PANNON EGYETEM
Kollégiumi Tanács
Kollégiumi Működési Kódex

A Pannon Egyetem Kollégiumainak működését a Hallgató Követelményrendszer
(továbbiakban HKR) 1. számú melléklete szabályozza. A HKR 1. számú mellékletének
kiegészítéseként a Kollégiumi Tanács működését a Kollégiumi Működési Kódex
szabályozza.
A Kódexnek tartalmaznia kell a működésre vonatkozó szabályok mellett a Kollégiumi
Tanács tagjainak mandátumával, tisztségeivel, bizottságaival, megválasztásával,
lemondásával, az ülések rendjével kapcsolatos ügymenetet.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § Alapelvek
(1)

A Pannon Egyetem Kollégiumainak Szervezeti és Működési Rendjét a Hallgatói
Követelményrendszer 1. melléklete szabályozza.

(2)

A Kollégiumi Működési Kódexnek tartalmaznia kell a működésre vonatkozó szabályok
mellett a Kollégiumi Tanács (továbbiakban KT) tagjainak mandátumával, tisztségeivel,
bizottságaival, megválasztásával, lemondásával, az ülések rendjével kapcsolatos
ügymenetet. A KT-nak ezt az első alakuló ülésén el kell fogadnia, és szükségszerűen,
de legalább évente egy alkalommal felül kell vizsgálnia.

(3)

Azokban a kérdésekben, amelyeket a Kódex nem szabályoz, a Hallgatói
Követelményrendszer 1. sz. melléklete az irányadó.

KOLLÉGIUMI TANÁCS MANDÁTUMAI, SZABÁLYOZÁSA
2. § A KT összetételét a HKR 1. sz. mellékletének 3. § definiálja.
3. § A KT tagjainak mandátuma az alábbiak szerint alakul:
(1)

Szenior Testület által delegáltak személyéről a Szenior Testület dönt. Ezen személyek
mandátuma a megválasztástól maximum a szenior kinevezés végéig tart.
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(2)

A Kollégiumi és Szakkollégiumi Intéző Bizottságok (továbbiakban KIB/SzIB) által
delegáltak személyéről a KIB/SzIB-ek döntenek. Ezen személyek mandátuma a
megválasztástól a következő évi KIB/SzIB választásokig, vagy KIB/SzIB mandátumuk
megszűnéséig terjednek.

(3)

A Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzatának (továbbiakban PEHÖK) részéről
delegáltakról a PEHÖK Küldöttgyűlése dönt. A delegáltak KT tagságának
érvényessége a visszahívásukig vagy hallgatói jogviszonyuk megszűnéséig tart.

4. § A KT ügymenetei a következőképpen folynak:
(1)

A KT üléseit a KT elnök hívja össze és vezeti le.

(2)

A KT elnökének szükség szerint, de minimum évente egy alkalommal össze kell hívnia
a KT-t. Ezen kívül
a)

bármely KIB kérésére, vagy

b)

a KT tagok legalább egy harmadának írásban benyújtott kérésére

8 munkanapon belül ülést kell összehívnia.
(3)

A KT elnök az előterjesztett napirendi pontokat és az azokhoz kapcsolódó anyagokat 5
munkanappal – rendkívüli ülések esetén 3 munkanappal – az ülés előtt a KT tagjaihoz
eljuttatja.

(4)

A KT szavazatképes szabályos összehívás esetén, ha a szavazati jogú tagok többsége
(50% + 1 fő) jelen van. Amennyiben ez nem teljesül, a KT ülést a KT elnök feloszlatja,
és változatlan napirenddel egy héten belül írásban összehívja. A változatlan
tartalommal újra összehívott ülés a szavazati jogú tagok számától függetlenül
határozatképes.

(5)

A KT a határozatait egyszerű többséggel (50% + 1 fő) hozza meg.

(6)

A KT ülései nyilvánosak, azonban a testület indokolt esetben egyszerű többségi
határozattal dönthet az ülés részleges vagy teljes zárttá tételéről. A döntés vonatkozhat
a teljes ülésre vagy annak egyes napirendi pontjaira.

(7)

A KT határozatait a következő módokon lehet elfogadtatni:
a)

egyszerű többséggel (az ülésen jelenlévő tagok több mint felének támogató
szavazata), vagy

b)

abszolút többséggel (az összes tag több mint felének támogató szavazata), vagy

c)

minősített többséggel (az összes tag több mint kétharmadának támogató
szavazata).
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(8)

A napirendet a KT egyszerű többségi szavazással módosíthatja. Napirendi pontként fel
kell venni azt a kérdést is, amelyet a KT valamely tagja javasol, amennyiben azt a
testület egyszerű többséggel elfogadja.

(9)

Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell az ülésen megjelentek nevét
és a KT határozatait a szavazati arányokkal. A jegyzőkönyvet a KT elnök és az ülés
elején választott legalább két KT tag hitelesíti. A határozatokat a KT elnök a Pannon
Egyetem Kollégiumainak honlapján közzéteszi Határozatok Tára formában, és a
jegyzőkönyvből készült emlékeztetőt az Egyetemi Kollégiumi Irodán (továbbiakban
EKI) lehet megtekinteni.

(10) Napirendi kérdésekben a KT elnöke rendel el szavazást. Szavazást kérhet a KT bármely
tagja, de elrendeléséhez egyszerű többségi szavazás szükséges.
(11) Személyi ügyekben a KT szavazással határoz az alábbiak szerint:
a)

A jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő személyét a KT tagok közül a KT elnök
javaslata alapján egyszerű többségi nyílt szavazással választja a KT.

b)

A KT által felállítható bizottságokba tagokat jelölni kizárólag előzetesen, a jelölt
előzetes beleegyezésével, az ülést megelőző munkanap délig lehetséges.

c)

a Szavazatszedő és Számláló Bizottság elnöke a PEHÖK Ellenőrző Bizottságának
elnöke, a két bizottsági tagot pedig a KT egyszerű többségi nyílt szavazással a KT
résztvevők közül választja.

d)

Személyi ügyekben a következő módon jár el a KT:
i.

Az EKI előkészíti a szavazólapokat (jelöltek neveinek összegyűjtése után
nyomtatás és pecsételés). A szavazólapokon szerepelnie kell a KT nevének,
a posztnak, amelyre a tag pályázik, a KT tag nevének, Igen-NemTartózkodom rubrikának, a maximálisan jelölhető személyek számának, és
az ülés dátumának.

ii.

Érvénytelen a szavazat, ha nincs megjelölve semmi a szavazólapon, vagy
ha a maximálisan jelölhető személyek számánál több jelölés van.
Érvénytelennek minősül a jelenlevők le nem adott szavazata is.

iii.

A Szavazatszedő és Számláló Bizottság feldolgozza a szavazatokat, majd a
jelölt(ek) jelenlétében ismerteti az eredményt a KT tagjaival.

iv.

Amennyiben a jelölt nem kapta meg a szükséges szavazatokat, új eljárásra
kerül sor.

v.

Szavazategyenlőség esetén a KT elnök szavazata dönt.
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vi.

A KT minden esetben nyílt, egyszerű többségi szavazással foglal állást.

vii.

A betöltendő pozíciók számánál több jelölt esetén listás szavazási eljárással
szavaz a KT.

ix.

Listás szavazásnál a következők szerint kell eljárni:
1. A szavazólapon ABC sorrendben fel kell tüntetni minden pályázót.
2. A szavazólapon a KT szavazati jogú tagjai egyénileg, a saját
szavazólapjukon megjelölik az általuk választott jelölteket.
3. Amennyiben az első fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a
szavazatok több, mint felét, akkor a szavazási eljárást a legkevesebb
szavazatot kapott jelölt nevének elhagyásával meg kell ismételni.
Ha a legkevesebb azonos szavazatot kapott jelöltek között
szavazategyenlőség alakul ki, akkor ismételt szavazásokat kell tartani
mindaddig, amíg közülük csak egy jelölt marad.
Ha ez a forduló sem hozott döntést, a legkevesebb szavazatot kapott
jelölt nevének elhagyásával a szavazási eljárást mindaddig ismételni
kell, amíg a lista két jelöltre szűkül. Ha két jelöltre szűkül, akkor záró
szavazási fordulót kell tartani. Ha a záró fordulóban sem kapta meg
egyik jelölt sem a szavazatok több, mint felét akkor új eljárásra kerül
sor.

x.

Ha a szavazólapon feltüntetett pályázók száma csak két fő, és az első
fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a szavazatok több mint felét,
második szavazási fordulót kell tartani. Ha a második szavazási forduló is
érvénytelen, záró szavazási fordulót kell tartani. Ha a záró fordulóban sem
kapta meg a szavazatok több mint felét, a pályázatot újra ki kell írni.

xi.

Ha a KT tagját érintő személyi kérdésekben történik szavazás, a
személyében érintett KT tag illetve helyettese nem szavazhat. Ha a
szavazatok száma több, mint a szükséges, a szavazás érvénytelen. A
határozatképesség az eredeti, a szavazati arány a csökkentett létszámra
vonatkozik.

xii.

A szavazási rend szabályait a KT egyéb testülete, bizottsága esetén
értelemszerűen alkalmazni kell.

5. § A KT által felállított bizottságok.
(1)

A Szenior Választó Bizottság a KT azon bizottsága, amely a következő akadémiai
évben kollégiumi szeniorként tevékenykedő oktatókat, dolgozókat, hallgatókat vagy
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leendő hallgatókat pályázat útján kiválasztja, és a KT teljes felhatalmazásával
kinevezésre előterjeszti az Egyetem Kancellárja felé.

(2)

(3)

a)

Önálló bizottságok működnek Veszprémben és Keszthelyen.

b)

A szeniori pályázat tervezetét a kollégiumi referens terjeszti elő a KT egyik
napirendi pontjaként. A KT megvitatja, majd elfogadása után előterjeszti az
Egyetem Kancellárja felé, aki kiírja magát a pályázatot.

c)

A bizottság összetétele a következőképpen alakul: elnöke a kollégiumi referens,
két tagot delegál a PEHÖK, további két tagot pedig a Pannon Egyetem
Kollégiumai.

d)

A pályázat tartalmi és formai követelményeit a pályázati felhívás szabályozza.

A Közösségi Ajánlások Bizottsága a KT azon bizottsága, amely a kiemelkedő
közösségi munkát végző hallgatókat kollégiumi elhelyezésre javasolja következő rend
szerint:
a)

Önálló bizottságok működnek Veszprémben és Keszthelyen.

b)

A bizottság összetétele a következőképpen alakul: elnöke a mindenkori PEHÖK
elnöke, tagjai a Kollégiumi Intéző Bizottságok KT által delegált két tagja, illetve
a PEHÖK által delegált két tag.

c)

A közösségi alapú elhelyezésre való javaslattétel rendje a felvételi alapelvekben
kerül szabályozásra.

Ad hoc bizottságok felállítására a KT jogosult. Minden esetben szükséges megszabni a
bizottság összetételét, feladatköreit, valamint az ügyrendjét.

Veszprém, 2017. június 6.
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