
Az ELTE Bolyai Kollégium  

Tanulmányi Szabályzata 

 

Általános rész 

1. § 

A Bolyai Kollégium (a továbbiakban: Szakkollégium) tanulmányi programjának alapja a 

szakkollégistáknak az ELTE IK és TTK tanrendjének megfelelően végzett, kiemelkedő 

színvonalú tanulmányi munkája. 

2. § 

Jelen Szabályzat az IK és a TTK tanrendjének megfelelően végzett tanulmányokhoz szervesen 

kapcsolódó, az általánosan kötelező tananyagon túlnyúló, elmélyültebb tudást nyújtó 

szakkollégiumi tanulmányok elemeit rögzíti, továbbá meghatározza a szakkollégisták 

tanulmányi előrehaladása értékelésének rendjét, valamint a szakkollégiumi tagság 

megtartásának tanulmányi feltételeit. 

3. § 

A jelen Szabályzatban önállóan nem szabályozott, továbbá a szakkollégistáknak az IK és a TTK 

tanulmányi rendszerében foglalt tevékenységét érintő minden kérdésben annak a karnak a 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzata irányadó, amelyen a szakkollégista tanulmányait folytatja. 

A szakkollégista kötelességei 

4. § 

(1) A szakkollégista kötelessége, hogy egyetemi és szakkollégiumi tanulmányait kiemelkedő 

szakmai színvonalon, felelősséggel teljesítse, részt vegyen a Szakkollégium szakmai-

közösségi életében, lehetőségeihez mérten részt vegyen a tudományos kutatómunkában, 

tanár szakos hallgató esetén pedig az innovatív tanítási eljárások megalkotásában, 

bevezetésében és értékelésében. 

(2) A szakkollégista kollégiumi magatartásával is köteles hozzájárulni társai és önmaga 

optimális tanulási feltételeinek megteremtéséhez. 

A Szakkollégium tanulmányi rendszere 

5. § 

A Szakkollégium tanulmányi rendszere a következő elemekből áll: 

a) szakterületenkénti szakszemináriumi kurzusok, 

b) Csütörtök Esték interdiszciplináris előadássorozat, 

c) Bolyai Konferencia, 

d) egyéb szakkollégiumi kurzusok (nyelvórák, tematikus kurzusok stb.). 

6. § 

(1) A Szakkollégiumban folyó szakmai-tudományos munka összehangolásával kapcsolatos 

feladatokat az igazgató és a szaktanárok látják el. 



(2) A kapcsolódó nyilvántartási és értesítési feladatokért a kollégiumi titkárság munkatársa(i) 

felelős(ek). A titkárság szemeszterenként közzéteszi a kötelező foglalkozások listáját és 

időpontját. A foglalkozásokat vezető személy a titkárságnak adja le a részvételi listákat, a 

titkár(ok) pedig szemeszterenként összesíti(k) azokat. 

Szakszemináriumi kurzusok 

7. § 

(1) A szakszemináriumokat az igazgató által felkért szaktanárok vezetik. 

(2) A szakszemináriumi foglalkozásokon való részvétel a HKR szemináriumi gyakorlatokra 

vonatkozó előírásainak megfelelően minden szakkollégistának kötelező. A szaktanárok 

megszervezik a szakkollégisták hiányzásainak adminisztrációját. 

(3) A szakkollégisták egy szemeszterben legfeljebb a HKR-ben rögzített arányban (25%) 

hiányozhatnak igazolatlanul a szakszemináriumi foglalkozásokról. Az a hiányzás számít 

igazoltnak, amelyről a szakkollégista értesíti a szaktanárt, és amely indoklását a szaktanár 

a foglalkozást követő egy héten belül elfogadja. 

(4) A szaktanárok „megfelelt” illetve „nem felelt meg” minősítéssel félévente értékelik a 

szakkollégisták szakszemináriumi foglalkozásokon nyújtott teljesítményét. A „nem felelt 

meg” minősítés esetén a szaktanároknak rövid írásos indoklást kell benyújtaniuk az 

igazgató és a Választmány részére. 

(5) szakszemináriumok szakszemináriumi gyakorlatként (0 vagy 2 kredittel), szabadon 

választható tárgyként szerepelhetnek az IK és a TTK tanrendjében. A szakszemináriumok 

tanrendi meghirdetését az adott Intézet Oktatási Bizottságánál a szakszeminárium-vezető 

szaktanár(ok) kezdeményezheti(k). A szakkollégisták a HKR-ben szabályozott 

feltételeknek megfelelően, érdemjegy- és kreditszerzés céljával legfeljebb egyszer vehetik 

fel a szakszemináriumot. A szakkollégisták 0 kredittel a tagsági idejük alatt folyamatosan, 

minden félévben felvehetik a szakszemináriumi kurzust, amennyiben az az adott képzési 

tervben meg van hirdetve. 

Csütörtök Esték 

8. § 

(1) A Szakkollégium heti rendszerességgel meghívja a magyar tudomány, kultúra és közélet, 

valamint a tudásintenzív vállalkozások országos és nemzetközi elismerést szerzett 

képviselőit, hogy a Csütörtök Esték előadássorozat keretében számoljanak be tevékenységi 

területük aktuális fejleményeiről. 

(2) A Csütörtök Estéknek a Szakkollégium területén szervezett alkalmai egy előadásból és az 

azt követő diszkusszióból állnak. 

(3) Ezen előadásokon a szakkollégisták részvétele kötelező. A szakkollégisták egy 

szemeszterben az előadásoknak legfeljebb 33%-áról hiányozhatnak igazolatlanul. Az a 

hiányzás számít igazoltnak, amelyről a szakkollégista értesíti az igazgatót, és amely 

indoklását az igazgató a foglalkozást követő egy héten belül elfogadja. 

(4) A szakkollégisták jelenléti íven rögzítik a Csütörtök Estéken való részvételüket. A jelenléti 

ív okmánynak minősül. 

(5) A Csütörtök Esték egyes alkalmai a Szakkollégium épületén kívül zajlanak (opera, színházi 

előadás, gyárlátogatás stb.), ezekre a programokra külön jelentkezniük kell a részt venni 



szándékozó szakkollégistáknak. Aki nem jelentkezik, annak ez automatikusan igazolt 

hiányzásnak számít, viszont aki jelentkezik, annak kötelező a részvétel. 

A szakkollégisták tanulmányi kötelezettségei 

9. § 

(1) A szakkollégisták egy tanévre (az őszi és az azt követő tavaszi félévre) számolt kreditsúlyos 

tanulmányi átlaga nem lehet alacsonyabb 4,5-nél. 

(2) A tantervben ajánlott képzési idő túllépését a szakkollégistáknak minden esetben 

indokolniuk kell. Az indoklás elfogadásáról az igazgató dönt. A túllépés mértéke alap- és 

mesterszakos képzésben képzési szintenként legfeljebb 2 félév, osztatlan képzés esetén 

legfeljebb 4 félév lehet. 

(3) A szakkollégistáknak az adott vizsgaidőszak végén nem lehet kijavítatlan „elégtelen” 

érdemjegyük a szakos tantervükben szereplő tárgyból. 

Hallgatói önértékelés 

10. § 

A tanulmányi munka értékelésének egyik eleme a félévenkénti hallgatói önértékelés (a 

továbbiakban félévértékelés). 

(1) A félévértékelés űrlapját, amely a Szakkollégium honlapján található, a szakkollégistáknak 

kötelező jelleggel ki kell tölteniük az adott vizsgaidőszak utáni első hét végéig. A kitöltetlen 

félévértékeléssel rendelkező szakkollégisták néhány nappal a határidő előtt figyelmeztető 

e-mailt kapnak a Választmánytól. 

(2) A félévértékelés során a szakkollégistáknak nyilatkozniuk kell az alábbiakról: 

a) kreditsúlyos átlag, 

b) megszerzett kreditek száma, 

c) szakszemináriumi tevékenység, 

d) részvétel a Csütörtök Estéken 

e) TDK-munka, TDK-dolgozat, 

f) cikk, 

g) konferencia-előadás, 

h) közösségi munka, 

i) következő félévre kért státusz (belsős, külsős vagy a tagság lemondása), 

j) előadás és részvétel a Bolyai Konferencián (csak a tavaszi félév végén), 

k) esetleges szakváltás. 

(3) A kitöltött űrlapokat az igazgató, a szaktanárok és a Választmány tagjai ellenőrzik és 

értékelik a határidő lejárta utáni egy héten belül, majd szükség esetén személyesen is 

elbeszélgetnek a szakkollégistákkal. 

A szakkollégiumi tagság megtartásának tanulmányi feltételei 

11. § 

A szakkollégista abban az esetben tarthatja meg szakkollégiumi tagságát, ha a Szakkollégium 

Szervezeti és Működési Szabályzatának (SzMSz) 6. § (2) a), b) és c) pontjainak egyike sem 

teljesül rá, és ha: 

(1) kreditsúlyos tanulmányi átlaga az adott tanévben elérte a 4,5-et (9. § (1)); 



(2) félévenként legfeljebb a HKR-ben megengedett mértékben hiányzott igazolatlanul a 

szakszemináriumi foglalkozásokról (7. § (2) és (3)); 

(3) a szakszemináriumi foglalkozásokon nyújtott teljesítményére „megfelelt” minősítést kapott 

(7. § (4)); 

(4) a Csütörtök Esték Bolyai Kollégium területén szervezett előadásainak félévenként 

legfeljebb 33%-áról hiányzott igazolatlanul (8. § (3)); 

(5) nincs kijavítatlan „elégtelen” érdemjegye a szakos tantervében szereplő tárgyból (9. § (3)); 

(6) a szakos tantervben ajánlott képzési idő túllépése esetén az igazgató elfogadta az indoklást, 

és e túllépés mértéke nem haladja meg a 9. § (2)-ban meghatározottakat; 

(7) a félévértékelést a határidőn belül kitöltötte (10. § (1)). 

Amennyiben a fenti (2)-(7) feltételek valamelyike az őszi félév során nem teljesül, vagy a 

szakkollégista őszi féléves kreditsúlyos tanulmányi átlaga nem éri el a 4,5-et, akkor a 

Választmány e-mailben figyelmezteti a szakkollégistát. 

12. § 

Ha egy szakkollégista szakot vált, automatikusan elveszíti szakkollégiumi tagságát, és annak 

visszanyerése érdekében részt kell vennie az aktuális felvételi eljárásban. (Amennyiben a 

szakváltás félévkor történik, a szakkollégista csak az adott tanév végén veszíti el 

szakkollégiumi tagságát.) Szakváltás esetén nem nyújtható be méltányossági kérelem (14. §). 

A szakkollégiumi tagság felfüggesztése és megszűnése 

13. § 

Ha a szakkollégista valamelyik félévben (illetve az adott tanévben) nem teljesítette a 11. §-ban 

megfogalmazott feltételek valamelyikét, akkor az adott tanév végén felfüggesztik a 

szakkollégiumi tagságát. Amennyiben ezen feltételek az őszi félév során nem teljesülnek, a 

tagságot akkor is csak a tanév végén függesztik fel. 

A felfüggesztésről a Választmány e-mailben értesíti a szakkollégistát. 

A szakkollégista az értesítéstől számított egy héten belül méltányossági kérelmet nyújthat be 

az igazgatónak (lásd 14. §). Ha a feltételek valamelyikét nem teljesítő szakkollégista nem nyújt 

be méltányossági kérelmet a határidőn belül, akkor szakkollégiumi tagsága a határidő lejártakor 

megszűnik. 

A méltányossági kérelem 

14. § 

(1) A szakkollégiumi tagság felfüggesztése esetén a szakkollégista a 13. § szerint 

méltányossági kérelmet nyújthat be az igazgatónak. A kérelem írásbeli (lehet elektronikus), 

formai követelményei nincsenek. 

(2) A méltányossági kérelem tartalma szintén tetszőleges, de ajánlott belefoglalni a 

következőket: 

a) a 11. §-ban megfogalmazott feltételek nem teljesítésének okait, 

b) a Szakkollégiumért végzett szervezői és közösségi tevékenységet, 

c) a szakszemináriumi aktivitást, 

d) azt, hogy a szakkollégista miért szeretné megtartani a szakkollégiumi tagságát, 

e) esetleges tanulmányi és/vagy közösségi vállalásokat a következő félévre. 



(3) A méltányossági kérelmet az igazgató, az adott szakos szaktanár(ok), és egy szakkollégista 

közösen bírálja el. A bíráló szakkollégistát, és (elfogultság esetére) a szakkollégista póttagot 

a Választmány jelöli ki. A döntés során az igazgatónak, a szaktanár(ok)nak és a 

szakkollégistának 1-1-1 szavazata van, döntésüket szavazattöbbséggel hozzák meg. 

(4) A benyújtott kérelmek nem nyilvánosak a szakkollégisták számára, de a bírálók kikérhetik 

róla egy olyan szakkollégista véleményét, aki náluk jobban ismeri a kérelem benyújtójának 

helyzetét. 

(5) A bírálók kötelesek kikérni a (2) b) pont esetén a Választmány véleményét, a (2) c) pont 

esetén pedig az adott szakos szaktanárok és szakkollégisták közös véleményét. 

(6) A méltányossági kérelem elbírálása három módon végződhet: 

a) „elfogadás”: a felfüggesztett szakkollégiumi tagság visszaáll; 

b) „feltételes elfogadás”: a szakkollégiumi tagság visszanyerése érdekében a hallgatónak 

részt kell vennie a Szakkollégium aktuális felvételi eljárásában; 

c) „elutasítás”: a szakkollégiumi tagság megszűnik. 

Hatályba léptető rendelkezés 

15. § 

E Szabályzat 2018. július 3-án lép hatályba. 


