Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bolyai Kollégium Hallgatói Önkormányzatának
Alapszabálya
I. Általános rendelkezések
1. Az Önkormányzat neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem)
Bolyai Kollégium (a továbbiakban: Kollégium) Hallgatói Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat), rövidítése: ELTE BÖK, székhelye: Budapest XI.,
Nándorfejérvári út 13. Az Önkormányzat nemzetközi neve: Bolyai College's Student
Union of the Eötvös University.
2. Az Önkormányzat alapítása: 1995. február 23.
3.(ESZ. 20. § 1.) Az Önkormányzatnak tagja minden a Kollégiumban jogszerően
bentlakó és külsıs hallgató.
4.Az Önkormányzat a Kollégium tagjainak érdekképviseletét és érdekvédelmét látja el,
gyakorolja az Egyetem, a kar és a Kollégium szabályzataiban ráruházott döntési,
egyetértési, javaslattételi, véleményezési és ellenırzı jogköröket, ezen kívül az
Önkormányzat céljaival összeegyeztethetı egyéb tevékenységeket folytat.
5. Az Önkormányzat célja
(a) ellátni a Kollégium tagjainak érdekképviseletét és érdekvédelmét valamennyi
hallgatókat érintı kérdésben és minden illetékes kollégiumi, kari, egyetemi és országos
testületben és fórumon,
(b) intézni és segíteni a kollégisták Kollégiummal kapcsolatos ügyeit, valamint segíteni
kollégiumon kívüli tevékenységüket,
(c) hozzájárulni a Kollégium szakmai célkitőzéseinek megvalósításához,
(d) támogatni a kollégisták szakmai és közösségi tevékenységét,
(e) folyamatosan tájékoztatni a kollégistákat az Önkormányzat tevékenységérıl és a
Kollégium életével kapcsolatos kérdésekrıl.
6. Az Önkormányzat tevékenységét a Közgyőlés és a Választmány irányítja és ellenırzi.
7. A Közgyőlés és a Választmány saját tagjaiból, valamint meghívottakból az egyes
feladatok ellátására állandó vagy ad hoc jellegő bizottságokat létesíthet vagy
ügyintézıket nevezhet ki.
8. (ESZ. 20. § 2.) Az Önkormányzat mőködési szabályzatát az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzatának keretei között maga állapítja meg, és az
Oktatásszervezési és Hallgatói ügyek Bizottságának mutatja be.

II. A Közgyőlés
1. (ESZ. 21. § 1.) Az Önkormányzat legfıbb döntéshozó szerve a Közgyőlés.
2. (ESZ. 21. § 2.) A Közgyőlésnek tagja az Önkormányzat valamennyi tagja. A
Közgyőlés tagjai csoportokba sorolhatók a következık szerint: biológus, fizikus,
földtudós, matematikus, vegyész, bentlakó, külsıs, hallgató, doktorandusz. A
Közgyőlés teljes körő döntéshozatali joggal rendelkezik és minden alsóbb szintő
döntést felülbírálhat.
3. (ESZ. 21. § 4.) A Közgyőlés ülései nyilvánosak, arra meg kell hívni a kollégisták által
megjelenített karok hallgatói önkormányzatainak képviselıit, az általános és
felsıoktatási rektorhelyettest, valamint a Kollégium igazgatóját.
4. A Közgyőlés kizárólagos joga
(a) (ESZ. 21. § 5.a) az Önkormányzat Alapszabályának elfogadása és módosítása,
(b) (ESZ. 21. § 5.b) a Választmány tagjainak beszámoltatása, megválasztása és
visszahívása,
(c) bármely más szervezethez való csatlakozás, egyesülés kérdésében való döntés,
(d) döntéshozatal minden olyan ügyben, melyet bármely egyetemi, kari vagy
kollégiumi szabályzat a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utal.
5. A Közgyőlés joga
(a) (ESZ. 21. § 6.a) a Kollégium szervezeti és mőködési szabályzatának véleményezése
illetve jóváhagyása;
(b) (ESZ. 21. § 6.b) a Kollégium igazgatójának kinevezését és felmentését
véleményezni,
(c) (ESZ. 21. § 6.c) a kollégiumi igazgató munkáját véleményezni.
6. A Közgyőlés beszámoltatja az Önkormányzat tisztségviselıit. A beszámoló általában
szóban, mandátum megszőnése (új választás, a mandátum lejárta, lemondás vagy
visszahívás) esetén írásban történik. Az írásbeli beszámolót a Közgyőlés szavazással
fogadja el.
7. (ESZ. 21. § 7.) A Közgyőlést félévenként legalább egyszer a Választmány hívja össze.
8. (ESZ. 21. § 8.) A Közgyőlés ülését 10 napon belül össze kell hívni, ha azt a rektor, az
általános és felsıoktatási rektorhelyettes, a Kollégium igazgatója, valamint ha a
kollégisták 20%-a írásban kérvényezi.
9. A Közgyőlés helyét, idejét és elızetes napirendjét az összehívást megelızıen legalább
egy héttel mindenki számára elérhetı helyen közölni kell a tagokkal és a
meghívottakkal.
10. (ESZ. 21. § 9.) A Közgyőlés határozatképes, ha a tagok legalább fele jelen van.
Határozatképtelen ülés esetén a Közgyőlés újabb ülését változatlan napirenddel 10

napon belül össze kell hívni. A megismételt ülés határozatképes, ha a tagok legalább
negyede jelen van.
11. A Közgyőlés a határozatait általában egyszerő szótöbbséggel hozza. Kivételt képez ez
alól a jelen fejezet 4. a és d pontja, amely kérdésekben minısített többség szükséges.
Egyszerő szótöbbséget az jelent, ha az 'igen' szavazatok aránya meghaladja a
szavazatok 50%-át. Minısített többség esetén az 'igen' szavazatok aránya el kell, hogy
érje az összes szavazatok számának kétharmadát.
12. Titkos szavazásra kerül sor
– valamennyi személyi kérdésben
– ha azt a Közgyőlés legalább három tagja kéri.
13.

A Közgyőlés tagjai a Közgyőlés kezdetén levezetı elnököt és jegyzıkönyvvezetıt
választanak. A jegyzıkönyv tartalmazza a Közgyőlés lefolyásának lényegesebb
mozzanatait, a napirendi pontokkal és az indítványokkal kapcsolatos határozatokat,
és a szavazások eredményét. A jegyzıkönyvet a jegyzıkönyvvezetı és a levezetı
elnök aláírásával hitelesíti.

14. (ESZ. 21. § 10.) A Közgyőlés ülésérıl szóló jegyzıkönyvet az ülést követı öt napon
belül a kollégisták számára közzé kell tenni, valamint meg kell küldeni a Kollégium
igazgatójának valamint az általános és felsıoktatási rektorhelyettesnek.
15. A Közgyőlés valamennyi tagját indítványozási, véleménynyilvánítási, javaslattételi és
szavazati jog illeti meg. A Közgyőlés minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
III. A Választmány
1. A kollégiumi diákbizottság neve: Választmány.
2. (ESZ. 22. § 1.) A Közgyőlés két ülése között az Önkormányzat irányítója a
Választmány. Ezen idıszakban gyakorolhatja a Közgyőlés azon jogosítványait,
melyeket jelen szabályzat nem sorol a Közgyőlés kizárólagos jogai közé.
3. A Választmány feladata:
(ESZ. 22. § 4. a-g)
(a) kidolgozni és a Közgyőlés elé terjeszteni az Önkormányzat szabályzatainak
tervezetét;
(b) elıkészíteni a Közgyőlés üléseit és végrehajtani azok határozatait;
(c) ellenırizni a szervezeti és mőködési szabályzat, jelen szabályzat, a házirend,
valamint a Közgyőlés határozatainak betartását;
(d) a Kollégium igazgatójával és a kollégiumi tanárokkal együttmőködve tervezi,
szervezi és ellenırzi a Kollégiumban folyó tanulmányi, kulturális és
sporttevékenységet;
(e) javaslatot tenni a tanárok általános és aktuális feladataira;
(f) kezdeményezi, megtervezi, irányítja és ellenırzi a kollégiumi rendezvényeket;

(g) véleményezi a Kollégium fejlesztési tervét,
(h) rendszeresen beszámoltatja az Önkormányzat tisztségviselıit,
(i) kijelöli a fegyelmi bizottság kollégista képviselıit,
(j) felelıs a Kollégium ügyeleti rendszerének mőködéséért,
(k) felelıs az Önkormányzat választásainak lebonyolításáért,
(l) kijelöli a felvételi bizottságok kollégista képviselıit.
(m) Az épületet érintı közös ügyekben a Nándorfejérvári úti kollégium
Diákbizottságának, a Társadalomtudományi Szakkollégium Kerekasztalának és az
ELTE Bolyai kollégium Választmányának egyet kell értenie.
4. A Választmány üléseit szükség szerint, de legalább havonta tartja. Rendkívüli esetben,
ha a tagok több mint egyharmada szükségesnek tartja, az igény jelzésétıl számított
hét napon belül össze kell hívni. A Választmányi tagoknak a soron következı
választmányi ülésen be kell számolniuk a két ülés közötti idıszakban végzett
tevékenységükrıl.
5. (ESZ. 22. § 6.) A Választmány ülései nyilvánosak, és arra a kollégisták által képviselt
karok hallgatói önkormányzatainak 1-1 képviselıjét tanácskozási joggal meg kell
hívni.
6. A Választmány határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. A
határozathozatalhoz a jelenlévık egyszerő szótöbbsége szükséges, kivéve, ha a
Közgyőlés másképpen dönt. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt.
7. Ha a Választmány valamely tagja nem tud részt venni a következı választmányi
ülésen, akkor ezt két nappal az ülés elıtt jelezni köteles. Amennyiben a kérdéses
ülésen várható olyan napirendi pont, amelyben egy érintett csoport a távolmaradó
kiesése miatt nem lenne jelen, akkor a Választmány meghívja azt a személyt, aki a
legutóbbi választáson az adott csoportban a fennmaradó legmagasabb pontszámot
szerezte (V. fejezet 5. és 6. pont). Ez a személy az adott napirendi pontban szavazati
jogot kap.
8. Az ülések idejérıl és helyérıl tájékoztatni kell az Önkormányzat tagjait, akik
tanácskozási joggal vehetnek részt a Választmány ülésein. Amennyiben azt a
napirend indokolja, a választmányi ülésen külsı meghívottak is részt vehetnek,
tanácskozási joggal.
9. A Választmány üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a
Választmány által hozott határozatokat, állásfoglalásokat és a Választmány tagjainak
beszámolóit.
10.

(ESZ. 22. § 8.) A Választmány üléseirıl készült jegyzıkönyvet az ülést követı
három napon belül közzé kell tenni, és meg kell küldeni a kollégiumi fıigazgatónak,
a Kollégium igazgatójának és az általános és felsıoktatási rektorhelyettesnek,
valamint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökének.

11.

Az egyes csoportokat különbözıképpen érintı döntések esetén a Választmányban
nem képviselt csoportok 1-1 képviselıje a Választmány ülésén szavazati joggal részt
vehet. Az egyes csoportok képviselıit a csoportok jelölik.
IV. Az Önkormányzat tisztségviselıi

1. A Választmány saját tagjai közül elnököt és gazdasági elnökhelyettest választ.
2. Az elnök és elnökhelyettesek feladata elsısorban az Önkormányzat képviselete, az
Önkormányzat testületeinek irányítása és az Önkormányzat napi feladatainak
intézése a Közgyőlés és a Választmány határozatai alapján.
3. Az elnök
(a) irányítja az Önkormányzat tevékenységét és összehangolja az egyes
tisztségviselık és testületek mőködését,
(b) képviseli az Önkormányzatot kollégiumi, kari, egyetemi, országos valamint
nemzetközi fórumokon és testületekben,
(c) elıkészíti a Közgyőléseket, elıkészíti és vezeti a Választmány üléseit,
(d) elkészíti a választmányi ülések emlékeztetıjét,
(e) felelıs az Önkormányzat iratainak iktatásáért,
(f) felelıs a gazdasági elnökhelyettessel együtt az Önkormányzat pénz- és
vagyonkezeléséért.
(g) akadályoztatása esetén írásban adott megbízás útján a Választmány tagjai közül
helyettest jelöl ki, és errıl tájékoztatja a Választmányt. A helyettes ezen idıtartam
alatt teljes elnöki jogkörrel és feladatkörrel bír.
4. A gazdasági elnökhelyettes
(a) irányítja és vezeti az Önkormányzat gazdálkodását és gazdasági ügyvitelét,
(b) gazdasági ügyekben képviseli az Önkormányzatot és helyettesíti az
Önkormányzat elnökét,
(c) megtervezi és ellenırzi az Önkormányzat által szervezett programok pénzügyi
vonatkozásait,
(d) felelıs az elnökkel együtt az Önkormányzat pénz- és vagyonkezeléséért.
5. Az Önkormányzat tisztségviselıi kötelesek
– munkájukról folyamatosan beszámolni a Választmánynak és a Közgyőlésnek (lásd
II. fejezet 4. b ill. III. fejezet 3. h),
– mandátumuk megszőntekor (új választás, a mandátum lejárta, lemondás vagy
visszahívás esetén) írásban beszámolni a Közgyőlésnek tevékenységükrıl, a lezárt és
függı ügyeket, a tevékenységhez szükséges információkat és az azzal kapcsolatos
összes iratot rendben átadni, valamint az ügymenet folyamatosságának biztosítása
érdekében az új tisztségviselıkkel szorosan együttmőködni.
V. A választások
1. A Választmány tagjait a Közgyőlés saját tagjai közül a tavaszi félév elsı Közgyőlésén
választja. A választmányi tag mandátuma illetve a tisztségviselıi megbízatás a

következı választásig, visszahívásig vagy lemondásig, illetve a kollégiumi tagság
megszőnéséig, de legfeljebb másfél évig tart. Az elnöki és elnökhelyettesi tisztségek
folyamatosan maximum két évig tölthetık be.
2. A választás megkezdésekor a Közgyőlés tagjai közül három fõs Szavazatszámláló
Bizottságot választ, amely begyőjti és kiértékeli a szavazólapokat, és a Közgyőléssel
ismerteti a választás eredményét.
3. A Választmány választása jelöléssel kezdıdik. Ennek során a Közgyőlés bármely tagja
bármely tagot jelölheti. A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja-e a
választmányi tagságot. A jelölést a levezetı elnök vezeti le.
4. A Választmány választása hivatalos szavazólapon történik. Szavazni csak a jelöltekre
lehet. Egy szavazólapon legfeljebb öt, különbözı jelöltre lehet szavazni. Minden
szavazat 1-1 pontot jelent az adott jelöltnek. Az ezeknek a feltételeknek nem
megfelelı szavazatok érvénytelenek.
5. A kiértékelés során az egyes jelöltek által elért pontok összegzıdnek. A
Választmányba az öt legtöbb szavazatot elért jelölt kerül be. A Választmánynak a
kialakult rangsor alapján lehetısége van létszámát legfeljebb hét fıre kiegészíteni.
6. Ha bármikor a fenti választási folyamat során holtverseny alakul ki, akkor az érintett
jelöltek között szavazás dönt.
7. Az elnököt és a gazdasági elnökhelyettest a Választmány választja meg saját tagjai
közül.
8. A tisztségviselık választását jelölés elızi meg, amelyet a választmányi ülés levezetı
elnöke vezet le.
9. A tisztségviselık személyérıl a Választmány külön-külön szavaz. Az a legtöbb
szavazatot kapott jelölt tekinthetı megválasztottnak, aki a szavazatoknak több mint
kétharmadát megszerezte. Amennyiben egyik jelölt sem tett eleget ennek a
feltételnek, a második körben a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt. Ekkor
a tisztségviselı megválasztásához relatív többség is elegendı. Amennyiben az elsı
kör második helyéért holtverseny alakul ki, az érintett jelöltek között újabb szavazást
kell tartani, s amelyik a legtöbb szavazatot kapja, az mehet tovább a második körbe.
10. Ha egy tisztségviselı lemond az Önkormányzatban betöltött tisztségérıl, a megfelelı
szavazási eljárás alapján a következı választmányi ülésen új tisztségviselı
választására kerül sor.
11. Ha a Választmány valamely tagja lemond választmányi tagságáról, a Választmány
választási alapelveinek és a legutóbbi választás eredményeinek alapján a
Választmány betöltheti a helyet. Ha erre nincs mód, akkor új választást kell tartani.

12.

A Választmány kollektív leváltását, valamely tagjának vagy bármelyik
tisztségviselınek a visszahívását az Önkormányzat tagjainak legalább egyötöde
kezdeményezheti. Legfeljebb 10 napon belül Közgyőlést kell összehívni, amely
napirendjére tőzi a kérdést.
VI. Vegyes rendelkezések

1. Az Önkormányzat nem nyereségérdekelt szervezet. Bevételeit az I. fejezet 5. pontjában
megfogalmazott célokra fordítja.
2. Aláírási jogok:
(a) az elnök – a (b) és (c) pontban megfogalmazott esetek kivételével – egyszemélyben
jogosult aláírásra,
(b) pénzügyi és egyéb gazdasági kérdésekben a gazdasági elnökhelyettes az elnök
ellenjegyzése mellett egyszemélyben jogosult aláírásra,
(c) a Közgyőlés döntését igénylı ügyekben az elnök és a megfelelı tisztségviselı
együttes aláírása szükséges.
Az aláírási jogok – írásban adott meghatalmazás révén – más választmányi tagra is
átruházhatók.
3. Az Önkormányzat fejléces papírját csak a Választmány tagjai használhatják.
4. A Közgyőlés tagjainak betekintési joga van az Önkormányzat bármely hivatalos
iratába.
5. A jelen Alapszabályban nem érintett kérdésekben a kollégiumi, kari és egyetemi
szabályzatok, valamint más vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.
6. Az Alapszabályt az Alakuló Közgyőlés elfogadta 1995. február 23-án Budapesten.
Módosítások: 1996. október 17., 1997. október 16., 1998. április 16., 1999. április 8.,
2000. szeptember 28., 2004. november 08.

