
II. |ános Pál
Katolikus Kollégium és Szakkollégium

Szerve zeti és míÍkt'dési szab ályzata

Szombathely, 2A1,2

Tartalom:
- Szervezeti és Miíkodési Szabá|yzat
- Felvételi és Tagsági Szabályzat
- Tanul mány i Szabá|yzat

#t

%
/Í



II. IÁNos PÁL I(AToLIKUS KolrÉctuu És szAKKorrÉcIUM
szERVEzETI És tvtŰxo o ÉsI szAgÁry zAT A

PREAMBULT'M

A Szombathelyi EgyháTÍIegye megyésptispcike a II. Jarros Pál Katolikus
Szakkollégiumot (továbbiakban: Szakkollégium) azzal .a célkitiizéssel hozza
Szakkollégium keresztény értelmiségieket neveljen egy szolídáris tarsadalom
igazságosság szolgáIatára az értelmi képzés, a szakfudás erósítése, a morális
élefuitel, atársadalmi érzékenység és a lelkiség elmélyítése révén.

A Szakkollégium Szombathelyen, Hollrín Ernó utca 4. szám
mríkÖdését.

alatti éptiletben kezdi meg

A Szakkollégium névadÓja II. Janos Pai. pápa. Személyiségét a mélységes hit, a kitartÓ hiiség
és a|énaL valamint embertiársai iranti szeretet jellemzi, és így példakép e az egyetemi és foiskolai
ifriságnak. Isten kÍilcinleges ajrándéka számunkra az a tenrrékeny lelki és szellemi orokség, amít
II. Járros Pá| papa hagyott rank. Kizvetlen és Íiatalos pápaságanak lényeges része voIt az ifiriság
szolgélata és formálása. Az Intéznény II. Jarros Pá| pápa személyiségét, hitét, akaraterejét és
hiiséges szeretetét allítja kÖvetendó példaként a szakkollégistak elé.

A Szakkollégium katolikus oktatási célokat is szolgá|, melyek szervesen illeszkednek
Magyarorszátg oktatási rendszerébe. Nyiwa á1l minden katolikus, vagy más felekezetíí
felsóoktatási hallgatÓ elŐtt, aki eIfog adja az íntézmény szellemiségét és célkítrizéseit.

A Szakkollégium tagai a keresztény társadalmi alternatívát nem csak elméleti szinten, hanem
a gyakorlatban is igyekszenek megélni. A Szakkollégium krizcisségi életét egymas tiszteLete, az
egyiittmiÍkodés, a másokért valÓ felelössé gvá|Ia|ás, a szolgáIat, a kezdeményezókészség, a
felelós szabadság, az épito párbeszéd, a demokratikus Önkorm ányzatiság, és a széles látÓkone
valÓ torekvés és értékei jellemzik. A kozÖsség ugyanakkor a Í}ély emberi kapcso1atok
kialakulásrának és ápolásanak is a helye.

Ennek hatékony megvalÓsítása érdekében a fenntartÓi jogokat gyakorlÓ Szombathelyi
EgyhazÍnegye a kovetkezo Szewezeti és Miikcidési Szabályzatothagyja jóvá:

Kollégium és
létre, hogy a
építésére, az
és kozÖsségi
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ELSO nnSZ
Ár-,rar-,ÁN o s RENDE l-,rcnztrsnK

I. fejezet
A Szakkollégium adatai

1. $ (1) A Szakkollégium hivatalos elnevezése: f[. János Pál Katolikus Kollégium és
Szakkollégium (rtividített név: JPKSzk)

(2) Az tigyvitel során hasnÉltrtividített elnevezés: JPKSzk (továbbiakban: Szakkollégium).
2. s A Szakkollégium alapítója és fenntartÓja: Szombathelyi F'g7rbiázmegÍel 9100

Szombathely' Berzsenyí I). tér 3.
3. s A Szakkollégium székhelye: 9700 Szombathely, Hollán Ernó utca 4.

II. fejezet
A Szakkotlégium ktildetése, jellege

4. $(1) A Szakkollégium céljaolyan elkÖtelezett keresztény értelmiségiek nevelése, akik egyfelól
a lehetó legmagasabb szintre torekednek szakmájukban, másfelól hitelesen képviselik
hitliket, szolgáljak egyházukat és a tarsadalmat.

(2) A Szakkollégium politikai partoktÓl és szewezetektól fiiggetlentil mrikÖdik, ugyanakkor
meghatarozott formákban egyiittmiikÖdik egyhazi és más civil szewezetekkel, ktilonosen a
Szakkollégiumokkal.

(3) A Szakkollégium belsó szabáIyzatain alapulÓ tinkormanyzatisággal, diak nkormányzattal és
cinrendelkezési joggal mijkodik, figyelemmel a 2005. évi c)oo(Ix. ttirvényben
szabá|yozott eltérési lehetóségekkel egyutt a |997. évi CLu. torvény 7. $.ában
foglaltakra.

vrÁsonlK RÉsz
A SZAKKoLLÉGIUM SZAKMAI MUNKÁJA

I. fejezet
Szakmai miÍhely és ktiziisség

5. s (1) A Szombathelyi Egyhazmewe a Szakkollégium cél|<itíuésének megfelelöer-binositjaaz
intézntény miÍktidési feltételeit a szubszidiaritás elve szerint.

(2) A Szakkollégium a szakkollégistak és a nevelŐi koltégium kozÖs alkotő mtihelye és
koz<issége. A szakkollégistak csak bentlakÓk lehetnek.

(3) A Szakkollégiumi kozosség minden tagsa szorosaÍI egytittmrikodve munkálkodik a
Szakkollégium célj ainak elérésén.

(3) A kozcisségi életet a szakkollégistak a Szakkollégiumi Charta szellemiségének megfelelŐen a
demokratikus onszervez(idés és az Önkormanyzatí elv alapjan maguk tervezik és iranyítjak.

(4) A nevelŐi kollégiumot az. Igazgató vezeti, tagai a szakmai munkát irányítő, koordinálÓ
Szakkollégiumi titkar és koordinátor, valamint az oktatÓk. A nevelŐi kollégium a
szakmai proglam segítségével _ biáosítja, hogy a szakkollégistak kollégiumi éveík aLatt
szellemileg, szakmailag és emberileg fejlödjenek, tehetségtiket kamatoztassák, és
képességeiket fej lesszék, illetve szakmaiLag magas szintet érj enek el.
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II. fejezet
A Szakkollégiumi tagság

A tags g keletkezése
6. s (1) A Szakkollégium rendszeresen tajékoztatjaakÓzépiskolak tanulÓit és a pedagÓgusokat a

Szakkollégium munkájarÓl, eredményeiról és szolgáltatásairÓl. Erófonásainak
ftig gvényében segíti a kÓzépískolások felkészítését a felsóokÍatásra.

(2) ^ Szakkollégiumi tagságra jelentkezo kásbeli pá|yazaton tesz bízonyságot képességeirŐl,
valamint motiváciÓjarÓl. Az írásbe|í pályánatokat azIgazgatÓság és a diakképviseletbká|ja
el.

(3) A jelcilteket24 fuán beliil értesíteni kell a felvételi eredményéröl. A sikertelen jelolt jogosult
t$a pályázru, erröl tájékoztatru kell Őt. Az trásbeli és szÓbeli fordulÓt elbírálÓ dÖntések
ellen fellebbezésnek nincs helye.

(4) A megfeleló, de kollégiumi helyet el nem nyerö jelÖltek rangsoÍolva felvehetŐk aváróIistira,
ahonnan _ hely felszabadulása esetén - a rangsor sorrendjében kell óket behívni.

(5) A felvételi eljarás részletes szabá|yarta Felvételi és Tagsági SzabáIyzat tartalmazza.
(6) A tagsági jogviszoÍLy a felajánlott hely írásos elfogadásával, a tagsági és bérl eti szerzódés

alátrásával, és az elsó kollégiumi dijfizetés igazolásával kezdódik.

A tags g megszíínése és felfíiggesztése
7. $ (1) A Szat<kollégiumi tagság 10 hÓnapra (egy tanéwe) szóI, mely idótartam cit alkalommal

meghosszabbitható.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktÓl kivételes esetbenazlgazgatóság eltérhet.
(3) A tagságmegszirnik, ha azIgazgatÓság a Diakbizottságmeghallgatásaután,

a) a szakkollégista tagságát nem hosszabbítja ffiog, vagy
b) a szakkollégistát a Szakkollégium tagjai sorábÓl l<tzár1a.

(4) A tagság írott kérelem alapjan felftiggeszthetó, kÍilcin<isen, ha a szakkollégista tanulmarryaít
ktilfrldÖn folytatja. A tagsági jogviszony folytatását trásban kell kérelmezni.

A tagsdg meghosszabbítdsa
8. s (1) A tagság meghosszabbítasa | azIgazgatóság a Diakbizottság véleményének figyelembe

vételével a tanév végén hatáttoz, és hossz abbítja meg a szakkollégisták szerzodését egy
további tanéwe.

(2) ^ tagság megszÍíntetésének és a meghoss zabbttásának részletes szabáLyait a Felvételi és
Tag sági S zab áIy zat tartalmmza.

III. fejezet
A szakmai program

Ákat nos rendelkezés ek
9. $ (1) A Szakkollégium szakmai programjának elemei:

a) szakkollégiumi kurzusok;
b) mrÍhelyek keretében szerve zett tutoriáli s képzés ;
c) szimpÓziumok;
d) szakmai gyakorlatok;
e) egyéb , támogatott szakmai ontevékenység (kíilÖnosen: nyelvtanulás, tudományos

diakkori mozgaLornban v a|ó részvétel, kiilfbldi tanulm'ány O.
(2) A Sza]<kollégium képzési programja a szakkollégistak felsóoktatási tanulmarryaihoz

igazodÓan alap- és mesterképzésr e tagozódk.
(3) ^z alapképzésben az egyetemi alapszakos (BA, BSc), illefue az osrtatlan egyetemi képzés

elsŐ harom évében tanulmrínyokat folytatÓ hallgatők vehetnek Észt.
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(4) A mesterképzésben azok a szakkollégistak vehetnek résrt, akík egyetemi mesterszakos (MA,
MSc) vagy az osztatlan egyetemi képzés elsŐ három évén feltili tanulmarryokat folytatnak,
és akik szal<trénya beilleszthetó a Szakkollégium áIta| szewezett mrihe|yek szakmai
profiljába. Akiknek a Szakkollégium iIyen megfeleló mííhelymunkát kínálni nem fud,
egyéni munkatervek alapján látogafirak krnzusokat, és érnek el mérhetó szakmai
eredményeket (tanévenkénti dolg ozat formáj ában).

(5) A Szakkollégium témogatja mind az a|apképzésen, mind a mesterképzésen levö
szakkollégistak kÍilfőldi tarrulmarryÚtjait' amennyiben azokat a szakko|légista az
Igazgatósággal egyertetve tewezí, és írásban jelzi szándékát, hogy visszatérésekor
Szakkollégiumi tagságát folytatja. A kÍilfóldi tanulmanyut ideje a|alt a Szakkollégiumi
tanulmarryok is folytathatók, azIgazgató á|ta|jÓvríhagyott egyéni tanulmar,yi rend szerint.
A kiilfbldtin tartőzkodÓ szakkollégista nem mentestil a (9) bekezdésben elóírt beszámolÓ
alÓl.

(6) A szakkollégista ritmutatást kap mind a szakkollégiumi kcinyvtar, mind saját egyeteme
k<inyvtarának szakszerii basznáIatiíra, illetve mÓdszertani képzésben részestil a rendszeres
és tervszeríi tanulásra, idejének gondos beosztás étra, a szetzett fudás optimális használatára.

(7) A Szakkollégium szorgalmazza idegen nyelvek magas szintti elsajátítását, és gyakorlati
haszná|atát a Szakkollégiumi képzésben.

(8) Minden szalrÍ<ollégistanak legalább egy alkalomm al Észt kell vennie egy szimpóziumot /
konferenciát ltovábbképzésttewezo, kivitelezŐ és kiértékeló munkaktizcisség munkájában.
Az elökésziilet elsŐdleges formáj a a kurzls, célja, hogy a szakkollégistak bemutassák és
gyakorolj ák tudásukat a v áIasüott témában.

(9) A szakkollégista kciteles felévenként szakmai beszámolÓt készíteni, és legalább évente
egyszer az lgazgatóva| elbeszélgetni. E beszámolÓk, illetve beszélgetések a tagság
megrijításanak elöfeltételei (ld. 8. $ (1) bek.).

Alapképzés

10.$ (|) Az alapképzés idöszakában ahalLgatÓk teljesttik a kÖtelezŐ és fakultatív taryyakat. A
kurzusok mellett a szakkollégisták a szakjuknak megfeleló kimeneti nyelvi ktivetelmények
teljesítésére is felkésziilnek. .

(2) A kurzusok céLja, hogy a ktiltinbcizó szakos szakkollégistak rendelke zzenek egy kÖztis
gondolkozási alappal, amely megalapozza értélaendjtiket és felkészíti öket a kozéIetre,
illefue segíti óket, hogy jobban kommunikáljanak egymással és másokkal. A kcitelezo
kurzusok megal apozzák a Szakkollégium á|ta| kínált keresáény tarsadalmi a\ternatívát. A
váIasrthatÓ kurzusok meghirdetésekor torekedni kell azinterdiszciplínáris témákhjírásira,
mivel a szakkollégistak kiilcinbozokarckon és szakokon folytatnak tanulmrínyokat.

(3) Az alapképzésben részt vevó szakkollégisták, az a|apképzés programja mellett,
bekapcsolÓdhatnak az érdel<|ódéstiknek megfeleló miíhelyek munkájaba is. Az ísy váI|a|t
Önkéntes tobbletmunk a azonban késóbb nem szolgálhat felmentés indokául.

Mesterképzés

11.$ (1) A mesterképzés alapvetŐ mÓdszere a futoriális képzés, emellett folytatÓdik a
kurzusrendszerű képzés. A kurzusok ínterdiszciplinárisak, és felévente egyet, tlsszesen
hármat teljesíteni kell. A futoriálís képzés lényege a hallgatő és a futor fu eru:ív
egyiittmiíkridése.

(2) ^ mesterképzés idŐszakában a hallgatÓk teljesítik a kote\ezo és fakultatív tÍrgyakat. A
kurzusok mellett a szakkollégistak a szakjuknak megfeleló kimeneti nyelvi kÖvetelmények
telj esítésére is felkésziilnek.
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HARMADx nÉsz
A szAKKor,r-,ÉcIUM szERvE ZrTn'

vBznrÉs

I. fejezet
A Fenntartól

t2. $ (l) A Szakkollégium FenntartÓja a Szombathelyi Egyhrázmegye. Felelós a fulajdonát
képez szakkollégiumi ingatlanok karbantartásáért, és biztosítja, hogy a Szakkollégium
mtikodését változÓ feltételek mellett is folytathassa. FelelŐs továbbá a szakkollégiumi
jelleg megoruéséért, illetve a fenntartásáért.

(2) ̂ Fenntartő:
a) jÓvahagyja a jelen sZMsZ.t, a Felvételi és Tagsági Szabilyzatot, a Tanulmarryi

Szabá|yzatot é s azok mÓ do sít ásait,
b) kinevezi és felmenti az Igazgatőt, a szakkollégiumi titkaÍ és koordinátort és a Kollégiumi

F e liigyelŐ b izotts ág tags aít,
c) étékeli és elfogadj a azIgazgató éves beszámo|tfiát a Szakkollégium tanulmarryi, neve1ési

he|y zetérŐl és gazdálkodásarő|
d) jővahagyja az éves kÖltségvetést.

II. fejezet
A Ko ll é giu m i F elii gye l blzotts á g (F elÍi gy eló b iz otts á g)

13. $ (1) A Feltigyelóbizottság ellenorzi azlgazgató és azlgazgatóság munkáját, és félévente
értékeli azt arnak beszámolÓja alapjan.

(2) ̂  FeliigyelŐbizottság
a) eIlenorzi az sZMsZ betartását, illetve kezdeményezheti elŐzetesen kikérve a

Diakbizottság vélemén y ét _ annak mÓdo sít ását,
b) elókészíti az SZMSZ, a Tanulmarryi., a Felvételi és Tagsági Szabéiyzatokat, azok

esetleges mÓdosításainak tewezetét és jÓvríhagyásta a FenntartÓ elé terjeszti,
c) jÓvríhagyja a szakkollégistákkal évente megktitendó Tagsági Szeruildés szivegét,
d) évente odaítélhet egyéb tamogatásokat és elismeréseket,
e) uIgazgató elöterjesrtése alapjan megvitatja a Szakkollégium ktiltségvetési tewezetét és

azIgazgatóva| kozosen felterjeszi art a FenntartÓnak,
D jóvelhagyja az lgazgató elta| elóterjes zteÍt Ösztcindíj péiyÍ.zatokat, beIeérfve azok
kiértékelését is,

g) minden év március 3 l.ig a kÖvetkezó tanévre vonatkoző kollégiumi díj Összegét
meghatár ozz4 és azt kÖzzéteszí,

h) másodfokri eljarásban 8 napon beltil (fegyelmi eljrírásban 15 napon beliil) dont az
Igazgatóság felvételi vagy fegyelmi dontése ellen beny jtott fellebb ezés tigyében,

i) dont a hánirenddel kapcsolatosan a Diakbizottság (továbbiakban: DB) ei * Igazgatóság
kÓzott esetlegesen kialakulÓ vitában.

!4. $ (1) A Felfuyelöbizottság évente legalább kétszer, illetve sziikség esetén tilésezik. A
Feltigyelóbizottság az tigyrendjét maga á|Lapttja meg. Hatfuozatképes, ha tagjainak
tobbsége jelen van' és dontéseit szÓtÓbbséggelbozzameg.

(2) ^ FeltigyelŐbizottsághivatalbÓl meghívja azIgazgatÓság érdekelt tagi ait, amennyiben azok
tevékenységéról taryyal. A feléves beszámolÓt kÖteles szőbeli elóterjesáés alapjan is
napirendre tur.nt és megvitafiri.
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(3) A Feltigyelóbizottság tanácskozási joggal egyes napirendi pontjaihoz meghívhatja a
Diák'bizottság elnokét. Koteles elTe' ha a diakság panasszal fordul a FelÍigye|Őbilottsághoz.

(4) A FeltigyelóbizottságlegaLább harom, legfeljebb tittagu. ElnÖkét és tagjait aFenntartÓ nevezi
ki. Az Kollégiumi Feliigyelóbizottság kinevezése hirányában a fe|adat és hatáskort a
Fenntartó Látja eI,

IfI. fejezet
A Tanulmányi Tanács

15. s (1) A Tanulmarryi Tanács (a továbbiakban a TT) szakértelmével, javaslataival és
véleményeivel segíti azIgazgatÓságot, mindenekelótt a minóségbiztosítás terén.

(2) ^ TT javaslatot tehet a szakmai program koncepcionális kérdéseiben, továbbá a kurzusokon
targya|t témákra, illetve mÓdszertani segítséget nyujt.

(3) Véleményez}reti a szinpózíumokat, atewezéstól a kiértékelésig.
(4) Segíti azlgazgatÓságot szakmailag és emberileg megfeleló tutorok megtalálásában.
|6. $ A TT munkáját a Szakkollégiumi Igazgató szervezi. Üléseit félévente legalább egy

alkalommal azIgazgató hívja Össze és vezeti.
17. $ (1) A Tanulmányi Tanács tagtrai olyan nagy tekintélyu és nagy fudásri e|ismert egyetemi

oktatők, illefue jelentós tapasztalattal rendelkezó gyakorlati szakemberek, akik
azono Sulnak a S zakko 11 é gium c éI|<ttuzéseivel .

(2) ^z Igazgató hivatalbÓl tagja a TT.nak. A Szakkollégium korábbi igazgatója, mint lgazgató
Emeritus tagtra a TT.nak. A TT további harom tagát az Igazgató javas1atfua a
FeltigyelŐbizottság nevezi ki. A DB elncike tanácskozási jogri tagja a TT.nak. A TT tagjai
kÖziil meghatarozott idöre elnőktit választhat, aki az Igazgatóva| egyíittmtíkridve
szewezheti a TT munkEát,

fV. fejezet
A Diákblzottság 

.

18. $ (1) A Díákbizottság (a továbbiakban: DB) a szakkollégistak képviseleti szerve' és a
Szakkollégiumi tintevékenysé g és cinkorm ányzatíság fó letéteménye se.

Q) ^ DB a Szakkollégium más szerveivel egyiittmtíkodve Lát1a el fe|adatait. A Szakkollégium
minden szerve és alkalmazott1a kÖteles _ a szabá|yzatokkeretei kozott _ támogatni a DB
munkáját.

(3) A DB mtikcidéséhez és az szMsz-ben meghatározott feladatok elvégzés éhez a taryyí
feltételeket az lgazgatóság biztosítja. AZ éves kciltségvetésben megfele1ó <isszeg
kiilőnítendó el e célra. A DB pá|yánatok tjan maga is aktívan szerepet vállal a
S zakko ll é gíum any agi b áulis anak me gteremté s éb en.

19. s (1) A DB a szakkollégistákat és a Szakkollégiumot érintŐ minden kérdésben javaslattételi
és véleményezési joggal bír, amelynek tésze ktiloncisen a szabá|yzatok mÓdosítására
iranyulÓ indítvÍínytéteIi jog. A Szakkollégium vezetö testiiletei ktitelesek a DB
el óterj e sáé s e it nap irendj iikre tíJzrn é s me gtárgyalni.

(2) ADB:
a) szervezi a Szakd<ollégium mindennapi életét,
b) elnoke révén résztvesz azlgazgatÓság munkájában,
c) kidolgozza a Szakkollégium hazkendjét, jÓvahagyásra azIgazgatÓság elé terjesrti azt, és
felel annak b etartásáért,
d) javaslatot tesz a felvételi kérdéseite, a felvételi konkrét lebonyolításaru és részt vesz az
eljarásban,
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e) egyetértésben az lgazgatósággal, kapcsolatot tart más Szakkollégiumokkal és
diákszervezetekke1,
f) iranyítja és ellenorzi a kÖnyvtar, ílletve az eszkÓzáLLomény felhasznáIását, nyilvarrtartását'
erról frlévenként beszámol az TgazgatÓságnak

20. s A DB mtíkÖdésének szabáIyait maga határozza ffieg, és változás aiva1 egyiitt
jővahagyásra bemutatj a azlgazgatóságnak, amely a jóvéhagyást csak a jelen SZMSZ.be és
jogszabá|yokba valÓ titkÖzés esetén tagadhatja meg.

21. $ (1) A DB elnÓkbŐl és további legfeljebb négy tagbÓl á1l. A tagok egy.egy szakteriilet (3 fó
a SEK l-1 KararÓl, 1 fo a Pécsi Tudomárryegyetem részér(5|) felelósei ' igy osszefogiak és
iranyítjak a hatáskÖriikben tevékenykedó szakkollégístak munkáj át.

(2) A DB tagságra jeloltek írásos páLyazatban mutatjak be elképzeléseiket a váIasztÓknak,
amelyet megfelelö mÓdon kozzé kell tenni. A DB elndkének és tagjainak váLasztétsára a
tavaszi szorgalmi idószak végén (áprilisban vagy májusban) keriil sor' megbízatágsk, az
oszi szemeszter elején kezdódik, és egy évre, az trj DB beiktatásáig szÓl. A szakterÍ.ilet
képviselóinek osszetét elét az Igazgatóság hagyj a jóvá a DB elnokének j avaslat a alapján.

(3) A DB-választásokon a Szakko1légium valamennyi tagja passzív és aktív váIasúői joggal
rendelkezík. A DB tagság áIta|ános és egyenló vá|asrtójogon alapulÓ, titkos és ktizvetlen
szav azás eredményeként keletkezik.

(4) A DB vá|asztásokat az e|özo DB Í4a ki. A DB késedelem nélktil tájékortatja az
Igazgatós ágot é s a sz akko 1 1é gi stak at a v áIas ztás ok eredményéró 1.

V. fejezet
Azlgazgat és a Szakkollégiumi titkár és koordinátor

22. s (1) A Szakkollégiumot a Fenntartó á|ta| meghatarozottidŐre kinevezettIgazgató vezeti. Az
Igazgató megbízatása a FenntartÓ alta| meghosszabbítható, illetve a meghatéltozott id
Iej érta elött me gsziintethetŐ.

(2) ̂ zIgazgató
a) feladata, hogy megvalÓsítsa a JPKSzk.nak a Szakkollégiumra vonatkozÓ célkittnéseit,
tanulmarryi és nevelési prograr$át, és felel ezekvégrehajtásáért, .

b) a katolikus nevelés elveínek megfelelöen személyesen toródik mind a Szakkollégium,
mínd a nevelói kollégium tagjaival, i'

c) rendszeresen tafkortafia a FenntartÓt munkáj átó1., évente írásban is beszámol,
d) bevonja a TT.t a minósé gbiüositásba és meghallgatjatanácsait,
e) elóterj eszti a Sza}kollégium ktiltségvetését és beterj e sni aá, jóvéhagyásra a FenntartÓnak;
me g á1 l ap ítj a a p énztárkezelés rendj ét, utalvarry o zásíj o got gyakoro l.

(3) A Szakkollégiumi títkár és koordinátor
(a) A szakkollégiumi titkar és koordinátor segíti azIgazgatÓt minden tanulmanyi kérdésben,
és intetlzív kapcsolatot tart az Egyetemekkel, a Fenntart óvaL, a kormémyzaÍi és
onkormarryzati szewekkel és a hallgatÓkkal'

Figyelemmel kíséri és koordináL1a a szakkollégistík Szakkollégiumi képzését, azIgazgatÓ és
a Fenntartő dontései aIapján megszervezi a Szakkollégium tanulmanyi programját.

Részt vesz a Szakkollégium adminisáratív feladatainak e||átáséhan, a nyilvantartások
vezetésében, a Szakkollégiumi programok szervezésének elŐsegítésében.

(b) A szakkollégiumi titkár és koordinátor felsóoktatási tapasrtaLattal rendelkezó, vagy
egyébként olyan diplomás szakember, aki magáévá tette a Szakkollégium sajátos
kovetelményeit.

(c) A szakkollégiumi titkaÍ és koordinátort az IgazgatÓ elŐterjesztésére a FenntartÓ nevezi
ki.

S zerv e z eti és M iiko d é si S z ab dly zat II, J nos Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium B



VI. fejezet
AzLgazgatőság

23. $ (1) Az Igazgatóság testtiletileg szolidárisan felel a FenntartÓ feté a Szakkollégium
mríkodéséért, mind annak tarrulmanyi és gazdasági, mind emberi, nevelói és lelki
voruataiban.

(2) AzIgazgatóság tagjai azlgazgató, a Szakkollégiumi titkaÍ és koordinátor és a DB elnoke.
(3 ) Szorgalmi idŐ szakb an aZ lgazgatőság kéthetente egyszer tilésezik.
(4) A taryya|t kérdések srilypontja szerint meghívhatÓ megfigyelóként a DB érintett képviselóje.

VII. fejezet
A Kollégiumi Frírum

24. $ (1) A Kollégiumi FÓrum a Szakkollégiumi tagok, azIgazgatÓság és az a|ka|mazottak kÖztis
főruma, ahol a Szakkollégium teljes k<izÖssége résü, vesz' hogy széleskÖriíen és
kÖlcsÖnÖsen táj ékoztassa tagj aít.

@ A Kollégiumi FÓrumon évente legalább egy alkalommal az lgazgató és a DB elnÖke
beszámolnak a munkájukrÓl és terveikról.

(3) A Kollégiumi Főrumotazlgazgató, illetve annak felkérésére a DB elnÖke vezetí.
(4) A Kollégiumi FÓrumot felévente legalább egyszet azIgazgató hívja ossze.
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NEGYEDIK RESZ
GAZD^LKoDÁs

I. fejezet
Gazdálkodás

25. $ (1) A Szakkollégium onállÓan gazdá|kodő szervezet. A miÍkődés anyagi feltételeit a
kollégiumi díj, az állami támogatások, a kiilÖnbtizó páIyazatokbÓl befoly tisszegek,
adományok, a fenntartÓtÓl és egyéb, gazdasági tevékenységbŐ| származó bevételek
teremtik meg.

(2) A Szakkollégium koltségvetését az lgazgató á|Lítja Össze az Igazgatóság és a DB
meghallgatásával. A koltségvetést és _ a kiadási e|oianyzatlegalább t}%.át eléró cisszegíí
_ mÓdosttását azIgazgatÓ terjeszti fel a FenntartÓ eléiÓva}ragyásra.

II. fejezet
SzakkollégÍum szolgáItatás ai

26. $ (1) A Szakkollégium minden bentlakÓ szakkollégistával Tagsági Szeruodést kÖq és az
abban fo glalt feltételekkel bizto sít számukra elhelyezést.

(2) A Szakkollégium tagjai használhatjek az Egyhazmegyei Konfiar állomanyát és a
Szakkollégium egyéb eszkozeit, valamint a szémtttógép-háIózatot és azok szoftverét.

orÖnrr nÉsz
zapő RENDELKfraÉSEK

r7 l

27. s (1) Jelen Szewezeti és MtÍkÖdési Szabá|yzatota Fenntartóhatározatlan idóre hagyjajóvá.
(2) Az sZMsZ a Fenntartő áIta|ijÓvahagyását kovetó napon |e,p hatáIyba.
(3) Az sZMsZ-t csak a helyébe lépó szabá|yzat egyidejii elfogadása és életbe léptetése mellett

lehet hatályon kí\rÍil helyezni.
(4) A DB a saját SZMSZ-ét, aHénírendet, valamint azok mÓdosításait magaalkotja ffi98, majd

jÓvahagyásra bemutatj a azIgazgatóságnak, amely a jóvihagyást csak a jelen sZMsZ-be és
jogszabá|yokba valÓ titktizés esetén tagadhatja meg.

28. $ (1) Az sZMsZ rendelkezéseit a Szakkollégium minden tagsa a Tagsági Szerzödés
megkcitésekor, azlgazgatÓság tag'al kinevezéstik elfogadásakor, illetve munkaszerzŐdésiik
megkotése alkalmábÓl az SZMSZ egy példány.anak átvételével magukra nénre ktitelezŐnek
ismerik el.

(2) AZ\ZMSZ rendelkezéseivel ellentétes eljarás, dtintés, tevékenység érvénytelen.
(3) ̂ z sZMsZ és más szabályzatok (kivéve DB szabályzat) értelmezésével és végrehqtásával

kapcsolatos vitás kérdésekben elsó fokon az Igazgatőság dÖnt, amelynek dtintése ellen a
kozléstŐl számított 15 napon beltil fellebbezést a FenntartónáI lehet benffitani. A
FenntartÓ dÖntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

&,!*
Intézményvezeto

1.

lr -\"1"

sffi
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II. IÁNos PÁL I(AToLIKUs KolrÉctuu És sZAKKoLLÉcturrl
Felvételi és Tagsági Szabá|yzat

nr,sŐ nÉsz
Áttatános rendelkezések

1. $ (1) A II. Jarros Pál Katolikus Kollégium és Sza}kollégium (továbbiakban: Szakkollégium)
a) kollégium, bentlakásos intézmény, ahol szombathelyi felsóoktatási intézményben, nappali

tagozaton tanulÓ vidéki díakok laknak,
b) Szakkollégium, sajátos belsó tanulmarryí rendszerrel és tinkormarryzatisággal,
c) keresztény kÖzcisség, mely a szolidaritás és az egyént emberi értékek eszméjének talajan a
méltanyo s ság lehetó le gszéle sebb kÖrii a|kalmazását teszi lehetóvé.

(2) A méltanyosság gyakorlása az egyéniesítés egyedi eszkoze, nem kivételes, de egyszeri
lehetŐség a személyes értékek és a kÖzÖsségi érdekek érvényesítésére.

2. $ (1) Jelen Felvételi és Tagsági SzabáLyzat (továbbiakban: SzabáIyzat) a Szakkollégium
tagjainak jogairÓl és kotelezettségeiról a Szervezeti és Mríkodési Szabályzat
(továbbiakban: SzMSz) keretei kcizott rendelkezík.

(2) ̂  SzabáIyzathatáIya a Szakkollégium ktilsö és belsŐ stáfuszri tagtraira, valamint a fe|vételi és
tagsági tigyekben eljárÓ testtiletek tagjaira terjed ki.

(3) A Szakkollégiumi tagsággal kapcsolatos eIjárás soran a ktizremtikÖdŐ szervek és személyek
feladataik teljesítésekor megkÍilonboztetés és részrehajlás nélktil, jÓhiszemrien,
tisztességesen' a méltányosságot érvényre juttatva e SzabáLyzat rendelkezéseinek
megfelelóen kÖtelesek elj árni.

(4) A (3) bekezdésébe titkÖzó eljárás ujratárgya\ás kezdeményezését alapozza meg. Az
jratargyalást a rendelkezést sértö forumnál kell kezdeményezni.

nnÁsouK RÉSZ
A SZAKKoLLE'GIUMI TAGSÁG KELETKEZESE

I, feiezet
Altalános rendelkezések

3. $ (1) A Szakkollégiumi tagság M Igazgatóság határozatanak eredményeként keletkezik,
amellyel a jeloltet felvételi eredményeire tekintettel a Szakkollégium tagaL sorába fe|veszi.

(2) ̂ zIgazgatóság bentlakÓ stÍ usztavehetí fel a jelentkezot, illefue vrárÓlistát készíthet.
4. s (1) A Szakkollégiumi tagság elnyerésének feltétele, hogy a jelőlt

a) szombathelyi felsŐoktatasi intézmény nappali tagozatta beiratkozott, aktív szemeszter
statuszon lévó hallgatÓj a, vagy

b) kozépiskola végzos évfolyamának tanulÓja, felsöoktatási kttéznténybe felvételizík, és az
a) pontnak megfelelóen felvételt nyer, és

c) 30. életévét még nem tciltotte be.
(2) Nem vehetó fe| az,

a) akinek felsófokri tanulmanyaibÓl egy évnél kevesebb van hátra, illetve passzív hallgatÓi
stáfusszal rendelkezik

b) akit az\gazgatÓság jogerŐs határozatta|korábban a Szakkollégium tagsusoráből azonna1i
hatáI|yal l<tzárt t3 1 . $].

I

Í
E
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(3) Az Igazgatóság ezen feltételelr.tól - a (2) bekezdés b) pontjrínak kivételével - ktiltinÖs
méltanylást érdemló esetben eltérhet. Az IgazgatÓság méltanyossági kérelmet elutasítő
dontése ellen fellebbezésnek nincs helye'

5. s G) ^z Igazgatóság azonnali hatálly al \<tzánltatja afelvételi eljarásbÓ | azt, ah't azért, hogy a
Szalrkollégium tagjaí sorába felvételt nyerjen, valÓtlan tartalmri nyilatkozatot tesz, hamis
adatokat kÖzÖl, a valÓs adatokat eltitkolja, Y&W más mÓdon megtévesztóen jar el. Az
IgazgatÓság rendelkezhet i,gy, hogy az ílyen személy tÖbbé nem kérheti Szakkollégiumi
felvételét.

(z) Az lgazgatóság az (1) bekezdés szerint meghozott hatrírozata ellen fellebbezésnek nincsen
helye.

(3) Ha a felvételi eljarás soran az IgazgatÓság bíincselekmény elkovetéséról (p1. kozokirat-
hamisítás) szerez fudomást, a felvételizo azonnali \<tzfuása mellett intézkedik a megfeleló
elj arás megindításárÓl.

6. $ (1) Azonnal ki kell zárni a Szakkollégium tagjai sorábÓl art, aki bizonyítottan rigy nyert
felvételt, hogy a 4. $ (1) és (2) bekezdésében foglaltak tekintetében megtévesztette a
felvételi eljarásban kÖzremtikÖdóket, vagy más mÓdon rosszhiszemiien jé e|.

(2) Az lgazgatóság az (1) bekezdés alka\mazásátől hilonÖs méltanylást érdemlŐ esetben a
Diakbizottság (DB) véleményének meghallgatása után eltérhet. Az Igazgatóság
méltanyossági kéreImet elutasítő dÖntése ellen follebbezésnek nincs helye.

(3) Az lgazgatóság az (1) bekezdés szerint meghozott hatarozata ellen fellebbezésnek nincsen
helye.

fI. fejezet
A felvételi eljárás
Altalanos rendelkezések

7. s Q) Azlgazgatóság a 3. $ szerinti hatarozatát a jeltilteknek a felvételi eljarás sorarr nffitott
teljesítménye és a rendelkezésre á11Ó informáciÓk alapj án, az szMsz-ben megfogahmazott
célok fi gyelembevételév e| hozza meg.

(2) Afelvételi etjarás írásbeli pá|yazatbÓl és szÓbeli felvételiból á11. 
.

8. $ Az Igazgatóság jogosult rendkíviili felvételi páLyénatot (pÓtfelvételi pátyazatot) kiírni,
amennyíben ezt a kdriilmények indokolttá teszk. A pÓtfelvételi petyazat az év bármely
idószakában kiírható, egyebekben a rendkívÍili felvéteIi eljarásra az á|ta\ános szabályokat
kell alkalmazsi.

Felvételi p ly zat kiírása és az elj r sí hat ríddk

9. s (1) Azlgazgató a DB.vel' egyeztetett idŐpontban, legkésŐbb azonban minden év áprilisában
kciteles kozzététel ritjan meghirdetni a Szakkollégiumi felvételit.

(2) ̂  felvételi eljarás határnapjutilgy kell kiftízni, hogy
a) pá|yazati anyagok beérkezés&e akozzétételtól legalább tizentit napot hagyni kell,
b) u Igazgatőság _ az írásbeli páLyazatokat kiértékeló _ iiléséig ajelentkezési hatáljdÓt

kÖvetóen legalább ot nap teljen el.
(3) AzIgazgató és a DB kozcisen gondoskodik a (2) bekezdés szerinti hataridök megtartásarőt.

Az ír sbeli ptÍIydzat

10. $ Az trásbelri páIyazat kérdéseit az Igazgatóság a DB javaslatat figyelembe véve határozza
meg.

;li

irl

i.
r
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11. $ (1) Az írásbeli pályazatot az lgazgatóság által _ a DB-vel egyetértésben - meghatarozott
határnapig kell a Szakkollégiumba eljuttatni. A késve érkezett páLyázatok méltanyossági
alapon tÖrténó fo gadásár óI az Igazgatőság dtint.

(2) ^z írásbeli pályazatnak tartalmazsia ke|| az Igazgatóság áka| kialakított felvételi kérdóív
kérdéseire adott válaszokat, apáLyázÓ személyes adatait, továbbá a kitoltott adat|apot és az
abban megjelÖlt adatokatigazo|Ó és egyéb iratok fenymásoLxát.

Az írdsbelí p ly zatok elbír l sa
12. s (1) A pályazatok elbíráIása céljábÓl a DB a szakkollégistak kÖZiil haromtagir Felvételi

Bizottságot (FEB) vá|asrt, amelynek elnoke a DB felvételiért felelös taga. A FEB
váIasilására és miikÓdésére a DB szewezeti és mtíkodési szab áLyzata iranyadÓ.

Q) ^ beérkezett pályazati anyagokat azIgazgatóság és a FEB tagjainak a jelentkezési határidót
kovetóen haladéktalanul meg kell kÍildeni, akik azokat egyénileg értékelik. A páIyazatok
más sza}í<ollégistaknak nem adhatÓk kJ. Az ezt megsértó FEB tag elve szíti bizottsági
tagságát, helyére avá|asztáson a varÓlistara keriilt jeltilt kertil.

(3) ^z Igazgatóság a FEB tagjai ákal ktiztisen kialakított javaslat a|apjánhatiroz artőI, hogy
mely jelolteket hívja meg a szóbeli felvételire, illeMe zár ki a felvételi eljarás további
szakaszaibÓl.

A felvételizök s zemélyi any ag ainak kezelés e
13. $ (1) A felvételi páIyazat írásbeli anyagai személyes adatokat tartaImaznak, ezért azok

kezelésekor a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelóen kell eljárni.
(2) ^ felvételizök lrásbe|i pá|yazatí arryagait _ az adatlap kivételével - a 12. $ (3) bekezdése

szerinti dontés meghozataláig, ktzaróIag az Igazgatóság és a FEB tagjai jogosultak
megismerni. A páIyazati anyagok kezelését a Szakkollégiumi titkaÍ és koordinátor |át1a eL.

(3) A (2) bekezdés szerinti dcintés meghozataIa utan a Szakkollégium díakjai az lgazgatÓság
engedélyével és hivatalos helyiségében tekinthetnek be az adatlap kivételével a
felvételi írásbeli páIy azatokba.

(4) A felvételizók személyi arryagainak kezelésére vonatkozÓ rendelkezéseket megsértö
szakkollégistával szemben a 30. $ szerinti megrovás alkalmazandó.

(5) Azon felvételizok páLyazati anyagéű, akik nem nyertek felvételt - kivéve a varÓlistara kertiló
petyazők&t _, az errol szÓlÓ dontés meghozatalató| szélmított tizenot napon beliil meg kell
semmisíteni, és erról apályazót az elutasítÓ dontéssel egyidejtileg értesíteni kell.

A sz belifelvételi
14. $ A szÓbeli felvételin a jelolteket mind a FEB, mind azlgazgatÓság meghallgatjaés értékeli.

A meghaIl,gatás a szakkollégistak szélmána nem nyilvarros.

Afelvételi di)ntés és v r lista
15. $ (1) A szÓbeli meghallgatás végeilével az Igazgatőság, a FEB javaslatrínak

figyelembevételével dont a:rÓl, hogy kiket vosz fel a Szakkollégium tagiainak sorába.
(2) ^ FEB tagai tanácskozási joggal Ésrt vehetnek az Igazgatóság végleges felvételi dontést

meghoző iilésén' a FEB álláspontj át awtak elnÖke ismerteti.
(3) Az Igazgatóság az év kozben esetlegesen megliresedó helyek betoltésére a ktivetk ezö évi

rendes felvételiíg váróListát bozhat létre. A varÓlistás helyet az lgazgatóság felaj ár hat1a
tetszöleges szám jelcilt részéte. A várÓlistás helyet elfogadÓ jeloltek _ az iiressé váLó
helyek száménak ftiggvényében a lista szerinti sorrend alapjan válhatnak a
Szakkollégium belsŐs tagsaivá.

(4) AzIgazgatóság felvételi dd'ntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
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HARMADIK RESZ
A SZAKKOLLÉGIUMI TAGsÁG MEGsZUNÉSE És sZt]NETELTETÉsE

I. fejezet
A tagság megszíÍnésének esetei

16. $ (1) A Sza]<kollégiumi tagság megsz nik:
a) a tags ágrő1' tortént lemondással,
b) halríllal,
c) felmentéssel,
d) b'tzarással,
e) amennyiben a szakkollégista felsóoktatási tanulmanyi szemes zterc passzivá| ásrakerÍilt,
D amennyiben a szakkollégista tagságanak idotartnna a jelen szabályzat 22. $ (2)
bekezdésben meghatarozott mértéket eléri, és az lgazgatóság nem gyakorol
méltányosságot,

g) amennyiben azt az Lgazgatósáry a Szabalyzat 25, $ (2) bekezdése szerint meghozott
hatér ozatáb an nem ho s szabbitj a me g.

17. $ A tagságrÓl tcirténó lemondást a szakkollégistanak írásban - az Igazgató és a DB egyidejii
értesítése mellett . azIgazgatÓságnal kell beny jtani.

18. $ Felmentéssel szÍ.inteti meg az lgazgatÓság annak a szakkollégistának a tagságát, aki _
anélkiil hogy a tagság sziinetelése iranti kérelmet elóterjesztett volna - a tags ágeal jfuó
jogokat és kÖtelezeÍtségeket Önhibáján kíval fel éven keresztÍil nem gyakororyá' iuetve
teljesíti. Az Igazgatóság dcintése elött kikéri a DB véleményét, és ha nem titkozik
akadál yb 4 m e gh alLgatj a az éintett szakko 1lé gi stát.

19. $ A Szakkollégiumi tagságot az IgazgatÓság a 30. $ alapjan azonnali hatá|y (szankciős)
kizarással sziinteti meg. Ab'tzarástót azlgazgatóság fegyelmi eljarás keretében dont.

20. $ A méltanyossági kérelemmel egyiitt fellebbezés _ az Igazgatóság tagságot megszÍintetŐ
hatérozata ellen _ nem terjesáhetó eló.

I[. fejezet
A tagság szÍineteltetése

21. $ (1) Annak a szakkollégistanak, aki kiilfrldi tanulmányokat folytat, Szakkollégiumi tagsága
kérelmére sztinetel. A kérelem teljesítése csak kivételesen tagadhatÓ meg.

(2) Az (1) bekezdésen tuli egyéb esetekbenazIgu,gatóság mérlegelheti atagságszÍineteltetését.
(3) A tagság sztineteltetését a Szakkollégiumi titkaÍ és koordinátornál elŐterjesztett írásbeli

kérelem irtJán, azIgazgatÓságtÓl kell kémi. Az itásbeli kérelmel aktilfőldi tanulmanyrittal
érintett felévet mege|ozö fé|év szorgalmi idószakanak végéi g, egyéb esetben a kérelemre
okot adÓ eseményt kÖvetöen haladék.talanul elö kell terjesáeni.

(4) A tagság sziineteltetését a szakkollégista legfeljebb kettŐ alkalommal kérelme zheti. A
tagságot alkalmanként legfeljebb két félévre lehet sztineteltetni. A tagság sziineteltetése
aLatt a szakkollégista és a Szakkollégium kÖzti viszonyt szerzodés szabály ozza.

i l
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hI-EGYEDIK RESZ
A SZAKKoLLÉGIUMI TAGSÁG MEGHosszABnÍrÁsa

I, fejezet
Altalános rendelkezések

A tagsdg idötartama

22. s (1) A szakkollégista tagsága a hallgatÓ szombathelyi felsŐoktatási intézményben folyatottnappali tagozatos képzésének ideje a|att áIlhat fenn. A Szakkollégiumi tagság teljes idotartama
igazodik az adott szak felévben meghirdetett képzési idejéhez
(2) A Szakkollégiumi tagság 10 hÓnapra (egy tanévre) s-zól. A tagság idótartamát annyiszor 1ehetmeghosszabbítani, ahányszot ezt avégzett szakképzésiideje *.!"o!.di, azonban

a) a|apszak (BA, BSc.) esetében a második,
b) mesterképzés (MA, MSc.) esetében az e|so,
c) osáatlan egyetemi képzés esetén a negyedik,

alkalommal tcirtént meghoss zabbításon t l, a tagság meghoss zabbításnak mar csak egyszer lehetí 'netve.
(3) A Szakkollégium elvarja, hogy az egyetemi alapképzesben (BA, BSc.) oklevele t szerzettszakkollégistái, amennyiben mesterképzéire (MA, nasc.; nyertek felvéte1t, a Szakkollégiumi
tagságukat folytas sák.

A tags dg meg h o s s zab bítds dn ak kiiltin s s zab ly ai
23. $ (|) Az lgazgatóság a tagságot a szakko egista írásbeli kérelmére ktilÖnÖs méltanylást
érdemló esetben további egy alkalommal meghoss zabbíthatja. Az lgazgatóság méltányossági
kérelmet elutasítÓ dcjntése ellen fellebbezésnek ''i',., helye.
(2) Nem gyakorolhatÓ méItányosság annak esetében , 

.

a) akivel szemben az Igazgatóság a 30. $ (3) bekezdése a|apján méltanyossági dcintést
hozott, és bár azowta|íhatályu kizárásnaklett-volna helye, *.g,o,oást alkai ̂ *ífi,

b) aki u így meghoss zabbított tagság idejére a 21. $ szerint tag{agaÍ|ak sziinetelését kéri.
24. $ (1) Nem hosszabbítható meg annak atagsága, a|<|,

a) 30. életévét a kérelem (beszámolÓ) benyujtásakor, vagy az ail, kciveto egy éven beltil
betrilti,

b) tanév ktizben szombathelyi á|Iandő lakÓhely et szerez,
c) a 25.$ (3) bekezdése szerinti pÓthataridót is elmulasája, vagy isméte1ten hiányos,

illetóleg a fe|btvás ellenére kifogásolhatÓ, értékelhetetlen beszámolot ,,yo.;t t..
Q) ,\zlgazgatóság írásbeli kéreleÍnÍe' krilontis mé|tany|ást érdemló esetben, a DB és azérintett
szakkollégista meghall gatása után, az (I) bekezdéstól áltér oen atagság meghoss zabbításarót
határozhat. Azlgazgatóság méltányossági kérelmet elutasÍtÓ dc'ntés. 

"ll",, 
fellebbezésnek nincs

helye.
(3) Annak a szakkollégistának hossz abbithatÓ meg a Szakkollégiumi tagsága, a1<t,

a) a Szakkollégium szellemi ségéhez méltÓ életvitele mellett 
-*- 

e, során tevékenyen
elíÍmozdítottaaSzakkollégiumicéLk<ttínésekmegva|ósítását,

b) teljesítette a Tanulmányi Szaba|yzatban e|oírt egyetemi és Szakkol1égiumi tanulm ar,yi
e1varásokat.

c) a DB által egyénileg meghatár ozott
kotelezettségeinek ele get tett,

a tanév elején vállalt kcizÖsségi

d) vagy mindezeket azIgazgatóság elŐtt alapos okkal kimentette.

I
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(4) A (3) bekezdésben foglaltakrÓl, az Igazgatóság a DB és a szakkollégiumi titkar áLtaI
osszegyiijtÖtt, a 26. $ (2) bekezdésének megfelelŐen véleményezett beszámolÓk alapján
gyözödík meg.

II. fejezet
A tagság meghosszabbításával kapcsolatos eljárás

25. $ (1) A tagság meghosszabbítását az lgazgatóságtÓl az év végi beszámolÓ benyujtásával
egyidejtileg kérelmezni kell. Ha azonbaÍL a szakkollégista a kovetkezo tanévre mar nem kívanja
tagsága meghosszabbttását, akkor aü' atavaszi szorgalmi idószak végéig a Szakkollégiumi titkaÍ
és koordinátor ,tfijafl írásban koteles je|enu az IgazgatÓság felé. A beszámolÓk benffitásának
hataridejét a DB azlgazgatóvaltcirtént egyeztetés után hatérozza meg.
(2) ^ tagság meghosszabbításáró| azIgazgatőság aDB ajánlásainak figye|embe vételével a tarrév
végén határoz, és koti meg a Tagsági Szeruodést a kÖvetkezo tanévre.
(3) Ha a szakkollégista a24. $ (4) bekezdése szerinti beszámolÓk leadásara szabott határidot nem
tartotta be, vagy formailag kifogásolhatÓ, értékethetetlen beszámolÓt nyujtott be' akkor a DB
pÓthataridót szab, illetve a kifogások kcizlése mellett felhívja értékelhetŐ beszámo1Ó
benffitásara.
(4) A tagság meghosszabbításáÍól, illetóleg a meghosszabbítás megtagadásáró|
minden szakkollégista esetében egyéni d<intést hoz.

az IgazgatÓság

26. s (1) A DB kciteles a szakkollégistak koztisségi munkáj Í ' egész év során figyelemmel
kísérní.
(2) A szakkollégistrák besziírnolÓinak, a felévi és év végi szakkol|égistákrÓl készített
osszesítésének, valamint sztikség esetén a szakkollégistak személyes meghal\gatása a|apjana DB
minden Szakkollégiumi tag tekintetében koteles a tagság meghoss zabbításáva| kapcsolatos
ajánIását az lgazgatÓ ság elé terj es zteru.
27 . s 0) Az Igazgatóság a tagság meghoss zabbítását elutasítÓ hataro zatának meghozatala elótt
mérl e g e 1 é stó 1 ftig g Ő en m e ghal 1 gathatj a az éríntett sz akko 11é gi stát.
(2) Az Igazgatóságnak a tagság meghosszabbrtásÍ ' elutasítÓ dontése ellen a haténozat
kézhenrételétól szétmított nyolc napon beltil a szakkollégista fellebbezéssel élhet a FenntartónáI.
A Fenntartó a fellebbezést haLadéktalanul elbírálj a. A fellebbezést az,Igazgatón keresztiil kell
elöterjesrteri, al<t an" haladéktalanul továbbítja a FenntartÓnak. A fellebbezés az Igazgatóság
dtintésére nézve ha|asftó hatáIlval bír.
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ÖrÖolx nÉsz
FBGYELMI Ücrrpx

I. fejezet
Fegyelmi vétségek és intézkedések

Feglelmi vétségek
28. $ (1) Fegyelmi eljarás kezdeményezhetó a szakkollégistával szemben, aki

a) a Szakkollégium berendezéseiben és eszkcizeiben szándékosan kárt okoz,
b) a Szakkollégium áLtaL hasznáIt épiiletben, illetve az annak helyet adÓ ingatlanban

szandékosan kárt okoz,
c) a Szakkollégium szellemiségével cissze nem ferö élefuitelt folyat,
d) olyan magatartást tanrisít, amely a koz<lsséget, annak tagjait, az egyuttélés rendjét,

valamint a Szakkollégium, illetóleg a RÓmai Katolíkus Egyház értélaendjét, érdekeit, jÓ
hírnevét sérti vagy veszélye rtet|

e) a felvételi pá|yázati anyagok kezelésére vonatkozó szabályokat megszegi [13. $],
D igazo|atlanul marad távol a Kollégiumi FÓrumrÓl,
g) a be- és kikÖltÓzés, illetve anyánkollégiumi tartÓzkodás rendjét srilyosan megsérti,
h) srilyosan, és visszatéróen megsértí aHér'irendet,
í) azIgazgató áItaL meghatarozottki. és befizetés rendjét megsérti,
j) más fontos hataridŐt elmulasá, és igazo|ástnem terjeszt eló.

(2) Fegyelmi eljarást kell kezdeményeznt a szakkollégistával szemben,
a) ha kollégiumi tagságának idötartama alatt biÍncselekményt kcivet el, és felelósségét a

bírÓ ság j o geró sen megál lapítj a,
b) ha a kollégiumi díjat aftzetési hatarid(5 lejártautan egy hÓnap elteltéig sem fizetiffieg,

és fizetési haladékra vonatko zoan írásban indokolt kérelmet nem terjesztett eló,
illetóleg a késedelmes fizetésre elózetes jÓvahagyást nem kapott,

c) ha kártérítési kotelezettségének nem tesz eleget és fizetési haladékra vonatko zóan
írásban indokolt kérelmet nem terjesáett eló, illetóleg ana j őváhagyást nem kapott,

d) ha olyan magatartást tanrisít, amely a kozosséget és annak tagsait, az egyiittélés rendjét,
valamint a Szakkollégium, illetóleg a FenntartÓ érdekeit és jÓ hírnevét sirlyosan sérti,
vagy kőzvetleniil veszély ezteti,

e) ha kérelmében, illetve beszámolÓjában - azért, hogy az kedvezö elbírá|ás alá essék .
val Ótl an adato t ko z l, v agy a v a\őt elhallgatj a,

f) a 6.$ (1) és a29. $ (3) bekezdése alapjan.
(3) Nem tekinthetó fegyelmi vétségnek az olyan kotelességszegés, melyhez a Tanulmányi
S zab áLy zat fiJz hátr ány os kovetk ezményt "
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Megrov s és tags gi jogokfelfíiggesztése
29. $ (1) A 28.$ (1) bekezdése szerinti eljarás alá vont szakkollégistával szembenazIgazgatóság
fegye lmi fel el ó s sé g et me gállap itó határ o zatáb an me grovást alkalmaz.
(2) Megrovásban részesíti továbbá az IgazgatÓság azt a szakkollégistát,

a) aki a 25.$ (3) bekezdése szerinti pőthatáridŐt is elmuIasztja, vagy ismételten
kifogásolhatÓ beszámolÓt nffit be, ha azIgazgatÓsríg kéreIemre a 24. $ (2) bekezdése
szerint méltanyosságot gyakorol,

b) akinek az év végi beszámolÓja alapjan kÖzosségí, Szakkollégiumi munkáját az
IgazgatóságnemtaláLjamegfelelŐnek,deatagságátmeghosszabbítja.

(3) Azzal a szakkollégistával szemben, akit tagsága ideje a|att az Igazgatőság már két
alkalommal megrovásban részesített, és vele szemben ismét megrovás alkalm azásának volna
helye, akkor a 30. $ alapjan azowtali hatályu l<tzétrást kell kezdeményezni.
(4) ^zlgazgatóság, a megrovás mellett, mérlegelésétól fiiggŐen az alábbi tagsággaL ja jogok
gyakorlását meghatfuozott idŐre _ de legfeljebb két feléves idótartamra _ felftiggesztheti:

a) a kollégiumi szárritógépes háIózathoz va|ó bozzáf&ést,
b) szavazati jog gyakorlását a Diakbizottsági váLasztásokon és a Kollégiumi FÓrumon,
c) támogatott mértékri _ a kollégiumi normatívát nem tartalmazÓ _ kollégiumi díjfizetést.

(5) Az Igazgatóság alta| a|ka|mazott megrovások és tagsági jogokat felfiiggesztŐ hatfuozatok
nyilvarrt artásár ó1 a Szakkollégiumi titkaÍ és koordinátor gondoskodik.

Azonnali hat lyti kizdr s
30. s (1) A 28.$ (2) bekezdése szerinti eljarás alá vont szakkollégistaval szemben azIgazgatóság
fegyelmi felelösséget megállapító batarozatábarl azonnaLi hatályi kiza st foganatosít.
(2) A 28.$ (2) bekezdés a) és b) pontja kivételével _ továbbá azzal, hogy 6. $ (1) bekezdése
tekintetében az ott írt méltanyossági szabá|yok az trartyadók _ az Tgazgatóság a szakkollégista
kérelmére tagsága fennállása alatt legfeljebb egy alkalommal, kiilontis méttanylást érdemló
esetben, a DB véleményének kikérése, illefue a szakkollégista meghallgatásaután, megrovást is
akaLmazhat. AzIgazgatóság méltányossági kérelmet elutasítÓ dontése ellen fellebbezésnek nincs
helye.
(3) Nincs helye a (2) bekezdés alapjan méltanyosság akalmazásának,ha az rijabb megrovással -
a 29. $ (3) bekezdésének megfeleIŐen . a szakkollégista azowta|í batá|y kjzárását kellene
kezdeményezru.
31. $ (1) Akinek tagságát az lgazgatóság azar'na|í hatáIlya| megszÍ'inteti, koteles a
Szakkollégiumot _ a tulajdonát képezo hasntálati és berendezési targyakkal egyiitt - a jogerŐs
határozat kézhezlréte|éto1, számított 8 napon beItil elhagyni, és a Szakkollégiummal szemben
fennállÓ tartozásait rendezni.
(2) Akinek a tagságát az Igazgatóság kizarással szÍ.intette ffieg, késóbb nem kérheti a
Szakkollégiumb a való felvételét.

I[. fejezet
A fegyelmi eljárás

32. $ Fegyelmi eljarást kezdeményezhetazIgu,gató, a Szakkollégiumi titkar és koordinátor és a
DB.
33. $ (1) A fegyelmi eljárás megindításarÓl, illetóleg annak elutasításárÓl azIgazgatÓság dont. A
dcintés eIlen fellebbezésnek helye nincs.
(2) Az eljarás soran az lgazgatőság k<iteles minden olyan koriilményról tájékoződni, mely a
fegyelmi felelósség fennállásanak eldontés éhez sztikséges. E tevékenysége keretében bármely
szakkollégistameghallgatásaróLhatarozhat,
(3) ^zlgazgatóság a fegyelmi eljarás soran éríntett szakkollégistát koteles meghallgatni. Nem
akadáLya afegyeImi eljarás lefolytatásénak,ha a szakkollégista a meghallgatást elmulasztja.
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(4) AzIgazgatóság fegyelmi eljárás soran tartott meghallgatásazárt. A DB azTgazgatóva|tcirtént
egyertetés utarr az e|ja s alá vont szakkollégista iigyének megtargya!ásacéljábÓl osszehívhatja a
Kollégiumi FÓrumot.
34. $ (1) A fegyelmi felelósség kérdésében az lgazgatőság az egyszeni
határozattal dÖnt. A határozatot írásba kell foglalni. A hatarozatotkézbesíteni

tÖbbséggel hozott
keLL az el1a s alá

az elmarasztalt szakkollégista
kézhenrételétól számított nyolc

a hatarozat végrehajtásara nénre

vont szakkollégistanak
(2) Az Igazgatóság fegyelmi iigyben hozott dontése ellen
fellebbezéssel élhet a FenntartónáI. A fellebbezést a hatánozat
napon beliil lehet az lgazgatónál elóterjesfieru. A fellebbezés
halasztÓ hatállyal bír.
(3) Azlgazgató a fellebbezést haladéktalanul továbbítja a Fenntartóhoz, amely a fellebbezésröl
haladéktalanul dÖnt. A FenntartÓ dontése ellen további fellebbezésnek helve nincs.

HATODIK RESZ
Z^Ro RENDELKEZÉ,sEK

35. $ (1) Jelen Szabá|yzataz elfogadását kovetó napon lép hatályba. Azlgazgató kciteles a29. $
( 5 ) b ekezdé s e s zerinti nyilvánt artás fe ltilvi z s gá|atar óI intézkedni.

(2) A SzabáIyzatothatályon kíviil helyezni csak a helyébe lépŐ szabáIyzat egyidejii elfogadása
mellett lehet.

Szombath ely, 2072. jrilius 1 .

/'u/t'
lntézménwezetoffiF/
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II' IÁNos PÁL I(AToLIKUs KotrÉcruu És szAKKoLLÉctuu
TA N U r nnÁ ruYI s ZA s pirvznr

PREAMBULT]M

A Szombathelyi Egyhazmegye megyéspiispÖke a II. Jarros Pál Katolikus Kollégium és
Szakkollégiumot (továbbiakban: Szakkollégium) azzal a célkittízéssel hozza létre, hogy a
Szakkollégium keresztény értelmiségieket neveljen egy szolidaris tarsadalom építésére ) az
igazságosság szo|gáIatára az értelmi képzés' a szaktudás erŐsítése, a morális és kdzosségi
életvitel, a társadalmi érzékenység és a lelkiség elmélyítése révén.

A Szakkollégium Szombathelyen, Hollan Ernó utca 4. szálm alatti épÍiletben kezdi meg
miikidését.

A Szakkollégium névadőja II. Janos PáL pápa. Személyiségét a mélységes hit, a kitartÓ htiség
és a|énat, valamint embertiírsai iránti szeretet jeltemzi, és így példakép e az egyetemi és fóiskolai
ifi ságnak. Isten ktilÖnleges ajandéka számunkra aZ a termékeny lelki és szellemi ord,kség, amit
II. Janos PáIpápa hagyott rarrk. Kozvetlen és fiatalos páryaságénak lényeges része volt azif3tság
szo|gáIata és formálása. Az Irftézmény II. János Pál- pápa személyiségét, hitét, akaraterejét és
hiiséges szeretetét zillttja kÖvetendó példaként a szakkollégistak elé.

A Szakkollégium katolikus okÍatási célokat is szolgáI, melyek szervesen illeszkednek
Magyarország oktatási rendszerébe. Nyitva áII minden katolíkus, vagy más felekezetti
felsöokÍatási hallgatÓ elótt, aki elfogadJaazíntézmény szellemiségét és célkitílzéseit.

A Szakkollégium tagai a keresztény tarsadalmi alternatívát nem csak elméleti szinten, hanem
a gyakorlatban is igyekszenek megélni. A Szakkollégium ktizcisségi életét egymás 1;,1srte\ete, az
egytittmiikcidés, a másokért va|ó felelósségvállalás, a szolgáIat, a kezdeményezokészség, a
felelós szabadság, az épitŐ parbeszéd, a demokratikus cinkormrínyzatiság, és a széles látőkone
valÓ ttirekvés és értékei jellemzík. A kÖzosség ugyanakkor a mély emberi kapcsolatok
kíalakulásanak és ápolásanak is a helye.

ELSo nÉsz
Ár-,rar-,Áxo s RENDE LKEaű)S EK

I. fejezet
A Szakkollégium képzésío nevelési alapelvei

A Szakkollégium célja és jellege
1. s (1) A II. Jarros Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium a\apvetíS céIlrntuzése, hogy
hozzájáruljon a kcizéleti feladatvzl|a\ás irant elkritelezett, aktív tiársadalmi parbeszédet folytatÓ
keresztény értelmiségiek formálÓdásáűtoz, akik a szakmai kivá|oságot titvcizik a társadalmi és
szociális kérdések kánti érzékenységgel. A keresztény nevelés szellemiségétól vezetett
tntézrnény tÖrekszik aff4 hogy hallgatÓi emberségiik mínden dimenziÓj ában fejlódjenek, az
értelmis égi, a morális és a kcizÖsségi életvitel, valamint a lelkiség elmélyítése révén.
(2) A Szakkollégium az értelmiségi elitképzés intézménye, mivel a magyar felsóoktatás
színvonalát rcntó jelenségekkel szemben a tehetséges hallgatÓk szálmÍna a sza[<ttájukban valÓ
elŐmenetelt segítÓ képzést kínál. A Sza]<kollégium céIja, hogy novendékeit a szakmai kiválÓság
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jellemezze, és hogy egyhazí fenntartásri intézményként képes legyen a magyat felsŐokÍatás
mérvadÓ szereplój évé válni.
(3) A Szakkollégium olyan szellemi miíhely, amely a magyar társadalom szÍtmána egy keresztény
alternatívát kínál fel. Az ir éz;rirény elkotelezódik a társadalmi igazságosság mellett, egy
szolidarisabb tarsadalom építése érdekében. Programj ában a tarsadalomfudom ar,yi képzést áIlítja
elŐtérbe, a kcizéleti és kulfurateremtó elitként valÓ szerepvállalás szakmai megalap ozása
érdekében.
(4) A Szakkollégium a képzés tartalmában valamint kulturális-ktizÖsségi életében a felsŐolr:tatás
keresztény szellemiségri miíhelye. A Szakkollégium hozzá kívan járolni ahhoz' hogy
nÖvendékeinek hite elmélytiljÖn, és alkalmasakká váljanak atta) hogy világi keresztény
hivatásukat kibontakoztatva hitÍ.iket hitelesen képviseljék a világban és azBgyhéyban.

A Szakkollégiumi képzés és nevelés alapvetö célkitíízéseí
2. $ A Szakkollégium másokért é1ó kere sztény értelmiségieket akar képezni, igy képzésének és
nevelésének célja, hogy a hallgatők

a) a Szakkollégiumi, illetve a tágabb emberi kÖzosség tagiaiként kifejleszthessék Istentöl
kapott képességeiket, és saját szakmájuk terén a lehetŐ legmagasabb szintre tÖrekedjenek,

b) meggyőzodésriket és felfogásukat egész életÍikben hitelesen képviseljék,
c) figyelmesen és kritikusan gondolkodjanak, tísztelve embertarsaik véleményét és

méltÓságát,
d) tudjanak egyiittmtikodve, alaposan, és pontosan dolgozni,
e) megszerezzék egy otlet kreatív megvalÓsításához szÍikséges alapvetó gyakorlati

ismereteket,
0 fejlesáhessék beszéd., írás- és vitakészségtiket, és jártasak legyenek a modern

kommunikáciÓ s eszkozokben,
g) kép e s s é g eiket más ok szo|gáLatér a haszná|1 rk.
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nnÁsoorx nnsz
A sZAI(Kor-,r,ÉcIUMI rnpzÉs

f. fejezet
A képzés felépítése

3. $ A Szakkollégíumi tanulmarryi képzésnek Íb szakaszu:
a) alapképzés, amely az egyetemi a\apszakokon tanulmanyokat fo|ytatő szakkol|égistak

szélméranffitott ktltelezó és választott kurzusokbÓl épiil fel,
b) mesterképzés' amely alapvetŐ en az egyetemi mesterszakokon tanulmanyokat folytatÓ

szakkollégistrák szátmána nyrijtott futoriális képzést és az elért szakmai.fudomarryos
eredmények dolgozat tjan valő rogzítését jelenti, és amelynek kereteit a szakmai
onszerve zodés a|apjan miíktidŐ mtihelyek képezik.

A TAhIULMÁI\IYI xÉpzÉs

II. fejezet
Az a|apképzés

4. s (1) Az a|apképzésben az egyetemi aLapszakos (BA, BSc), illetve az osrtat|an egyetemi
képzés elsó harom évében tanulmányokat folytatÓ hallgatÓk vehetnek részt.
(2) ̂ z alapképzés idŐtartaÍÍIa 6 fflév.
A kotelezó és fakuItatív tarsy* kurzusai mellett a szakkollégistrák a kimeneti nyelvi
kovetelmények telj esítésére is felké sztilnek.
(3) Az a|apképzés tanulmanyi rendjének teljesítését a Szakkollégium oklevéllel igazolja.
(4) A Szakkollégium e|vÍnja, hogy az alapképzést teljesítö szakkollégistak tanulmány aikat a
mesterképzésben folytas s ak.
(5) A váLasztható kurzusokon feltil az Igazgatóság jÓvríhagyásával az Igazgat6 illetve a
Szakkollégiumi titkár és koordinátor is meghirdethet egyéb kurzusdkat, vagy kurzus érték1i
foglalkozásokat is. Kurzus értékti foglalkozás atanterv teljesítésekor csak egyszer számo|hatÓ el
v á|aszthatÓ kurzusként.

ffl. fejezet
Mesterképzés

5. $ A mesterképzésben azok a szakkollégistak vehetnek részt,akik egyetemi mesterszakos (MA,
MSc) vagy az osfiatlan egyetemi képzés elsó harom évén feliili tanulmányokat folyatnak, és
akik szaktránya beilleszthetŐ a Szakkollégium áIta| szetvezett miíhelyek szakmai profi1jába.
Akiknek a Szakkollégium ilyen megfeleló miíhelymunkát kínálni nem fud, egyéni munkatervek
alapjan látogatrrak kurzusokat, és émek el mérhetŐ szakmai eredményeket (tanévenkénti
dolgozat formájában).

6.$ (1) A meste rképzésidótanam a 4 féIév.
(2) A mesterképzéste jelentkezó a futoriális képzés keretében koteles az Tgazgató, YaEY a
Szakkollégiumi titkar és koordtnátonal egyeztetett témában felévente egy esszét beadni.
(3) A váIasfiható kurzusokon feliil az Igazgatóság jÓvatragyásávaI az Igazgat6 illetve a
Szakkollégiumi titkar és koordinátor is meghirdethet egyéb kurzusokat, v"EY kurzus érté1ní
foglalkozásokat ís. Kwzus értékii foglalkozás atanterv teljesítésekor csak egyszet szrámolhatÓ el
v áIasrthatÓ krrrzusként.
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(4) A szaktertiletek tagiai a szakmaiság elmélyítésére további kozos munkát is szervezhetnek.

IV. fejezet
A tanulmányi képzés kiiztis szabályai

7. $ (1) A kurzusokat az lgazgató hirdeti meg a mintatantervek aLapjÍn, valamint a hallgatÓk
igényei és a Szakkollégium lehetóségei szerint, legkésŐbb a szotgalmi idós zak kezdete elótt két
héttel.
(2) A kurzusok vezetÓi az adott teriilet felkésziilt szakemberei. Alapképzésben oktatÓ lehet,
akinek legalább 3 éves felsŐolctatásí tapasztaLata van. Az Igazgatóság indokolt esetben,
kivételesen eltérh et ezen kÖvetelményektól.
(3) K te|ezöen váiasrtandÓ kurzus meghirdetését kezdeményezheti _ az lgazgatóság tagjain
kívÍil _ minden legalább ot szakkollégistabÓl állÓ csoport. A szakkollégistaknak a kurzustervre és
a kurzus vezetojére tett javaslafukat, a kurzus tervezett induIását megelózó felév szorgalmi
idŐszakanak végéig kell leadniuk a Szakkollégiumi titkárnak. A kurzus meghirdetését kéró
kollégisték szÍlméra az adott kurzuson valÓ részvétel kotelezó.
(4) A kurzusokat lehetóleg heti bontásban kell oktatni. A kurzusok féléves óraszáma |5 óra'
kivételesen blokkosított szerv ezés.tik is lehetséges.
(5) Az alapképzés mellett _ha az alapkutntsok kotelezettségeinek teljesítését nem veszélyefieti
- lehetŐség van a mesterképzés miihelyeinek munkájába is bekapcsolÓdni . Az így vállalt tcibblet-
feladatok azonban nem szolgálhatnak késóbbi felmentési kérelem alapjául.
(6) Minden szakkollégista koteles legalább egy alkalommal szimpóziumot / konferenciát l
továbbképzést elókészítŐ és értékeló kurzuson vagy munkakÖzosségben részt venni.
(7) A Szakkollégium kurzusai:

a) interaktívak, azaz a kollégistak kérdéseikkel, és hozzászÓlásaikkal bekapcsolÓdnak a
kurzus munkájába,

b) kollegiálisak, azaz az egyéni munka mellett a résztvevók kozosen is dolgoznak a kurzus
keretében.

(8) A kurzusok _ azlgazgatóság kiilonleges he|yzetben ettól eltérést engedó dontése hiányában -
4-I0 fóvel mríkodhetnek, a részfrrevók koztil egy kurzus.felelós segíti az ol<tatók munkáját.
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IIARMADIK RÉSz
A s ZAKKo LLÉ GI s TÁK TANULnnÁnrn xo rEr", F'Z]nTTsÉ cnr

I. fejezet
A Szakkollégíumi képzéssel iis szefÍiggó kiitelezettségek

8. s (1) A szakkollégistak kcitelesek
a) az alap- i11. mesterképzés kurzusain és a miihelymunkában résü, venni' ezekben

tevékenyen kÖzremiíkodni, és a kurzusteljesítés egyéb elvarásainak megfelelni;
b) u elŐírt beszámolási kÖtelezettségeknek eleget tenni;
c) a nyelwizsga és nyelvtanulásí k<itelezettségeknek eleget tenni.

(2) A mesterképzésben résztvevók kÖtelesek a jÓvalragyott képzéstervben fogla1takat
megfelelóen telj e síteni.
(3) A szakkollégistak ktitelesek legalább évente egy tanulmarryi beszé|getés keretében
beszámolni tanulmrányi terveikról, illetve a félévek végén írásban beszámolni tanulmanyi
munkájukrÓl. A tanulmányi beszámolÓt, az indexmásolattal egyiitt az adottvizsgaid öszakvégéig
kell leadni. A tagság meghoss zabbitásának feltétele a tanulmarryi beszámolÓ elfogadása.
9. $ (1) A szakkollégistak kÖtelesek a gyakorlati képzési formak ttibbségén tevékenyen részt
venni, azok szewezésébe és lebonyolításáha megfelelóen bekapcsolÓdni. A DB az év e1eji
vállalások megszervezésével gondoskodik arróI, hogy minél tÖbben mtikodhessenek ki77;g a
programok kivitelezésében.
(2) A DB a félév végi elbírálások során szánba veszi és vélem ényezi M egyes hallgatÓk
gyakorlati képzési formakkal kapcsolatos kcitelezettségeiknek (elenlét, vál\a|t szewezések)
teljesítését.

II. fejezet
Az egy etemi tan ulm ányo kkal ii s szefii ggö kii telezetts égek

,ittos teljesí.tése (szakmedidn) .
10. $ (1) A szakkollégistak ktitelesek kiemelkedŐ szintre torekedni váIasrtoft szakÍertilettikon.
Ennek megfelelóen a hallgatÓ koteles a nappaLitagozatos szakja vonatkozásélban az adottfelévi
szakos évfolyamátlagot, vagy ha az nem áI1 rendelkezésre, akftor az Igazgatóság áItaI
meghatar ozott kiiszÖbátlagot meghaladni'
(2) A szakmediarrt az Igazgató az adott felév elején az énnteftekkel és az Igazgatósággal
egyeztetve hirdeti ki.

Nyelvtanulds
11. $ (1) A szakkollégistak tagságuk a|att folyamatosan ktitelesek nyelvet tanulni, amennyiben
nem rendelkeznek lega|ább egy á||anilag elismert C.típusri kozépfoku nyelwizsgával.
(2) A Szakkollégium a kimeneti nyelwizsga-kovetelmények teljesítéséhez sztikséges nyelvi
képzésben valÓ tészvételben kÖzremtiktidhet, anyagi lehetósé geihez mérten a szakko|légisták
nyelvtanul ás i é s viz s gako lts é geihe z v a|ó hozzáj arulás s al.
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III. fejezet
Eg1yes tanulmányi ktitelezettségek alríli felm entés

Felmentés a kurzusok és a míÍhelymunka al l
12. $ (1) A hallgatő k[ilonÖs méltanylást érdemlŐ helyzetére hivatkozva kérheti felmentését a
kurzus.látogatás' illetve a mrihelymunka végzése a1Ó1. A kérelemben meg kell hatar ozsi, hogy
milyen kÖrben kéri a felmentést.
Q) ^ felmentésröL azlgazgatóság dÖnt. A kérelem elbíráLásaelótt koteles kikérni az adottkurzus
vezeté s ével me gbizott tanár, ill etve a mtihe 1 yv ezeto véleményét.
(3) Amennyiben a hallgató helyzete az egyéni tanrenddel kezelhető, a fe|mentés helyett artke1|
alkalmazm.

Áa,s fu lj es í'tés e al lí fetmentés
13. $ Az at|ag teljesítésének kotelezettsége alÓl felmentést az IgazgatÓság abban a kivételes
esetben adhat' ha a szakkollégísta az egyetemi tanulmanyokkal jaró kÖtelezettségeit
méltanyolhatÓ oknál foguu, elóre lathatóIag nem fudja a Szakkollégium áItaL e|viárt szinten
teljesíteni. Ilyen jellegri felmentés a tagság ideje alatt legfeljebb kettŐ féléwe adhatÓ.

KÖziis szab lyok
14. s 0) ^z elózetesen kotelezÍiként kihirdetett tanulményi, szakmai vagy kozosségi programok
esetében a tésnrétel és a kapcsolÓdÓ kotelezettségek teljesítése a1ő1, a szakkollégista kÍilcinos
méltanylást érdem|ö helyzetére tekintettel, felmentés adhatÓ.
(2) ̂  felmentési kérelmet azIgazgatósághoz címenle. a Szakkollégium IgazgatőjánáI

a) az áIta|ameghatarozott idópontig, vagy
b) azon felév kezdetéig, amelyben azon kcitelezettség felmertil, amelyre a felmentés

irrínyul, vagy
c) indokolt esetben _ ktiloncisen felév kcizben _ a felmentési kérelemre okot adő kortilmény

felmenilését kÖvetóen haladéktalanul
kell leadni.
(3) A felmentési kérelem elutasítása ellen, a dtintés kÖzlésétö|szánitott nyolc napon beliil 1ehet
kérelem tjan azIgazgatÓsághoz fellebbezri. Azlgazgatóság_ soron kcivetkezö tilésén hozott _
dcintése ellen további fellebbezésnek helye nincs.
(4) A Szakkollégiumi tanulmányok sztineteltetésére az FTSZ rende|ke zései megfelelóen
aka|mazandÓk.

fV. fejezet
A tanulmányi kiitelezettségek megszegése esetén alkalm azand,ó szabályok

TanulmdnyÍ kiite lezetts égs zegés ek
15. $ A tanulmar,yi kotelezettségek megszegésének minóstil elózetes felmentés hianyában:

a) egy tanulmányi feléven beliil, adott kurzusrÓl valő kettónél tÖbb hiényzáq
b) a kurzusteljesítéshez sztikséges beszámolás elmulasüása,vagy ''llem megfele1t'' minósítésíí

teljesítése,
c) a mesterképzés jóváhagyott egyéni képzési tervében foglaltak (konzultáciőkon va1Ó

tevékeny tésmétel, felévi beszámolők, dolgozat) nem' vagy 9'Ilem megfelelt'' minósítésií
teljesítése,

d) ismételt tavolmaradások a gyakorlati progranrokrÓ|
e) a folyamatos nyelvtanulás elmulasztása,
f) az elŐre meghatározott felévi tanulmarryi szakmedi'arr,vagy évfolyamat|age1 nem érése,
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g) tanulmar'yi okokből tÖrténŐ év. vagy felévismétlés.

A tanulm nyi k telezettségszegésekhez fíÍzödö kiivetkezmények
16. $ (1) A tanulmányi kcitelezettségeit felrÓhatÓ mÓdon megszegó szakko|légistával szemb en az
Igazgatóságakovetkezöirftézkedéseketá|Lapitbatjameg:

a) figyelmeztetés,
b) l<tzérás,
c) a figyelmeztetés mellett a Szakkollégiumi tagsággal ja egyes jogok határozort (de két

tanévnél nem hosszabb) idejií felfiiggesztése,
d) a frgyelmeztetés mellett kÖzosségi feladatok elvégzésének elóírása.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti felfiiggesztés a kovetkezó jogokat érintheti:
a) passziv szavazati jog gyakorlása a DB-váLasüásokon,
b) támogatott mértékrí _ a kollégiumi normatívát nem tartalmazÓ - kollégiumi díjfizetés.

(3) AzonnaLihxáIlyal ki kell zárni art a szakkollégistát, ak<tt azlgazgatóság harmadszor részesít
figyelmeztetésben.
(4) Azonnali hatál|ya| a SzakkollégiumbÓl ki kell zárni art aszakkollégistátt', akinek atagságí , az
Igazgatóság méltanyossági dcintéssel (zaradékolt figyelme ztetés a\kaLmazása me11ett)
hosszabbította ffieg, de ert kÖvetŐen rijabb tanulmányi kotelezettségszegést kovet el.
17. s (l) Az Igazgatőság á|ta| alkalmazott intézkedések nyilvántartásarÓl az \gazgató
gondoskodik. A szakkollégistával szemben alka\mazott intézkedések a személyi anyagának
részét képezik, a szakkollégiumi oklevé| azonban nem tartalmazza, továbbá a szakkollégistan és
azIgazgatóságtagjain kíviil más nem ismerheti meg.
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nIEGYEDIK nÉsz
A sZAKKor.,r,É crI.]MI nnrxŐ s É,entzro sÍrÁs

18. s (1) A Szakkollégiumi minóségbiztosítás a megsz erzett fudás kÍilonféle beszámolási
formakban valÓ ellenoruését, illetve a minós ített oktatÓk és kurzusok révén a Szakkollégiumi
képzé s me gfel e 1ó színv ona\át hivatott bizto s ítani.
Q A szakkollégistak tanulmarryi értékeléséhez sztikséges admini sztrácíót a Szakkollégiumi
titkár és koordinátor vezeti. A Szakkollégium adminisztrációja. a DB illetékes tarcájának
kozremiíkÖdésével - gondoskodik arről, hogy a szakkollégistak tarrulmrányi munkáj át bízonyító
dokumenfumok (értékelés, beszámolÓk, indexmásolatok, jelenléti ívek, dolgozatok,
nyelvtanfolyam.igazolások és egyéb dokumenfumok) _ a személyiségi jogok megfe1e1ó
biáosítása mellett a tanév ktizben ellenórizhetó mÓdon rendelkezésre álljanak. Ezen
dokumentumok és a szakkollégistak tarrulmanyi elómenetelének _ papír- és elektronikus alapri _
archiválásarÓl és nyilvántartása l a Szakkollégiumi titkaÍ és koordinátor gondoskodik.

I. fejezet
I(urzusok

Kurzusterv
19. $ (1) A kurzusok tervét és tematikáját_ az elóre meghatarozott, adott tÍtgytaszántidókeret
fényében _ rigy kell meghaténozni, hogy az mindenképpen vegye figyelembe az I. fejezetben
foglaltakat. A kurzusterveknek tartalmazliuk kell a szerzeí|ismeretek megfeleló ellen izésének
teljesíthetó formáit.
Q) ^ kurzusok tervét a féIév elótt, az adott kurzus vezetésével megb izott tanér készíti el' amit
bemutat a Szakkollégiumi titkár és koordinátornak, aki annak Igazgatóság áIta\i elfogad ása után
azIgazgatÓ nevében hirdeti meg a kurzust.

Oktat k
20. $ (1) A képzés cékithzéseire tekintettel Szakkollégiumi kurzust csak az adott diszciplína
elismert, egyetemi oktatÓi tapaszta|attal rendelkezo, o|yan felkésnilt szakembere oktathatja, aki
elkcjtele zö dott a S z akko l 1 é gium c éIk<ttílzé s einek me gval Ó s ítás a mell ett.
(2) Alapképzésben és mesterképzésben oktatÓ lehet, akinek legalább 3 éves felsŐoktatási
tapasfia|atavan. Azlgazgatóság indokolt esetben, kivételesen eltérhet ezenk<ivetelményektó1.
(3) A kurzusok okÍatÓít - sztikség eset én a Tanulmanyi Tanács véleményének meghall gatása
utarr _ azlgazgató kéri fel.
(4) Az oktatÓk díjazását az Igazgató az egyes tanarokkal a tanulmarryi koltségvetés
figyelembevételével _ kotott szeruodésekben ál|apitja meg. A szerzódések e|készítésében a
Szakkollégiumi titkar és koorditátot mríktjdik kozse.

Kurzusteljesítés és beszdmolds
21. $ (1) Adott kurzus akkor tekintendo a szakkollégista á|tal teljesítettnek, ha a11Ól ahaltgatő
egy tarrrrlmanyi feléven belril kettónél tÖbb alkalommal nem Inányzott' tovább á ha legalább
,,megfele1t'' minŐsítéssel teljesítette a kurzustervben meghatrár ozott beszámolási form a eIvÍrásatt.
(2) A beszámolÓkat a kurzusvezeto ''nem megfelelt'', ,,megfe1e1t'', ,,kiválÓan megfelelt''
minösítéssel értékeli. Az értékelések eredményét pontosan dokum enÍá|va legkésŐbb a féIév
végéig at kell adni a Szakkollégiumi titkáíÍ és koordinátornak.
(3) A kurzusokon a jelenlét igazolásara dátrrmmal ellátott jelenléti ívet kell vezettn, amelyet az
oktatÓ alákásaután a Szakkollégiumi titkaÍ és koordinátornak le kell adni.
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IL fejezet
Tutorális képzés

A tutorok és az egléni képzési terv e{ogad sa
22. s (1) A mesterképzésben a Szakkollégium céLb,,ttínéseinek megvalÓsítása mellett elkotelezett,
adott témában felkésziilt, elismert, megfeleló szakmai gyakorlattal rendelke zö o|3';atÓ lehet futor.
(2) ^ futorokat - sziikség esetén a Tarrrrlmányi Tanács véleményének meghallgatásautarr _ az
Igazgató kéri fel. Bármely hallgatÓ kezdeményeztreti a kritériumoknak megfelelŐ személyek
trrtorként valÓ alkalmaz ását.

III. fejezet
oklevél

23. $ (1) A Szakkollégium a szakmai képzés teljesítésének elismeréseként oklevelet á|Lít |<t az
elöirt kÖtelezettségeket teljesító hallgatÓknak. Az alap- és mesterképzés teljesítését ktilÖn oklevé1
igazolja.
(2) Az oklevél kiadásarrak feltétele

a) alapképzésben az osszes ktitelezo targy teljesítése, és legalább 4 feléves képzésben valÓ
résméteI,

b) a mesterképzésben két dolgozat elkészítése, és legalább 2 féléves képzésben valÓ
részvétel'

c) mindkét képzési szint esetében a hallrgatÓ szakjának megfeleló sztikséges nyelwizsgak
megszerzése.

(z) Az oklevél mellékletében tarta|mazza valamennyi, a Szakkollégiumi képzés keretében
eredményesen teljesítetett kurzus megnevezését és vezetöjének nevét, a Szakkollégiumi
dolgozatok cÍmét. A mellékletben fel kell tiintetni a szakkollégista kozéleti szerepvál|alásé , a
gyakorlati képzési formakban valÓ tészvételének tényeit, díjait és eredményeit.

fY. fejezet
Az oktatő- és nevelómunka felelósei

24. $ (1) A Szakkollégiumban folyÓ okÍatÓ.és nevelómunka minóségének elsószámri fele1óse az
Igazgató, aki a:rÓl évente beszámol a Kollégiumi Feltigyel i|bízottságnak (Felti gye|i5bizottság).
Az Igazgató folyamatosan ellenötzi a Szakkollégiumi okÍatÓmunka céIk<ttilzéseknek valÓ
megfele1öségét.
(2) A Szakkollégiumi titkáÍ és koordinátor az Igazgató vezetése és feltigyelete mellett
ktizvetlenÍil szervezi a Szakkollégiumí okÍatÓmunkát, Őrkodik a képzési célkittízések
megvalÓsulása felett és gondoskodik a Tanulmányi Szabá|yzatbetartasárÓl. MunkájarÓ| évente
beszámol a FeltigyeIobizottságnak és tájékoztatja a Tanulmar,yi Tanácsot. Fele| a tanu|mar,yi
nyilvríntartásokért, figyelemmel kíséri a ha\l.gatÓk tanulmanyi elómenetelét, veltik szemé1yes
kapcsolatban á|I. Szewezi és elŐkészíti _ aZ Igazgató iránymutatásainak megfelelóen a
Szakkollégium vezeto testtileteinek munkáját és napirendjét. Igazgatói jÓvahagyás végett
kidol go z za a tanulmanyi admini sztr áció iigyvitel i szab ály ut.
(3) A Szakkollégiumi titkar és koordinátor a Tanulmanyi SzabáLyzat szabta keretek kÖzott
kjdolgozza a tanuImanyi programot, melynek célja, hogy a Szakkollégium képzési és nevelési
cé.lk*ttí,:zéseinek hatékony megvalÓsításat elósegítse. A progr anTL a kÖrtilmények váItozásáűtoz
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igazodva tarta|mazza a cé|kítínések megvalÓsításiához sziikséges eszkoztlket és helyezi el a
hangsrilyokat. A programot azlgazgatÓság hagyja jóvá.
(4) A Feliigyelóbizottság, u Tgazgató és a DB bármely Szakkollégiumi tanulmanyokat érintó
kérdésben kikérheti a Tanulmanyi Tanács állásfogl alását.

1í
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ÖrÖprr nÉsz
LELKIsÉcr És rozossÉcr Ér,nr

I. fejezet
Lelki élet

25. s 0) A lelki élet a Szakkollégium kÖzosségépítésére és szellemiségének elmélyítésére
egya nt alkalmas. A Szakkollégium célkittízése, hogy a hallgatÓt keres rtény értelmiségivé
formálja, ami csak intenzív lelki élettel lehetséges. A lelki életben Jézus Krisztust áL\ítja a
figyelem kozépporftjába, mint az emberi élet péIdáját, a másokért éIö ember modelljét.
(z) A Szakkollégium lelki életét a katolikus hagyomány femjelzi. Az éves |elkigyakorlatok
idöpontj a az éves kollégiumi program szerves része. A leIki képzés tegye evidenssé a kapcso1atot
a keresztény hit, és a társadalmi felelósségvállalás kcizÖtt. A szakkollégistak kapjanak képzést a
világi keresztények sajátos apostoli hivatásara vonatkozőan,legyenek fudatában annak, hogy az
Egyhazban aktív, felelósséget vállalÓ szerepre hivatottak. A Szakkollégium bátorttja a nem
katolikus diakokat is, hogy mélyítsék el hittiket és kapcsolÓdjanak be egy, a sqáttradíciÓjuknak
megfeleló gytilekezet é1 etébe.
(3) A lelkiségi és kozosségi programok segítik a szakkollégistákat, hogy tartÓs, mély emberi
kapcsolatokra valÓ képességeikben (onismeret, konfliktuskezelés stb.) novekedjenek. A
házasságna, a családi életre valÓ felkésztilés ktilonleges helyen szerepeljen ebben.
(4) A Szakkollégium a hit kÖzossége is, ezéft a személyes imádság, és azEucharísztialényeges
eleme a Szakkollégiumi életnek.
(5) A Szakkollégium elkoteleze,tt az cikumené terén, így váqa a sají , nem katolikus egyhazi
k<izcisségtikben aktív diákokat is.

26. s A lelkiség strukfurális elemei a Szakkollégium életében:
' o A kollégiumi lelkész a Szakkollégiumi ktizosség lelki életének gondozásáért felelös. A

kollégíum lelkésze , a szá||áshelyen, vagy kÖzvetlen szomszédságában elérhetó (p1. lelki
beszélgetésekre, szentgyÓnásra, stb.) és fe\adata a szakkollégisták iránti személyes
figyelem, lelki kísérés. A lelkész kozremtikÖdik a Szakkollégiumi felvételin és a
Szakkollégiumi programokkal kapcsolatban véleményt formálhat, taga a kollégiumi
vezetésnek.

o A lelkész szabadon alakítja ki az onként jelentkezó szakkollégistak kÖréból a lelkész
munkaját és a Szakkollégiumi lelki élet fejlódését segító szervezodési formekx. Ennek
segítségével kiértékelik a Szakkollégium lelki életének helyzetét és megterv ezik a
lelkiségi programjait, melyek megszewezésében aktív szerepet vállalnak. Gondozzák a
lelkiségi hirdetményeket, szewezik lelkigyakorlatok hátterét (helyszín, jelentkezések
stb.), elŐkészítik a lifurgikus szolgálatokat (sekrestye, ének).

o Rendszeres heti szentmise,tanévkezdo Veni Sancte és évzérÓ Te Deum misék.
o T ollégiumi lelkéss zel' v aLó beszélgetések, szentgy ónás lehetó sége.
o Evenkénti lelkigyakorlatok, fakultatív lelkigyakorlatok, rekollekciÓk.
o A kurzusrend teolÓgiai és egybazi tarutást valamint szociális gyakorlat ot tafialmazó

elemei.
o A liturgikus idószalatakmegfeleló lelkiségi események (ádventi gyeÍtyagffitás, hamvazó

szer da, keresztrit, zar éndoklat, stb. ).
o A kollégiumi konyvtrír lelkiségi.teolÓgiai jellegrí konyvei és folyőiratai.
o A kollégiumi héfuégéhez, nyári táborhoz kapcsolÓdÓ lelki programok (misék, lelkiségi

bevezeto stb.)

ii

-
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o A keresztény szellemiséget és a keresztény tarsadalmi alternatívát kÖzvetíti a
Szakkollégium minden programj a, igy a kozÖsségí események jellege, de a tarrulmanyi
rend ÖsszeállításánáI, az ok<tatÓk-tutorok kiválasrtásáná|is szempontként szerepelhet.\\

II. fejezet
Kiiziisségi élet

27. s (1) A Szakkollégium elsŐsorban ktizosség, és csak másodsorban szálláshely.A kollégistak
kÖzti épití5 kapcsolat, 3Z egymást támogatő és inspirátÓ légkÖr, a szeweze'tt és a spontarr
programok, a formáIis és informális kapcsolatok gazdagsága, azaz a kőzosségi élet minöseg e az
egyik leglényegesebb értéke a Szakkollégiumnak
(2) A kozcisség éptilése és tagjainak boldogulása nem zárhatja ki egymást, ugyanakkor a
Szakkollégium elviárja, hogy tagjai aktív és kreatív mÓdon vegyenek részt a kcizosségi életben,
azzaI a tudattal, hogy a k<iztisség mindenki épÍtö hozzaÉilását feltételezi.
28. s A kozosségi élet szervezésének fŐ szempontjai, hogy

o a szakkollégistrík kt)zé|eti-ku1turális tájékozottságéhoz hozzájáruljon, világképiiket
tágítsa,

o intellekÍuális fejlódésiiket, a párbeszédte valő képességeiket tV események jellege segítse
(eló adásokkal szemben preferálv a a beszél getéseket),

o emberi érettségiiket, foleg a tartÓs, mély emberi kapcsolatokra valÓ képességtiket
fejlessze,

o a hallgatÓk Önszewezodése és kezdeményezése legyen meghatar ozó,
o a hétkciznapok tulzsrifoltsága elkenilendŐ, a szakmai programok szewezésekor a

Szakkollégium kÖzci s sé gi napj a ti sáeletben tartandő,
o a Szakkollégiumban mindenki vállaljon olyan feladatokat, amivel a kcizosséget szo|gá|ja.

A kozosségi szolgálatok felelós végzése révén ktilÖnlegesen is megvalÓs.'l 
- 

a
Szakkollégium egyik célja, hogy diríkjai másokért éló emberekké váljanak.

o A kciztisségi eseményeken valÓ részvétel kotelezóvé tétele azok értelmiségi jellegét
rontja, ezért szorgalmaznlk olyan programok szervezését, amelyeket a szakkollégisiak
kényszer nélkiil is nagy hétszálmban látogatnak. Míndazonaltal a kcizÖsségi életbŐl
magukat kivonÓ szakkollégistak a Szakkollégium kénti elkotelezettségriket sem juttatjak
ki fej ezé s t e 9 ez a tags ág me gt$ítás anál szemp ontként szerepe lhet.

HATODIK RESZ
z^Ro RENDELI<EaÉ,sEK

29. $ (1) A Tanulmanyi SzabáIyzat az elfogadásé ,kÖvetó napon Iép hatátyba.
(2) ̂  SzabáIyzatot hatáLyon kíviil helyezni csak a helyébe lépŐ szabá|yzat egyidejti elfog adása
mellett lehet.
(3) A Szabá|yzat végrehajtásáért azIgazgatÓ és a Szakkollégiumi titkaÍ és koordinátor felel.
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