ELTE Bolyai Kollégium
Baráti Körének Alapszabálya

közélet minden olyan kiemelkedő
képviselője, aki nem teljes munkaidőben
foglalkoztatott oktatója vagy kutatója az
ELTE
Természettudományi
vagy
Informatikai
Karának,
amennyiben
felvételi kérelmét két tag támogatólag
előterjeszti, és akinek tagságát a
Közgyűlés
megszavazza.
Különösképpen támogatandó az MTA
tagjainak és doktorainak, a Bolyai
Kollégium patrónusainak felvétele.

Testületi Alapszabály
melyet egyhangúan elfogadott
az ELTE Bolyai Kollégium Baráti Köre
az alulírott helyen és napon
1. §
A Bolyai Kollégium Baráti Köre
(továbbiakban: BKBK) az ELTE Bolyai
Kollégium tevékenységét támogató
egyetemi testület, amely - a Kollégium
Szervezeti és Működési Szabályzatának
(továbbiakban: BK SzMSz) 12. § (1)
alapján - a magyar tudomány, kultúra és
a közélet ismert személyiségeiből,
elsősorban az IK és a TTK vezető
oktatóiból, továbbá a tudományos
fokozatot szerzett egykori Bolyai
kollégistákból
alakult
meg
a
Szakkollégium szakmai működésének
segítése céljával.

4.§
A Baráti Körbe automatikusan tagságot
nyer minden egykori Bolyai Kollégista,
aki tudományos (PhD) fokozatot nyer el
és írásos felvételi kérelmét benyújtja.
5. §
(1) A BKBK tagjainak jogai:
a) részvétel az BKBK tevékenységében
és rendezvényein
b) választási jog és választhatóság az
BKBK tisztségeibe
c)
a
Kollégium
tudományos
programjának alakítása
(2) Az BKBK tagjainak kötelezettségei:
a) a BKBK számára a BK SzMSz 13.§
által előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges jogszerű döntésképesség
biztosítása
b) lehetősége szerinti hozzájárulás a BK
fejlődését
szolgáló
célkitűzések
megvalósításához (pl. szakkollégisták
patronálása, tudományos munkájuk
segítése, külföldi ösztöndíjak szerzése a
a
szakkollégisták
számára,
könyvadomány, egyéb)
c) időnkénti részvétel Kollégiumi Esték
összkollégiumi összejövetelein, a Bolyai
Konferencián, valamint a BKBK tagjai
és a szakkollégisták találkozóin.

2. §
A BKBK feladatait a Bolyai Kollégium
működésének és céljai elérésének
támogatásában a BK SzMSz 13. §
rögzíti.
3. §
(1) A BKBK tagja lehet az ELTE
Természetudományi és Informatikai
Karán
teljes
munkaidőben
foglalkoztatott,
egyetemi
tanár,
kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó,
továbbá habilitációt elnyert egyetemi
docens vagy valamely tudományos
kutatói munkakörben dolgozó személy,
aki felvételét a BKBK elnökénél írásban
kéri. A tagság a nyugállományba
vonulással fennmarad, ha annak
megszüntetését a tag nem kezdeményezi
(2) A BKBK-nak tagja lehet továbbá a
magyar tudományos, kulturális és
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legalább három, legfeljebb hat, a
Közgyűlés által megválasztott tagból áll.
Közülük az elnököt a közgyűlés a
tisztség megjelölésével titkosan választja
meg. Az Elnökséget a Közgyűlés három
évre választja.
(5) Az Elnök
jogosult a BKBK képviseletére az ELTE
és a magyar felsőoktatás fórumain.
Eljárási
jogosultságát
bármikor
átruházhatja
az
elnökségi
tagok
valamelyikére.

6. §
(1) A Közgyűlés
A BKBK egyetlen döntéshozó szerve a
Közgyűlés, mely a Bolyai Kollégium
működésében a BK SzMSz által
elrendelt, valamint a BKBK-t érintő
minden kérdésben dönt. A Közgyűlést az
BKBK elnöke hívja össze, évente
legalább
egyszer.
A
Közgyűlés
határozatképes, ha a tagok 50 %-a + 1 fő
jelen van. A Közgyűlés időpontjáról
legalább
három
héttel
korábban
értesíteni kell a tagokat, részletes
napirend ismertetéssel. A Közgyűlés
határozatait egyszerű szótöbbséggel
hozza.
(2) Amennyiben a BKBK tagjainak
száma meghaladja a százat, a Közgyűlést
küldöttgyűlésként kell összehívni. A
küldöttgyűlés minden tag számára
nyilvános, de a döntéshozatalban csak a
szavazati jogú küldöttek vesznek részt.
A küldötteket szakterületenként egyszeri
alkalomra szóló megbízással választják.
Amíg a BKBK taglétszáma nem éri el a
kétszáz főt, minden öt tag után egy
küldött választandó. A küldöttgyűlés
akkor szavazatképes, ha a küldöttek
legalább 50%-a plusz 1 fő részt vesz a
döntéshozatalban.
(3) A Közgyűlésnek BK SzMSz 13.§ban foglaltakon túlmenően, a BKBK-val
kapcsolatban kizárólagos hatáskörét
képezi:
a) a BKBK elnökségének megválasztása
b)
az
Elnökség
beszámolójának
elfogadása
c) új tagok felvétele
d) a Kollégiumi Tanács 6 oktató tagjára
javaslat elfogadása és előterjesztése az
ELTE rektorának
(4) Az Elnökség
A BKBK működését két Közgyűlés
között az Elnökség irányítja, amelyik
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