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A Tomori Pál Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Polányi Károly Szakkollégium Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg.
A korábbi szöveg módosításai vastag, dőlt betűvel vannak szedve

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § Vonatkozó jogszabályok listája
(1) 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról.
(2) 87/2015. (IV.9.) Kormányrendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.
2. § Az Alapító Okirat hatálya
(1) Az Alapító Okirat hatálya kiterjed azokra a nappali tagozatos hallgatókra, akik a Főiskola budapesti Kollégiumában működő Polányi Károly Szakkollégiumba jelentkeznek.
(2) Az Alapító Okirat hatálya kiterjed továbbá a Polányi Károly Szakkollégium rendes
és pártoló tagjaira.
(3) A Polányi Károly Szakkollégium rendes tagjai tekintetében a Főiskola szabályzatait,
valamint a Főiskola kollégiumának Szervezeti és működési szabályzatát, továbbá Házirendjét az Alapító Okiratban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának a rendelkezései az irányadóak.
3. § A Szakkollégium neve és címe
(1) A Szakkollégium neve: Polányi Károly Szakkollégium
(2) A Szakkollégium címe:1223 Budapest, Művelődés utca 21-27.
4. § A Szakkollégium témája
(1) A szakkollégium témája: „Társadalom, gazdaság, regionalitás”.

II. ALAPELVEK
5. § Tehetséggondozás
(1) A Szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű,
minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi
és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag
igényes értelmiség nevelését.
(2) A szakkollégiumi tevékenység középpontjában a magas színvonalú szakmai munka
áll.
(3) A Szakkollégium a Főiskola oktatási tevékenységén túlmenő szakmai képzést és önképzési lehetőséget nyújt tagjainak, amelynek célja a társadalmi problémákra érzékeny
értelmiségi réteg kinevelése.
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(4) E cél elérése érdekében a szakkollégisták a tantervbe beépített és extrakurrikuláris
képzéseken vesznek részt, valamint önálló és közös szakmai-tudományos kutatásokat végeznek.
6. § Önkormányzatiság
(1) A Polányi Károly Szakkollégium együttlakó diákok közössége, amely döntéseit autonóm módon hozza.
(2) A szakkollégiumi közösség belső életét demokratikus elvek alapján, diákönkormányzati rendszer keretei között szervezi meg.
7. § Függetlenség
(1) A Szakkollégium a pártoktól és a politikától független szervezetként működik.
8. § Öntevékenység
(1) A Polányi Károly Szakkollégiumban együttlakó diákok öntevékeny közösséget alkotnak. A közös munka és az együttlakás intenzív közösségi életet felételez.
9. § Szakmai-tudományos műhely
(1) A Polányi Károly Szakkollégium az oktató-kutató munka összekapcsolása révén
szakmai-tudományos műhelyként működik.
(2) A szakkollégisták önálló és közös kutatási programokban vesznek részt.
(3) A Szakkollégium szakmai programokat szervez, a tudományos, közéleti és kulturális
élet kérdéseit tárgyaló konferenciákat, előadásokat és vitákat rendez.
(4) A Szakkollégium szakmai munkájával hozzájárul a főiskolai szellemi élet élénkítéséhez.
10. § Disszemináció
(1) A Polányi Károly Szakkollégium programjait, így különösen konferenciáit, előadásait és vitáit a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszi.
(2) A Szakkollégium a tagjai által folytatott kutatómunkát, elért eredményeket rendezvényein a nyilvánosság számára bemutatja, a szakmai-tudományos munka során elért
eredményeket kiváló minőségű publikációkban teszi közzé.
11. § Szakkollégiumi mozgalom
(1) A Tomori Pál Főiskola Szenátusa ösztönzi a Polányi Károly Szakkollégium tagjait
arra, hogy ismerjék meg a Szakkollégiumi Chartát, annak értékeit tegyék magukévá, csatlakozzanak a szakkollégiumi mozgalomhoz, és alkotó szakmai-tudományos munkájukkal
járuljanak hozzá annak hazai és nemzetközi eredményeihez.
(2) A Szakkollégiumi Charta az Alapító Okirat II. számú függelékében található.

III. A TAGSÁGI JOGVISZONY
12. § A tagsági jogviszony formái
(1) A Polányi Károly Szakkollégium rendes és pártoló tagsággal rendelkezik.
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13. § A rendes tagsági jogviszony keletkezése
(1) A Polányi Károly Szakkollégium rendes tagja lehet az a nappali munkarendben
alapszakon (BA szakon) vagy felsőoktatási szakképzésben tanuló hallgató, akinek korrigált
kreditindexe a tagsági jogviszony keletkezését megelőző félévben a 4,00-t meghaladta,
valamint sikeres felvételi vizsgát tesz.
(2) A felvételi vizsga szakmai írásbeliből, valamint szóbeli elbeszélgetésből áll.
(3) A felvételi vizsgát a Szakkollégium vezetősége szervezi és bonyolítja. A felvételi
döntést a Szakkollégium vezetősége hozza meg. A felvételi döntésről a Szakkollégium
vezetősége határozatot hoz.
(4) A Szakkollégiumba legfeljebb annyi hallgató vehető fel, amennyi a Szakkollégium
üres férőhelyeinek száma.
14. § A rendes tag jogai és kötelezettségei
(1) A rendes tag tagsági jogviszonya két félévre szól, amely a 16. § szerinti eljárási
rendben meghosszabbodik.
(2) A Szakkollégium rendes tagja – tagsági jogviszonya időtartama alatt – a kollégiumi felvételnél előnyt élvez a többi jelentkezővel szemben.
(3) A rendes tag köteles a Szakkollégiumba beköltözni és tagsági jogviszonya időtartama alatt életvitelszerűen a Szakkollégiumban lakni.
(4) A rendes tag a Szakkollégium szakmai-tudományos műhelyének tagjaként tudományos igénnyel, alkotó módon, kreatív tevékenységével köteles segíteni a Szakkollégium
munkáját.
(5) A rendes tag köteles aktívan, alkotó módon részt venni a Szakkollégium rendezvényein, így különösen extrakurrikuláris képzésein, konferenciáin, egyéb szakmai programjain.
(6) A rendes tag önállóan köteles olyan szakmai-kutatómunkát végezni, amely valamilyen tudományos teljesítményben, így különösen előadásban, TDK dolgozatban, publikációban nyilvánul meg.
(7) A rendes tag köteles a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatában, a
Főiskola budapesti kollégiumának Szervezeti és működési szabályzatában, valamint Házirendjében foglaltakat betartani. A Kollégiumban elkövetett fegyelmi vétség esetén a
hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendjéről szóló szabályzat által meghatározott fegyelmi bizottság kiegészül a Szakkollégium vezető tanárával, valamint a
Szakkollégium elnökségének egy hallgató tagjával.
15. § A rendes tagsági jogviszony megszűnése
(1) A tagsági jogviszony megszűnik
a) a hallgató hallgatói jogviszonyának szünetelésével, vagy megszűnésével,
b) ha a hallgatóra fegyelmi büntetést szabnak ki, a büntetés jogerőre emelkedésének
napjával,
c) ha a hallgató tagsági jogviszonyáról írásban lemond.
(2) A hallgató tagsági jogviszony megszűnik továbbá
a) ha a hallgató korrigált kreditindexe a tagsági jogviszony fennállása alatti félévek
bármelyikében a 4,00-t nem haladja meg,
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b) ha a hallgató tudományos teljesítményben megnyilvánuló alkotó szakmai munkát
nem végzett.
(3) A tagsági jogviszony megszűnéséről a Szakkollégium vezetősége határozatot hoz,
kivéve a (2) bekezdés b) pontján alapján történő megszüntetést. A (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a vezető tanár véleményét meghallgatva a tudományos és nemzetközi
kapcsolatokért felelős rektorhelyettes dönt a hallgató szakkollégiumi tagságának a megszüntetéséről.
(4) A hallgató tagsági jogviszonyának a (2) bekezdés b) pontja alapján történő megszüntetése előtt a vezető tanárnak írásban fel kell a hallgatót szólítani, hogy az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül a hallgató igazolja, hogy ténylegesen milyen
tudományos munkát végzett, illetve végez. Amennyiben a hallgató nem tudja hitelt érdemlően igazolni a tudományos munkáját, a vezető tanár a tudományos és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyetteshez fordul a további eljárás kapcsán.
16. § A rendes tagsági jogviszony meghosszabbítása
(1) A tagsági jogviszony további két félévvel meghosszabbodik
a) ha a hallgató korrigált kreditindexe a tagsági jogviszony fennállása alatti félévekben a
4,00-t meghaladta,
b) és a hallgató tudományos teljesítményben megnyilvánuló alkotó szakmai munkát
végzett és ezt a Szakkollégium vezető tanára írásban leigazolja.
(2) A tagsági jogviszony meghosszabbításáról a Szakkollégium vezető tanára határozatot hoz, amelynek indokolásában ismerteti a hallgató szakmai munkáját, tudományos teljesítményét.
(3) A tagsági jogviszony az e szakasz szerinti eljárási rendben legfeljebb a hallgató
hallgatói jogviszonyának végéig hosszabbítható meg.
(4) Annak a hallgatónak, akinek hallgatói jogviszonya szünetel, tagsági jogviszonya
nem hosszabbítható meg.
17. § A pártoló tag
(1) A Szakkollégium pártoló tagja lehet bárki, aki a Szakkollégiumot szakmailag, vagy
pénzügyileg támogatja.
(2) Nem szakkollégista pártoló tagként való elismeréséről a szakkollégiumi önkormányzat szavazással dönt. A pártoló tagságról a Szakkollégium vezetősége elismerő okiratot
állít ki.
(3) A pártoló tagokról a Szakkollégium vezetősége nyilvántartást vezet.
(4) A szakkollégiumi tevékenység számottevő része nyitott a pártoló tagok és külső
személyek számára, a kutatás-oktatás területén, illetve rendezvények formájában.
(5) A pártoló tagokat a Szakkollégium rendezvényeiről a Szakkollégium vezetősége –
időben – értesíti.

IV. A POLÁNYI KÁROLY SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETE
18. § A Polányi Károly Szakkollégium irányítása és vezetése
(1) A Szakkollégiumot a tudományos és nemzetközi
rektorhelyettes irányítja és a Szakkollégium vezető tanára vezeti.

kapcsolatokért

felelős
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(2) Irányítási jogkörében a tudományos és nemzetközi kapcsolatokért felelős
rektorhelyettes
a) véleményezi a Szakkollégium szakmai programját és segíti annak megvalósulását,
b) segíti a Szakkollégium eredményeinek disszeminációját,
c) segíti és ellenőrzi a vezető tanár munkáját.
19. § A vezető tanár
(1) A Szakkollégium vezető tanárát a rektor bízza meg.
(2) A vezető tanár
a) részt vesz a Szakkollégium szakmai munkájának operatív végrehajtásában,
b) részt vesz a Szakkollégium szakmai programjának végrehajtásában,
c) koordinálja a Főiskola és a Szakkollégium közötti együttműködést, kommunikációt,
d) a Szakkollégium munkájáról félévente beszámol a Szenátusnak,
e) a Főiskolán működő minőségirányítási rendszer Szakkollégiumra vonatkozó indikátorait nyilvántartja és frissíti, az indikátorok értékeit a Szenátus, a rektor, a minőségirányítási vezető rendelkezésére bocsátja.
20. § A vezetőség
(1) A Szakkollégium vezetősége két szakkollégistából és a vezető tanárból áll.
(2) A vezetőség hallgató tagjainak mandátuma két félévre szól.
(3) A vezetőség hallgató tagjait a szakkollégisták titkos szavazással választják meg.
(4) A választáson bármelyik szakkollégista választhat és választható.
(5) A választást a szakkollégiumi felvételi eljárás lefolytatása után kell megtartani.
(6) A vezetőség feladata a Szakkollégium szakmai programjának végrehajtása.
(7) A vezetőség feladata minden év tavaszán egy házi – a Főiskola hallgatói, a kistérség,
illetve tágabb kör számára nyilvános – konferencia megszervezése, amelynek fő célja a
Szakkollégium munkájának, a szakkollégisták által elért szakmai-tudományos eredményeknek a bemutatása.
21. § A szakkollégiumi önkormányzat
(1) A szakkollégiumi önkormányzat a Szakkollégiumban együtt lakó hallgatók közösségét jelenti.
(2) A szakkollégiumi önkormányzat szükség szerint, de legalább félévente egy alkalommal tart ülést.
(3) A szakkollégiumi önkormányzat kidolgozza és elfogadja a Szakkollégium két félévre szóló szakmai programját, dönt a pártoló tagok felvételéről, a pártoló tagság felajánlásáról, dönt más szakkollégiumokkal való együttműködésről.
(4) A szakkollégiumi önkormányzat elfogadja és szükség szerint módosítja a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozási köre különösen a következő témakörökre terjed ki:
a) a szakkollégiumi önkormányzat üléseinek előkészítése, az ülések rendje,
b) a döntéshozatal módja,
c) az írásbeli és a szóbeli felvételi vizsgák lebonyolításának rendje,
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d) a Szakkollégium házirendje, amely nem lehet ellentétes a Főiskola Kollégiumának
Házirendjével,
e) a szakkollégiumba való be- és kiköltözés rendje, a Főiskola Kollégiumának igazgatójával egyeztetve,
f) a pártoló tagok nyilvántartásának és bevonásának módja,
g) a Szakkollégium rendezvényei nyilvánosságának biztosítása.
(5) A szakkollégiumi önkormányzat a Főiskola honlapján tájékoztatást nyújt a Szakkollégium életéről, működéséről és eredményeiről.

V. A SZAKKOLLÉGIUM MEGALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
22. § Az első felvételi vizsga
(1) Az első felvételi vizsgát öt főből álló bizottság szervezi és bonyolítja, amelynek tagjai:
a) a tudományos és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes,
b) az oktatási rektorhelyettes,
c) a Gazdaságtudományi és Módszertani Tanszék vezetője,
d) a Társadalom- és Bölcsészettudományi Tanszék vezetője,
e) a Szakkollégium vezető tanára.

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK
23. § Hatályba lépés
(1) Az Alapító Okirat módosítása a Szenátus jóváhagyásával lép életbe.
a) Határozat száma: 2019/3/3/9.
b) Határozat kelte: 2019. november 5.
c) Hatályos: 2019. november 6.
(2) Az Alapító Okirat elkészítéséért, a törvényi előírások szerinti aktualizálásáért és az
évenkénti felülvizsgálatért a tudományos és nemzetközi kapcsolatokért felelős
rektorhelyettes a felelős.
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I. FÜGGELÉK
SZAKKOLLÉGIUMI CHARTA
Szakkollégiumi Charta
A Szakkollégiumi Charta a Szakkollégiumi Mozgalom által elfogadott elveket tartalmazza. Azokat az alapvető feltételeket határozza meg, amelyek a szakkollégiumiság magvát
adják, amelyek teljesülése feltétlenül szükséges a szakkollégiummá váláshoz.
1. A szakkollégium széles körű autonómiával és kiterjedt önkormányzattal rendelkezik.
1.1. A szakkollégium politikai pártoktól független intézmény.
1.2. A felvételről és a tagság megszűnéséről a szakkollégium nyilvános, szabályozott felvételi eljárás keretében, autonóm módon dönt a saját tagsága által elfogadott értékek
szerint.
1.3. A szakkollégium a tagság által elfogadott szervezeti és működési szabályzat szerint
működik, melynek megváltoztatására a tagságnak lehetősége van. Belső működésének
rendjét és külső kapcsolatait autonóm módon alakítja ki, a jogszabályok keretei között.
1.4. A szakkollégiumban széleskörű irányítási jogosultságokkal felruházott, demokratikusan megválasztott diákönkormányzat működik.
1.5. A szakkollégium intézményrendszere és működése a tagok öntevékenységén alapul.
2. A szakkollégiumi munka középpontjában a magas színvonalú munka áll.
2.1. A szakkollégium a felsőoktatási intézmény oktatási tevékenységén túlmenő szakmai
képzést és önképzési lehetőséget nyújt tagjainak.
2.2. A szakmai képzés része a minőségbiztosítás, a megszerzett tudás nyilvános beszámolási formában történő ellenőrzése. Ennek kereteit, a kötelező teljesítményre vonatkozó
előírásokat a szakkollégium saját szabályzatában rögzíti.
2.3. A szakmai munkához tartozik a külső fórumokon való részvétel.
2.4. A szakmai munka egyrészt az adott szakterület legkiválóbb kutatóival, oktatóival
való intézményes együttműködésben, másrészt öntevékeny szerveződésben, belső előadók
közreműködésével folyik.
3. A szakkollégium egyik alapértékének a szakmai tevékenységen túl, a társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi réteg kinevelését tartja.
3.1 A szakkollégium lehetőségei szerint támogatja a tagság civil kezdeményezéseit, szervezetileg nyitott társadalmi, gazdasági, közéleti viták lefolytatására.
4. A szakkollégium aktív tagságát egyetemisták vagy főiskolások közössége alkotja.
4.1. A szakkollégium hétköznapi életének aktív mozgatója a szakkollégium aktív tagsága,
melynek létszáma átlagosan minimum 20 hallgató.
5. A szakkollégisták együttlakó bázissal rendelkeznek, illetve erre törekednek.
6. A szakkollégium nagy hangsúlyt helyez tagjai emberi és szakmai fejlődésére, az alapképzés első éveitől az egyetemi illetve főiskolai képzés végéig.
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