Állam- és Jogtudományi Kar
Óriás Nándor Szakkollégium

AZ ÓRIÁS NÁNDOR SZAKKOLLÉGIUM (ÓNSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Általános rendelkezések
1. § (1) Az ÓNSZ a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának (a
továbbiakban: Kar) nem önálló szervezeti egysége. Az ÓNSZ célja, hogy a legkiválóbb
hallgatók szakmai fejlődésében segítséget nyújtson, hozzásegítse a szakkollégistákat a
korszerű és magas színvonalú elméleti és gyakorlati tudás megszerzéséhez, és egyidejűleg
pozitív közösségi élményekkel gazdagítsa tagjainak életét.
(2) Az ÓNSZ a Kar oktatási tevékenységén túlmenő szakmai képzést és önképzési lehetőséget
nyújt tagjainak. A szakmai képzés része a minőségbiztosítás, a megszerzett tudás nyilvános
beszámolási formában történő ellenőrzése. Ennek kereteit, a kötelező teljesítményre
vonatkozó előírásokat az ÓNSZ saját szabályzatában rögzíti.
(3) A szakmai munka az adott szakterület legkiválóbb kutatóival, oktatóival való intézményes
együttműködésben, másrészt öntevékeny szerveződésben, belső előadók közreműködésével
folyik. A szakmai munkához tartozik a külső fórumokon való részvétel.
(4) Az ÓNSZ testületei lehetőség szerint támogatják a tagság civil kezdeményezéseit
szervezetileg nyitott társadalmi, gazdasági, közéleti viták lefolytatására.
2. § (1) Az ÓNSZ tagjai azok a hallgatók (a továbbiakban: szakkollégisták), akik az ÓNSZ
felvételi szabályzatában meghatározott eljárás során nyertek felvételt. Az ÓNSZ tagjai
továbbá a Kari Tanács által választott elnök és az ÓNSZ tagozatainak vezetésére felkért
oktatók (a továbbiakban együtt: oktató tagok).
(2) Az ÓNSZ-nek egyidejűleg minimálisan tizenöt, legfeljebb harminc szakkollégista tagja
lehet.
(3) A Karral állami ösztöndíjas doktorandusz jogviszonyban álló személyek az ÓNSZ
tiszteletbeli tagjai.
3. § (1) Az ÓNSZ működését – jelen SZMSZ keretei között – az ÓNSZ Közgyűlése által
elfogadott Ügyrend, valamint további – így különösen felvételi és tanulmányi – szabályzatok
határozzák meg.
(2) Az ÓNSZ szervezeti rendjének kialakításakor minden esetben biztosítani kell, hogy a
döntéshozó testületekben a szakkollégisták többséggel rendelkezzenek.
Az ÓNSZ szervezete és működése
3. § (1) Az ÓNSZ szervezetét a Közgyűlés, a tagozatok, valamint az elnökség alkotják.
(2) Az ÓNSZ Ügyrendje további testületek – így különösen állandó felvételi bizottság,
valamint a demokratikus döntéshozatalt segítő szakkollégiumi testületek – létrehozásáról is
rendelkezhet azzal, hogy azok az SZMSZ-ben nevesített testületek hatásköreit nem
gyakorolhatják.
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4. § (1) Az ÓNSZ legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amelynek szavazati jogú tagjai a
szakkollégisták, valamint az oktató tagok. Az ÓNSZ tiszteletbeli tagjai a Közgyűlés
tanácskozási jogú tagjai.
(2) A Közgyűlés dönthet minden, az ÓNSZ tevékenységét befolyásoló kérdésről, amelyet a
Szabályzatok nem utalnak kifejezetten más testület vagy tisztségviselő hatáskörébe. A
Közgyűlés hatáskörébe tartozik különösen
a) az ÓNSZ szabályzatainak kidolgozása,
b) az ÓNSZ szervezeti rendjének kialakítása,
c) a Kari és belső szabályzatok szerint részvétel az ÓNSZ vezetőinek megválasztásában,
d) az ÓNSZ költségvetési gazdálkodásáról, fejlesztési kérdéseiről való véleménynyilvánítás.
(3) A Közgyűlés – az elnök javaslatára – a szakkollégisták vagy a tiszteletbeli tagok közül
titkárt választhat, aki az Ügyrendben meghatározott keretek között segíti az ÓNSZ
testületeinek tevékenységét.
(4) A Közgyűlés határozatképes, amennyiben a szavazásra jogosultak több mint fele jelen
van. Kizárólag ugyanazzal a napirendi pontokkal ismételten összehívott Közgyűlés a
szavazásra jogosultak harmadának jelenlétében határozatképes. A megismételt Közgyűlést
legkorábban az eredeti Közgyűlést követő második napra lehet összehívni.
(5) Az ÓNSZ belső működését szabályozó Ügyrend elfogadásához a tagok több mint
kétharmadának egyetértése szükséges; a szavazás minden más esetben egyszerű többséggel
történik.
(6) A Közgyűlést az elnök félévente legalább háromszor, a szorgalmi időszakra eső időpontra
hívja össze, az ülés előtt minimum 5 nappal. Az elnök a szorgalmi időszakban köteles
haladéktalanul, tizenöt napon belüli időpontra összehívni a Közgyűlést, ha azt az ÓNSZ tíz
tagja írásban kéri. A szabályszerűen kiírt Közgyűléssel egyidejűleg más szakkollégiumi
program nem tartható.
(7) A szakkollégista elveszti szakkollégiumi tagságát, ha egy félév során két alkalommal
igazolatlanul nem vett részt a Közgyűlésen. A tagság megszűnik az igazolásra nyitva álló
határidő lejártát követő napon.
5. § (1) A tagozatok az ÓNSZ szakmai munkájának alapját képező közösségek, amelyek
önállóan vagy közösen, éves vagy féléves munkaterv alapján végzik tevékenységüket.
(2) Az ÓNSZ tagozati rendjét a Közgyűlés határozza meg, amelyet évente – a szakmai munka
eredményeinek figyelembevételével, az éves felvételit követően – felülvizsgál.
(3) A tagozat vezetője a tagozat tagjai által választott szakkollégista, aki egyben az elnökség
tanácskozási jogú állandó meghívottja. A tagozat szakmai munkáját az elnökség által felkért
oktató irányítja (mentor), aki az elnökség tanácskozási jogú állandó meghívottja.
6. § (1) Az elnökség az ÓNSZ vezető testülete, amelynek elnöke oktató. Az elnökség hallgató
tagjaira való – a Kar SZMSZ-ében meghatározott rendben történő – javaslattétel előtt az elnök
köteles kikérni a Közgyűlés véleményét. Amennyiben a Közgyűlés az elnökségi tagságra
javasolt szakkollégisták személyét nem támogatja, az alelnökök kinevezésére nem kerülhet
sor.
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(2) Az elnökség szorgalmi időszakban legalább havonta egyszer ülésezik. Feladatait és
működési rendjét az Ügyrend határozza meg azzal, hogy az elnökség valamennyi
Közgyűlésen köteles beszámolni a legutóbbi Közgyűlés óta végzett tevékenységéről.
7. § (1) Az ÓNSZ-t az elnök vezeti. Feladatai közé tartozik különösen:
a) az ÓNSZ képviselete,
b) az ÓNSZ döntéseinek előkészítése és a döntések végrehajtása,
c) annak biztosításai, hogy az ÓNSZ a PTE ÁJK céljaival, szabályzataival összhangban
működjön,
d) a szakmai feladatok ellátásához szükséges feltételek biztosítása, a szakmai-tanulmányi
munka előkészítése és koordinálása,
e) az ÓNSZ tagozatainak irányítása,
f) az ÓNSZ szabályzataiban meghatározott egyéb feladatok ellátása.
A szakkollégisták jogai és kötelezettségei
8. § (1) Az ÓNSZ-be történő felvételről és a tagság megszűnéséről az ÓNSZ nyilvános,
szabályozott felvételi eljárás keretében, autonóm módon dönt a saját tagsága által elfogadott
értékek szerint. A szakkollégiumi tagság a felvételiztető testület pozitív döntése alapján, a
döntés kihirdetését követő nappal jön létre.
(2) A szakkollégiumi tagság megszűnik:
a) ha a hallgató jogviszonya megszűnt a Karral;
b) ha a szakkollégista tagságáról írásban lemond – a nyilatkozat megtételének időpontjában,
illetve a nyilatkozatban meghatározott későbbi időpontban;
c) az ÓNSZ tanulmányi szabályzatában meghatározott okból.
(3) A passzív hallgatói jogviszony idején a szakkollégista tagsági jogai és kötelezettségei
szünetelnek. A szakkollégista külföldi távolléte ideje alatt tanulmányi jogai és kötelezettségei
kérésére szünetelnek.
(4) A szakkollégista joga
a) igénybe venni az ÓNSZ által biztosított kiemelkedő szakmai, tanulmányi, művelődési
lehetőségeket;
b) részt venni a szakkollégiumi rendezvényeken;
c) javaslatot tenni az ÓNSZ működésével kapcsolatos bármely kérdésben;
c) az ÓNSZ-el kapcsolatos személyes vagy közösséget érintő kérdéseivel az ÓNSZ illetékes
testületéhez fordulni.
(5) A szakkollégista köteles
a) a PTE ÁJK és az ÓNSZ szabályzatait betartani;
b) a PTE ÁJK és az ÓNSZ jó hírnevét megőrizni, szakkollégistához méltó magatartást
tanúsítani.
Záró rendelkezések

7622 Pécs, 48-as tér 1.
Email: szakkollegium@ajk.pte.hu

Állam- és Jogtudományi Kar
Óriás Nándor Szakkollégium

9. § (1) Jelen SZMSZ az elfogadását követő napon lép hatályba.
(2) Az ÓNSZ elnöke köteles gondoskodni arról, hogy az ÓNSZ jelen SZMSZ-ben nevesített
testületeinek megalakulására, valamint belső szabályzatainak elfogadására az SZMSZ
hatályba lépését követő 30. napig sor kerüljön.

7622 Pécs, 48-as tér 1.
Email: szakkollegium@ajk.pte.hu

