
KÖZEL, S TÁVOL KÖR 

Alapító irányelvek 

 

1. A Közel, s Távol Kör (a továbbiakban KTK) az Eötvös József Collegium Orientalisztika Mű-

helyének égisze alatt szerveződött hallgatói szakmai csoport, melynek székhelye az Eötvös Colle-

gium (1118. Budapest, Ménesi út 11-13.). 

 

2. A KTK célja, hogy tevékeny szakmai munkaközösséget hozzon létre Magyarország különböző 

felsőoktatási intézményeinek azon hallgatói számára, akik – bármely szakon folytassák is tanul-

mányaikat – elhivatottan foglalkoznak az orientalisztika tárgykörébe tartozó kutatásokkal. 

 

3. A KTK tagja lehet bárki, aki a KTK vagy az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely vala-

mely rendezvényén (pl. „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferencia, Eötvös Konferencia Orien-

talisztika Szekció), valamely országos konferencián, versenyen (pl. OTDK), illetve saját intézmé-

nye által szervezett hivatalos eseményen bemutatta, vagy szakmai folyóirat-

ban/tanulmánykötetben publikálta egyéni – szakja tanulmányi előírásain kívül eső vagy azokon 

túlmutató – kutatása eredményeit az orientalisztika bármely területén. 

 

4. A KTK tiszteletbeli tagja lehet minden olyan kutató vagy oktató, akit a KTK tagjai közös 

szóbeli megegyezéssel tiszteletbeli tagnak kérnek fel. 

 

5. A KTK feladatai elsősorban  

 i) szakmai előadások szervezése az orientalisztika különböző területein (KTK estek)  

 ii) workshopok, közös programok szervezése a KTK tagjai számára (pl. múzeumlátogatá-

sok, OTDK idején felkészülést elősegítő alkalmak) 

 iii) belső levelezőlista működtetése a KTK tagjai számára 

 iv) országos orientalisztikai levelezőlista kidolgozása és adatbázis készítése a zökkenőmen-

tes információáramlás elősegítésére a magyar orientalista hallgatók körében (nem csak a tagoknak) 

 v) a „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferencia lebonyolításában való segítségnyújtás az 

EC Orientalisztika Műhely mindenkori tagjainak 

 vi) a konferencia előadásaiból készülő tanulmánykötet és/vagy folyóirat készítésében való 

segítségnyújtás a szerkesztő koordinálása mellett (korrektúra, honlap-gondozás stb.) 

 vii) a támogató oktatók által ajánlott minden egyéb lehetőség megragadása a magyar orien-

talisztika aktív támogatására 



 

6. A KTK nem hierarchikus szervezet, nincs elnöke, nincsenek benne egymásnak alárendelt 

tisztségek. Minden tagja egyenrangú félként vesz részt a KTK összejövetelein, esetenként idejé-

nek és munkabírásának megfelelő mértékben vállalva szerepet az egyes rendezvények stb. szerve-

zésében, előkészítésében. Az adminisztratív teendőket (a Collegium vezetésével való kapcsolattar-

tás, pályázatírás, levelezés stb.) az Orientalisztika Műhely titkára vagy az általa a műhelyvezetővel 

történt egyeztetés után felkért hallgató mint koordinátor, illetve a KTK titkára végzik. 

 

7. Döntéshozatal esetén a KTK tagjai a szóbeli megegyezésre törekszenek. Amennyiben a szó-

beli megegyezés a megjelent tagok közül legalább egyet nem elégít ki, a KTK tagjai az adott kér-

désben szavazás útján dönthetnek (egyszerű többség). A döntést a koordinátor és a titkár – mint-

hogy semmilyen kiemelt vétójoguk nincs (ld. 6.) – kötelesek elfogadni. Az adott összejövetelen 

meg nem jelent tagok kötelesek elfogadni a megjelent tagok szóbeli megegyezés vagy szavazás 

útján hozott döntését. 

 

8. A KTK tagjai tagdíjat nem fizetnek, tagságuk megtartásáért semmilyen tevékenységre 

nem kötelezhetők. Amennyiben a KTK valamely tagja bármilyen formában olyasmit mond, 

vagy tesz, ami egyértelműen a KTK szakmai tevékenységének vagy működésének bármilyen mér-

tékű megnehezítésére irányul, a KTK következő összejövetelén egyszerű többséggel végződő 

szavazás útján (ez esetben a szóbeli megegyezés nem megfelelő) kizárható a KTK-ból. 

 

9. A KTK rendezvényei, beleértve az összejöveteleket, konferenciákat, esteket, az Eötvös József 

Collegiumban kapnak helyet (kivéve, ha jellegükből eredően erre nincs mód). 

 

10. A KTK logója: 

 


