HARKÁLY DÍJ SZABÁLYZATA
A Harkály Díj célja és odaítélése
1. § Az ELTE Bibó István Szakkollégium a Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott Harkály Díjat adományozhat a Szakkollégiumért végzett áldozatos munka, illetve a
Szakkollégium hírnevét öregbítő, kiemelkedő tudományos szakmai teljesítmény elismeréseként.
A Harkály Díj odaítélésének feltételei
2. § A Harkály Díj tudományos fokozata adományozható annak a volt szakkollégistának, akinek
szakkollégiumi tagsága megszűnését követően kifejtett tudományos vagy szakmai tevékenységét a
Közgyűlés ilyen formában történő elismerésre méltónak tartja.
3. § A Harkály Díj közösségi fokozata adományozható annak, akit a Közgyűlés a Szakkollégium
közösségéért kifejtett tevékenységéért erre érdemesnek talál.
A Harkály Díj kiírása és jelölés
4. § (1) Az Igazgató a Választmánnyal folytatott egyeztetést követően a Harkály Díjra történő
jelölésre hívja fel a szakkollégistákat, majd a jelölések leadására megfelelő, de legalább egy hetes
határidőt szab.
(2) A jelöléseket a megadott határidőn belül, írásban, indoklással ellátva kell eljuttatni a
Választmány által kijelölt személyhez.
(3) A szakkollégista csak egy, általa alkalmasnak tartott személyt jogosult jelölni a Harkály Díjra.
(4) Bármely szakkollégista jogosult a más szakkollégista által jelölt személy jelölését támogatni
(csatlakozó jelölés), amit a jelöléshez csatolt támogatói íven tett aláírásával fejezhet ki. A
szakkollégista csak egy jelöléshez csatlakozhat. A jelölést előterjesztő szakkollégista nem
csatlakozhat más jelöléshez.
A Választmány feladatai
5. § (1) A Választmány a határidőn belül leadott jelöléseket összegyűjti, majd azokat a határidő
lejártát követő első választmányi ülésen megtárgyalja. A Választmány ülésén az előterjesztők
tanácskozási joggal részt vesznek.
(2) A Választmány a jelölés Közgyűlés elé terjesztésére való alkalmasságát a csatolt indoklás és
csatlakozó jelölések számának figyelembevételével dönti el.
(3) A Választmány visszautasítja a jelölést, ha
a) az előterjesztő indoklás nélkül vagy a díjra való alkalmasságot nem részletező indoklással
nyújtotta be, vagy
b) az nyilvánvalóan alaptalan.

(4) A Választmány az általa alkalmasnak tartott, legkevesebb két jelöltet (amennyiben legalább két
személyre történik jelölés) a Közgyűlés elé terjeszti.
(5) A Választmány elektronikus formában és papír alapon is közzé teszi a Közgyűlés elé
terjesztett valamennyi jelölt személyét és alkalmasságuk indokait.
Szavazás a Közgyűlésen
6. § (1) A Választmány által kijelölt személy a jelölteket és a velük kapcsolatos indoklást röviden
ismerteti a Közgyűlés jelenlévő tagjaival.
(2) A Harkály Díj odaítéléséről a Közgyűlés jelenlévő tagjaiaz összes Közgyűlés elé terjesztett
jelölt nevét tartalmazó szavazólap kitöltésével, titkosan szavaznak. A szavazás során
fokozatonként csak egy jelöltre lehet szavazni.
(3) Szükség esetén kétszeri szavazásnak van helye.
(4) Az első szavazás alapján annak a jelöltnek kell a Harkály Díjat odaítélni, amelyik a Közgyűlés
jelenlévőtagjai kétharmadának szavazatát elnyerte.
(5) Ha az első szavazás eredményeként ezt a többséget egyik jelölt sem nyert el, második
szavazást kell tartani. Ez alkalommal csak az első szavazás során két legtöbb szavazatot kapott
jelöltre lehet szavazni. A Harkály Díjat az a jelölt kapja, amelyik a szavazatok többségét elnyerte.
A Harkály Díj átadása
7. § (1) A díjat és díjjal járó oklevelet ünnepélyes keretek között kell átadni.
(2) A Harkály Díjjal jutalmazott/elismert személyek nevét az egyetemen elhelyezett hirdetőn és a
Szakkollégium honlapján közzé kell tenni.

