
A PTE ETK EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKKOLLÉGIUMÁNAK  
SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
I. Általános rendelkezések  
 
1.§ A Szakkollégium neve: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 
Egészségtudományi Szakkollégium (rövidített neve: PTE ETK Egészségtudományi 
Szakkollégium). 
 
2. § A Szakkollégium székhelye: 7633 Pécs, Hajnóczy u. 37-39. 
A PTE ETK Kaposvári (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/b.), Zalaegerszegi (8900 
Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33.), Szombathelyi (9700 Szombathely, Jókai utca 14.) Képzési 
Központjainak kollégiumaiban Szakkollégiumi Csoportok vannak.  
 
3. § A Szakkollégium a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (a továbbiakban: 
PTE ETK) szervezeti egysége, amelyet a PTE ETK Kari Tanácsa alapított a 244/2012. 
(05.09). számú határozatával, létesít  okiratát a 313/2013 (11.27) számú határozatával fogadta 
el.  
 
4. § A Szakkollégium nem önálló jogi személy, és nem rendelkezik önálló gazdálkodási 
jogkörrel. A Szakkollégium a PTE ETK szervezeti egysége, felügyeletét a PTE ETK Kari 
Tanácsa és Dékánja látja el.  
 
5. § A Szakkollégium vezet je a Szakkollégium elnöke.  
 
6. §. A Szakkollégium pecsétje a PTE címerét és a Szakkollégium nevét tartalmazó 
körbélyegz . 
 
II. A Szakkollégium célja és feladatai  
 
7. § A Szakkollégium célja: a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar fels oktatási 
alap-, mesterképzéseiben, doktori képzésben részt vev  hallgatók részére az oktatási 
tevékenységen túlmen  szakmai képzés biztosítása, a kiemelked  képesség  hallgatók 
tehetséggondozása, tudományos kutatásainak támogatása, szakmai céljaikhoz való 
segítségnyújtás, illetve az egészségügyben fennálló társadalmi problémákra nyitott felel s 
gondolkodású, szakmailag igényes, és sokoldalúan képzett értelmiségiek nevelése, valamint 
az értelmiségi feladatokra történ  felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése. 
 
8. § A Szakkollégium feladatai: 
a) a tagok egyéni kutatásainak szakmai támogatása, 
b) tudományos pályázatokon, konferenciákon, Tudományos Diákkörön (TDK), Országos 
Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvétel és publikációs tevékenység 
ösztönzése, 
c) szakkollégiumi konferenciák, kurzusok, el adások szervezése, 
d) a szakkollégisták általános m veltségének, tájékozottságának el segítése, 
e) a szakkollégisták idegennyelv-tudásának fejlesztése, 
f) javaslattétel a szakkollégisták kollégiumi elhelyezésére, 
g) szakmai és kulturális együttm ködés külföldi és belföldi szakkollégiumokkal, szakmai 
közösségekkel és kutatóm helyekkel.  
 



 
III. A Szakkollégium Tanácsa  
 
9. § A Tanács a Szakkollégium végrehajtó, irányító szerve. A Tanács a Közgy lések között 
vezeti, irányítja a Szakkollégiumot. A Tanács tagjai: az Elnök, a két Elnökhelyettes, továbbá a 
PTE ETK HÖK mindenkori elnöke.  
 
10. § A Szakkollégium titkárát az Elnök el terjesztése alapján a Közgy lés választja egy évre 
egyszer  többséggel a Szakkollégium doktorandusz hallgatói közül. . 
 
11. § A Tanács üléseit az Elnök, akadályoztatása esetén az általános Elnökhelyettes hívja 
össze és vezeti a tanév ideje alatt egy hónapban legalább egyszer. A Tanács üléseinek állandó 
meghívottja a PTE ETK mindenkori kollégiumi igazgatója, valamint a Kari Tanács delegált 
tagja, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt. 
 
12. § A Tanács napirendjére az Elnök tesz javaslatot, amelyet a testület egyszer  többséggel 
fogad el az ülés kezdetén. A Tanács köteles napirendre t zni bármely szakkollégista 
megalapozott el terjesztését. Ha a Tanács az el terjesztést nem találja kell en 
megalapozottnak, határid  megjelölésével ismételt el terjesztésre visszautalja az 
el terjeszt nek.  
 
13. §A Tanács határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A Tanács minden 
tagjának egy szavazata van. A Tanács döntéseit alapesetben a jelenlév  szavazásra jogosultak 
egyszer  többségével hozza. A Tanács jelenlév  tagjai kétharmadának szavazata szükséges a 
Szakkollégium – Közgy lés elé terjesztend  – éves beszámolójának és munkatervének, 
költségvetési tervének megállapításához, illetve a szakkollégista kizárásának 
kezdeményezéséhez.  
 
14. § A Tanács alapesetben nyílt szavazással hozza meg a döntéseit. Titkos szavazást kell 
tartani minden személyi ügyben, valamint ha a Tanács szakkollégista kizárásának 
kezdeményezésér l dönt, továbbá, ha a szavazásra jogosultak legalább egyharmada kéri. 
Szavazategyenl ségkor nyílt szavazásnál az Elnök szavazata dönt, titkos szavazás esetén új 
szavazást kell elrendelni. 
 
15. § A Tanács köteles minden tanév végén a Szakkollégium el  tanévi szakmai és 
gazdasági tevékenységér l beszámolót készíteni, illetve az aktuális tanév szakkollégiumi 
munkatervét és költségvetési tervét megállapítani. A beszámolót és a tervet a Tanács 
képviseletében az Elnök terjeszti el , a tanév utolsó Közgy lésén.  
 
16. § A Tanács feladat- és hatásköre: 
a) a Szakkollégium éves munkatervének megállapítása és el terjesztése, 
b) a Szakkollégium éves tevékenységér l szóló szakmai és gazdasági beszámoló elkészítése 

és el terjesztése, 
c) a Szakkollégium költségvetési tervének megállapítása és el terjesztése, 
d) a Szakkollégiumi munkához kapcsolódó feladatok megállapítása, javaslattétel az e 

feladatokat végz  szakkollégisták személyére, 
e) az SZMSZ módosításának el készítése, el terjesztése, 
f) a Szakkollégiumot érint  pályázatok koordinálása, 
g) az éves szakkollégiumi felvételi id pont meghatározása, a Felvételi Bizottság tagjainak 

kijelölése.  



 
17. § A Szakkollégiumi Titkára: a Szakkollégium adminisztrációs feladatainak felel se. 
Vezeti a tagnyilvántartást, továbbá a Közgy lésen, a Tanács ülésein és a felvételi bizottságban 
vezeti a jegyz könyvet, számolja a szavazatokat, gondoskodik a határozatok közzétételér l.  
 
 
IV. A Szakkollégium Közgy lése  
 
19. § A Közgy lés a Szakkollégium legf bb döntéshozó szerve. A Közgy lést a 
szakkollégisták, az elnök, az elnökhelyettesek alkotják. A Tanács üléseinek állandó 
meghívottja a PTE ETK mindenkori kollégiumi igazgatója, valamint a dékán által felkért kari 
tanácstag, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt. 
 
20. § A Közgy lést az Elnök, vagy akadályoztatása esetén az Általános Elnökhelyettes hívja 
össze.  
21. § A Közgy lést minden szemeszterben legalább egyszer össze kell hívni. Össze kell hívni 
a Közgy lést, ha ezt a Közgy lés tagjainak legalább harmada kezdeményezi.  
 
22. § A Közgy lés határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Ha a Közgy lés 
nem határozatképes, új Közgy lést kell összehívni változatlan napirenddel, amelynek 
id pontját (a határozatképtelen Közgy lést l számított) legalább 3 napon belül kell kit zni. A 
megismételt Közgy lés határozatképes, ha azon tagjainak legalább 25 %-a jelen van.  
 
23. § (1) A Közgy lés döntéseit alapesetben a jelenlév  szavazásra jogosultak egyszer  
többségével hozza.  
(2) A Közgy lés jelenlév  tagjainak kétharmados döntése szükséges az SZMSZ elfogadásával 
és módosításával, a Tanács által el terjesztett szakmai, gazdasági beszámolónak és éves 
munkatervnek, költségvetési tervnek elfogadásával, a szakkollégista kizárásával, az Elnök, az 
Elnökhelyettesek, illetve a Referensek megválasztásával, és e tisztvisel k megbízásának 
megvonásával kapcsolatos ügyekben.  
 
 
24. § (1) A Közgy lés alapesetben nyílt szavazással hozza meg a döntéseit.  
(2) Titkos szavazással kell dönteni a szakkollégista kizárásával, az Elnök, az Elnökhelyettes, 
illetve a Referensek megválasztásával, és e tisztvisel k megbízásának megvonásával 
kapcsolatos ügyekben. Bármilyen ügyben elrendelhet  titkos szavazás, ha azt a Közgy lésen 
jelenlév k többsége kéri.  
 
25. § A Közgy lésre szóló meghívót elektronikus levél formájában, a napirendi pontok 
megjelölésével öt munkanappal az ülést megel en meg kell küldeni a tagoknak. 
 
 
 
 
V. A Szakkollégium elnöke 
 
28. § A Szakkollégium elnöke (a továbbiakban: elnök) a Szakkollégium vezet je és legf bb 
képvisel je, eljárhat minden, a Szakkollégiumot érint  ügyben, el készíti, összehívja és vezeti 
a Közgy lést és a Tanács üléseit. Elnökké a PTE ETK tudományos fokozattal rendelkez  

állású oktatója választható. 



 
29. §Az elnököt a Közgy lés választja kett  évre. Az elnök megválasztásához a Közgy lés 
jelenlév  tagjainak kétharmados támogatása szükséges. Az elnök tisztségét betölt  személy a 
megbízatás letelte után újraválasztható, az újraválasztások száma nem korlátozott. 
 
 
30. § Az elnök megbízatása megsz nik: 
a) a megbízatási id  lejártával,  
b) lemondásával, 
c) a megbízásnak a Közgy lés általi megvonásával, 
d) az egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszonyának megsz nésével, 
e) halálával, 
f) amennyiben már nem tartozik a PTE ETK szervezeti egységeinek állományába, 
g) amennyiben munkaköre nem oktatói/kutatói/tanári munkakörre kerül módosításra.  
 
31. § Ha az elnök a kötelezettségeit megszegi, mulasztásával, magatartásával a Szakkollégium 

ködését, céljainak elérését akadályozza, megbízásának megvonását a PTE ETK dékánja, 
vagy a Közgy lés tagjainak 50%-a kezdeményezheti. A megbízás megvonásához a Közgy lés 
jelenlév  tagjainak kétharmados döntése szükséges. 
 
VI. A Szakkollégium elnökhelyettesei 
 
32. §/A A Szakkollégium elnökének munkáját elnökhelyettesek segítik. A Szakkollégium 
elnökének akadályoztatása esetén az Általános Elnökhelyettes eljár a Szakkollégium 
képviseletében, illetve összehívja és vezeti a Közgy lést és a Tanács üléseit. Általános 
Elnökhelyettessé a PTE ETK tudományos fokozattal rendelkez  f állású 
oktatója/kutatója/tanára választható.  
 
a) Az általános elnökhelyettes részt vesz: 
 

 a Szakkollégium hatáskörébe utalt pénz- és tárgyi eszközök szabályszer  
felhasználásának, felügyelésében, ellen rzésében; 

 a tanulmányi koncepció felügyelésében; a szakkollégiumi oktató-nevel munkájának 
irányításában; 

 a Szakkollégium kurzusainak, szimpóziumainak és egyéb rendezvényeinek 
irányításában; 

 a kurzusvezet k munkájának ellen rzésében; 
 a kollégisták és az oktatók kapcsolattartásának el segítésében; 
 az éves programok kidolgozásában. 

 
Az Elnök jóváhagyásával képviseli a Szakkollégiumot. 
Az Elnök akadályoztatása esetén, minden tekintetben helyettesíti t. 
 
32. §/B Szakkollégium elnökének munkáját a kapcsolati elnökhelyettes segíti. A kapcsolati 
elnökhelyettessé a PTE ETK f állású oktatója/kutatója/tanára választható.  
 
a) A kapcsolati elnökhelyettes részt vesz: 
 



 a Szakkollégium hatáskörébe utalt pénz- és tárgyi eszközök szabályszer  
felhasználásának, felügyelésében, ellen rzésében; 

 a tanulmányi koncepció felügyelésében; a szakkollégiumi oktató-nevel munkájának 
irányításában; 

 a Szakkollégium kurzusainak, szimpóziumainak és egyéb rendezvényeinek 
irányításában; 

 a kurzusvezet k munkájának ellen rzésében; 
 a kollégisták és az oktatók kapcsolattartásának el segítésében; 
 az éves programok kidolgozásában. 

 
Az Elnök jóváhagyásával képviseli a Szakkollégiumot. 
 
 
33. § Az Általános Elnökhelyettest és a Kapcsolati Elnökhelyettest a Közgy lés választja 
kett  évre. Az elnökhelyettesek megválasztásához a Közgy lés jelenlév  tagjainak 
kétharmados támogatása szükséges. Az elnökhelyettesek tisztségét betölt  személy a 
megbízatás letelte után újraválasztható, az újraválasztások száma nem korlátozott.  
 
34. § Az elnökhelyettesek megbízatása megsz nik: 
a) a megbízatási id  lejártával,  
b) lemondásával, 
c) a megbízásnak a Közgy lés általi megvonásával, 
d) az egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszonyának megsz nésével, 
e) halálával 
f) amennyiben már nem tartozik a PTE ETK szervezeti egységeinek állományába, 
g) amennyiben munkaköre nem oktatói/kutatói/tanári munkakörre kerül módosításra.  
 
35. § Ha az elnökhelyettesek a kötelezettségeiket megszegik, szándékos mulasztással, 
magatartással a Szakkollégium m ködését, céljainak elérését akadályozzák, megbízásuk 
megvonását az Elnök, vagy a Közgy lés tagjainak 50%-a kezdeményezheti. A megbízás 
megvonásához a Közgy lés jelenlév  tagjainak kétharmados döntése szükséges. 
 
 
VII. A Szakkollégium Referensei  
 
36. § A Szakkollégium Referenseinek (a továbbiakban: Referensek) feladata a 
szakterülethetükhöz kapcsolódó kutatást végz  szakkollégisták munkájának támogatása. A 
Referensek a PTE ETK szakkollégista hallgatói, Ph.D hallgatói lehetnek. Szakkollégiumi 
Csoportonként egy-egy referens választható, akik referensi munkájuk mellett ellátják az adott 
szakkollégiumi csoport vezetését.  
 
37. § A Referenseket az Elnök el terjesztése alapján a Közgy lés hagyja jóvá egy évre. A 
Referensek megválasztásához a Közgy lés jelenlév  tagjainak kétharmados támogatása 
szükséges. A Referensek megbízatásuk letelte után újraválaszthatók (az újraválasztások 
száma nem korlátozott).  
 
38. § A Referensek a Közgy lésen szavazati joggal rendelkeznek. A Referensek tanácskozási 
joggal részt vesznek a Tanács ülésein.  
39. § A Referensek a tanév végén, kötelesek beszámolni végzett munkájukról a 
Közgy lésnek.  



40. § A Referensek megbízatása megsz nik: 
a) a megbízatási id  lejártával,  
b) lemondásával, 
c) a megbízásnak a Közgy lés általi megvonásával, 
d) amennyiben már nem tartozik a PTE ETK szervezeti egységeinek állományába, vagy 
hallgatói jogviszonyának megsz nésével, 
e) halálával, 
f) amennyiben munkaköre módosításra kerül nem oktatói/kutatói/tanári munkakörre.  
 
41. § Ha a Referens a kötelezettségeit megszegi, szándékos mulasztásával, magatartásával a 
Szakkollégium m ködését, céljainak elérését akadályozza, megbízásának megvonását az 
elnök, vagy a Közgy lés tagjainak 50%-a kezdeményezheti. A megbízás megvonásához a 
Közgy lés jelenlév  tagjainak kétharmados döntése szükséges. 
 
VIII.A Szakkollégiumi tagság, vezet ség 
 
42. §A Szakkollégium tagjai:  
a) a Szakkollégium hallgatói (a továbbiakban szakkollégisták) 
b) a Szakkollégium elnöke, 
c) a Szakkollégium elnökhelyettesei 
d) A PTE ETK HÖK elnöke.  
 
43. § Szakkollégisták lehetnek a PTE ETK alapképzésben, mesterképzésben, doktori 
képzésben résztvev , aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkez , az adott tanévben 
meghatározott keretszámnak és a felvételi eljárásnak megfelel en felvett hallgatói. A 
szakkollégista bels s, ha a Szakkollégiumban, küls s, ha más helyen lakik. A bels s és küls s 
tagok jogai és kötelezettségei azonosak. 
 
44. § A Referensek és a titkár a tevékenységük ellátására tekintettel közéleti ösztöndíjban 
részesülnek, amely a tevékenység ellátásáig, azonban maximum egy tanév id tartamra szól. A 
közéleti ösztöndíj havi rendszerességgel kerül kifizetésre, mértéke 25.000 Ft/hó, azaz 
huszonötezer forint havonta, amely a közéleti ösztöndíj keret terhére kerül kifizetésre.  
 
IX. A szakkollégista jogai és kötelességei 
 
44. § A szakkollégista jogai: 
a)  részt vesz a Szakkollégium tevékenységében, illetve a Szakkollégium rendezvényein, 
b) szavazati joggal részt vesz a Szakkollégium Közgy lésén (a továbbiakban: Közgy lés), 
illetve a Szakkollégium rendezvényein, 
c) a szakkollégiumi tisztségek betöltésével kapcsolatos szavazásokon választhat és a 
szakkollégisták számára nyitott tisztségekre választható, 
d) jogosult kollégiumi elhelyezésre a Szakkollégium számára a PTE ETK által biztosított 
fér hely erejéig. 
 
45. § A szakkollégista kötelezettségei: 
a)  köteles a Szakkollégium szabályait, illetve a Közgy lés és a Szakkollégiumi Tanács (a 
továbbiakban: Tanács) döntéseit betartani, 
b)  köteles a Szakkollégium éves Közgy léseinek, illetve rendezvényeinek legalább 
háromnegyedén részt venni. 



c)  köteles az adott tanévben legalább egy alkalommal nyilvános el adást tartani a 
Szakkollégium által szervezett tudományos konferencián, amelyen beszámol a 
munkatervében vállalt kutatásairól (ez alól a Szakkollégium elnöke a szakkollégista 
kezdeményezésére felmentést adhat),  
d) köteles tudományos diákköri munkát végezni, amely kötelezettség alól a szakkollégista 
kezdeményezésér a Szakkollégium elnöke felmentést adhat, 
e) köteles az elhelyezést biztosító, illetve a foglalkozások helyéül szolgáló kollégium 
szabályait betartani.  
f) a kötelezettségek be nem tartása kizárást von maga után. 
 
46. §   A szakkollégista tagsága megsz nik: 
a) a tanulmányai befejeztével, 
b) lemondással, 
c)  kizárással, 
d)  a PTE ETK-val fennálló aktív hallgatói jogviszony megsz nésével, illetve 
szüneteltetésével, 
e) halálával. 
 
47. §  Amennyiben a szakkollégista a 2. §-ban rögzített kötelezettségeit megszegi, szándékos 
mulasztásával, magatartásával a Szakkollégium m ködését, céljainak elérését akadályozza, 
kizárását a Tanács kezdeményezheti. Kizárással sz nik meg a szakkollégista tagsága, ha a 
Tanács erre irányuló javaslatát a Közgy lés jelenlév  tagjainak kétharmada támogatja. 
 
X. A Szakkollégiumi Csoport  
 
48. § A Szakkollégiumi Csoportok a Szakkollégium munkacsoportjai, amelyet 
szakkollégisták hozhatnak létre.  
 
49. § Szakkollégiumi Csoportot a PTE ETK Kaposvári, Zalaegerszegi és Szombathelyi 
Képzési Központjainak kollégiumaiban hozhatnak létre (legalább 5 f ) szakkollégista 
részvételével.  
 
50. § A Szakkollégiumi Csoportot egy Referens vezeti. 
 
 
53. § A Szakkollégiumi Csoport saját rendezvényeket szervezhet. A Csoport tevékenységér l 
az egységet vezet  beszámol a tanév utolsó közgy lésén. 
 
 
XI. A Szakkollégium m ködésének felügyelete 
 
54. §A Szakkollégium m ködésével kapcsolatos felügyeletet a PTE ETK Dékánja és Kari 
Tanácsa (a továbbiakban: Dékán és Kari Tanács) látja el.  
 
55. § A Szakkollégium Elnöke köteles minden tanév végén az esedékes Kari Tanácson 
beszámolni a Szakkollégium szakmai és gazdasági tevékenységér l.  
 
56. § A Dékán jogai:  
a) a Szakkollégium Elnökének és Elnökhelyetteseinek személyére a Dékán javaslatot tesz, 
b) a Szakkollégium m ködésér l bármikor tájékoztatást kérhet. 



 
57.§ A Kari Tanács jogai: 
a) jóváhagyja a Szakkollégium SZMSZ-ét, illetve annak módosításait,  
b) meghatározza a Szakkollégisták számára elkülönített kollégiumi fér helyek számát a HÖK 
egyetértésével, 
c) delegált tagja tanácskozási joggal részt vehet a Szakkollégiumi Közgy lés és Tanács 
ülésein, 
d) a Szakkollégium m ködésér l bármikor tájékoztatást kérhet. 
 
XII. A felvételi eljárás 
 
58. §A hallgatónak írásban kell beadnia jelentkezését a Szakkollégiumba, amelyet egy szóbeli 
vizsga (elbeszélgetés) követ.  
 
59. § A hallgatók minden évben folyamatosan adhatják le írásbeli jelentkezésüket a következ  
tanévre vonatkozóan a Szakkollégium Elnökének. A jelentkezési laphoz csatolni kell egy 
munkatervet és a PTE ETK egy f állású oktatójának/kutatójának/tanárának ajánlását.  
 
60. § A Szakkollégium Tanácsa szeptember 15-ig kijelöli a felvételi bizottság tagjait. A 
felvételi bizottság elnöke a Szakkollégium Elnöke, tagjai a Szakkollégium Elnökhelyettesei, 
illetve két Referense és két szakkollégista. A Szakkollégiumba jelentkezett hallgatók a 
felvételi bizottság el tt tesznek szóbeli vizsgát.  
 
61. § A Tanács szeptember 15-e és szeptember 30-a közötti id pontra t zi ki a szóbeli vizsga 
id pontját. A szóbeli vizsgán a felvételi bizottság tagjai kérdéseket tesznek fel a jelentkez  
benyújtott munkatervér l, szakmai és tudományos elképzelésér l, eredményeir l. 
 
62. § A felvételr l a felvételi bizottság tagjai nyílt szavazással, egyszer  többséggel döntenek. 
Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenl ség esetén az Elnök szavazata dönt. A 
Titkár értesíti 5 nappal a felvételi eljárás el tt a jelentkez ket a szóbeli vizsga id pontjáról, 
számolja a szavazatokat és vezeti a jegyz könyvet, illetve értesíti a jelentkez ket a felvételi 
eljárás eredményér l legkés bb október15-ig.  
 

Záró rendelkezések 

 

Jelen Szervezeti és M ködési Szabályzat a Szakkollégium Közgy lésének elfogadása és a 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari Tanácsának támogató döntését 

követ en lép hatályba. 

Pécs, 2014. június 19.  

 
A Szakkollégium SzMSz-ét a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari Tanácsa 
2014. szeptember 10-én elfogadta.  
 
A Szakkollégium SzMSz-ének módosítását a Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar Kari Tanácsa 2019. november 12-én elfogadta. 
 


