosan fejtik ki, amelyek tervez-
hető, előre látható, esetleg rutinszerű feladatokat látnak el, 

b) ideiglenes (ad hoc) bizottságok, amelyek egy konkrét, komplexebb probléma 
megoldására hoznak létre. 

2) Ideiglenes bizottságot a Szakkollégium Taggyűlése, tisztségviselője hozhat létre, de csak 
saját jogkörének és hatáskörének keretein belül. Az ideiglenes bizottság megbízatása szól-
hat konkrét időtartamra, de legfeljebb 1 évre, illetve az adott feladat elvégzésére. Az ideiglenes 
bizottság beszámolási kötelezettséggel tartozik a létesítő személy vagy szerv felé, munkája és 
eredményei vonatkozásában a létesítő személy vagy szerv felel és számoltatható be. 
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3) Az állandó bizottság a Szakkollégium adott tudományágát képviselő szervezeti egység. 
Minden tag egyúttal egy bizottság tagja is. Legalább két állandó bizottságot kell létrehozni, egy építész 
és egy építőmérnök állandó bizottságot. 

4) A bizottság felelős a szakmai munkáért, működésére vonatkozó ügyrendjét a vonatkozó jog-
szabályokkal, egyetemi és kari szabályzatokkal összhangban, saját maga állapítja meg. 

  

 
4.  RÉSZ 

SZAKKOLLÉGIUMI TISZTSÉGVISELŐK 
 

TISZTSÉGVISELŐK MANDÁTUMA 
 

12. § (1) A Szakkollégiumban tisztségviselői: 

a) elnök, 

b) igazgató. 

 
Elnök 

 

13. §) (1) Az elnök a Szakkollégium rendes tagjai közül kerül megválasztásra. Az elnök megbíza-
tása egy évre szól. Személyét pályázatot követően a Taggyűlés választja. 

a) Az elnöki pályázatot 15 nappal a választást megelőzően ki kell hirdetni. 

b) Az elnök lehet Bizottságot vezető hallgató is. 

c) A Taggyűléseken és az elnökségi üléseken, a bizottsági ülésen szavazati és vélemé-
nyezési joga van. 

 

(2) Az elnök az igazgató mellett felelős a Szakkollégium egészének munkájáért, működéséért. 

Az elnök: 

a) összehívja a Taggyűlést, 

b) az operatív ügyintézés biztosítása érdekében a megüresedő és átmenetileg betöltet-
len tisztségviselői funkcióira - az igazgatói megbízatás kivételével – megbízottat ne-
vez, 

c) állandó és ad-hoc bizottságokat hozhat létre. 

 
Igazgató 

 

14 .§ (1) A Szakkollégium működését a Szakkollégiumi Igazgató irányítja, aki a Szakkollégium felelős 

vezetője, ügyel a Szakkollégium működésének szabályosságára, biztosítja a kontinuitást a 

Szakkollégiumban évente cserélődő tisztségviselő váltások közepette. 

(2) Az igazgató az Egyetemmel áll közalkalmazotti jogviszonyban. A Szakkollégium igazgatói 

tisztségére a Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánjának javaslata alapján a rektor írja ki a 

pályázatot. Az igazgató a Kar több Szakkollégiumát is vezetheti, ha rendelkezi építész, vagy 

építőmérnöki végzettséggel.  Az igazgatót – az Ybl Kar dékánjának egyetértésével – a Szak-

kollégium Taggyűlése választja meg és a rektor nevezi ki. 

(3) Az igazgatói megbízás legalább 1, legfeljebb 3 évre szólhat és pályázat útján több 
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alkalommal megismételhető. 

(4) Az igazgató feladatai közé tartozik különösen: 

a) az Egyetem, a Ybl Miklós Építéstudományi Kar képviselete a Szakkollégiumban és 
a Szakkollégium képviselete az Egyetem és a Ybl Kar előtt, 

b) gondoskodás a szakmai feladatok ellátásáról, a szakmai-tanulmányi munka előké-
szítése és koordinálása, 

c) gondoskodás a jogszabályok betartásáról, az egyetemi előírások által meghatározott 
gazdasági és igazgatási feladatok elvégzéséről. 

 

(5) Az igazgatót megilleti: 

a) a Szakkollégium Taggyűlésén a szavazat jog; 

b) tájékozódáshoz való jog; 

c) véleménynyilvánításhoz jog; 

d) véleményezési jogok; 

e) észrevételezési jog; 

f) javaslattételi jog; 

g) hozzászólási jog; 

h) részvételi jog; 

i) betekintési jog; 

j) felfüggesztési és visszautalási jog: ha egy a szakkollégiumi szerv vagy fórum által 
meghozott szabályozás ellentmondásos, vagy szabálytalanul került kialakításra, vagy 
aggályosnak tartja, akkor annak végrehajtását felfüggesztheti és visszautalja az 
azt elfogadó szervnek. Ha az elfogadó szerv ismét helybenhagyja, de még mindig 
fennáll az igazgatói kétely, akkor a Kar dékánjához utalhatja az ügyet; 

k) az elnök huzamos akadályoztatása, vagy kötelesség elmulasztása esetén összehív-
hatja a Taggyűlést. 

 

(6) A Szakkollégium Igazgatójának kötelességei és feladatai: 

a) biztosítani a Szakkollégium az Egyetem és a Kar oktatási-nevelési céljaival, szabály-
zataival összhangban működjön; 

b) az Egyetem hallgatóra vonatkozó fegyelmi szabályzat megsértése esetén fegyelmi el-
járást kezdeményezni; 

c) gondoskodni a Rektor, a Kancellár valamint a felsőoktatásért felelős minisztérium vagy 
a az Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánja által kért adatok szolgáltatásáról; 

d) a Szakkollégium Taggyűlése által hozott, és az általa felfüggesztett döntéseket, hatá-
rozatokat az Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánja elé terjeszteni; 

e) közreműködik a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának előkészítésében 
és 

f) minden, ami az Egyetem szabályzati kötelezettségeként és feladatul írásban előírnak 
számára. 
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5. RÉSZ 
 

Záró rendelkezések 
 

15. § (1) Jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az egyetemi és a kari szabályzatok, valamint 
a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 
 
(2) Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Kapy Jenő Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabály-

zatát 2020. augusztus 28-án megtárgyalta és az SZ-CLXXIV/335/2020. számú határozatával elfo-
gadta. Jelen szabályzat 2020. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 
(3) Jelen szabályzatot az egyetem honlapján nyilvánosságra kell hozni. 
 

 

Budapest, 2020. augusztus 28. 

 

 

 

 

 


