
AZ ÓRIÁS NÁNDOR SZAKKOLLÉGIUM (ÓNSZ) 

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 

 
Hatály 

 
 

1. § Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden olyan hallgatóra, aki adott aktív félévben 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Karán és ezzel egyidejűleg sikeres felvételi eljárás következtében tagságot nyert az ÓNSZ-be. 

 
Alapfogalmak 

 
 

2. § A szabályzatban használt fogalmak és meghatározásaik: 

a) ajánlott tanterv (mintatanterv): a tantervben szereplő tantárgyak olyan elosztása 

félévekre, amely minden félévben 30 (±3) kredit teljesítését teszi lehetővé úgy, hogy a 

tanulmányi követelmények a képesítési követelményekben meghatározott képzési idő 

alatt teljes egészében teljesíthetőek, 

b) aktív félév: a hallgatói jogviszony vonatkozásában az a félév, amelyre a hallgató 

bejelentkezett, és amelyben a hallgató jogviszonya nem szünetel; az aktív félévben a 

hallgató jelen szabályzatban foglalt jogokat és kötelezettségeket teljes körűen gyakorolja, 

c) kredit: a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi 

egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek 

elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges; egy kredit harminc tanulmányi 

munkaórát jelent; a kredit értéke – feltéve, hogy a hallgató teljesítményét elfogadták – 

nem függ attól, hogy a hallgató a tudására milyen értékelést kapott. 

d) súlyozott átlag: a kreditrendszerű képzésben a hallgató teljesítményének nyomon 

követésére súlyozott tanulmányi átlag szolgál; a súlyozott átlag megadható a hallgató 

adott  félévében  megszerzett,  valamint  az  összes  kreditpontjára  (halmozott  átlag);      

a súlyozott tanulmányi átlag számításánál az adott időszakban teljesített tantárgyak 

kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képzett összeget a teljesített tantárgyak 

kreditjeinek összegével kell osztani: 

∑                                 

∑                        



e) kurzus: a tantervi egységek félévi meghirdetése oktatóval, illetve órarendi és tantermi 

hellyel, 

f) tanóra (kontakt óra): a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények 

teljesítéséhez az oktató folyamatos, személyes közreműködését igénylő foglalkozás 

(előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), időtartama általában 45 perc, 

g) tanrend: az adott félévben tanterv alapján meghirdetésre kerülő kurzusok összessége, 

h) tantárgy: a szak tantervi felépítésének szakmai (tematikai), egy féléves alapegysége, 

amelyhez felvételi és teljesítési feltételek köthetők; valamint kredit értéke van, 

i) tanterv: a képzés részletes szabályait, a részletes oktatási és tanulmányi követelményeket 

tartalmazó dokumentum, 

j) végbizonyítvány (abszolutórium): a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és 

– a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – 

más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz 

(diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti 

követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minősítés és 

értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és 

vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett, 

k) vizsga: az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének – 

értékeléssel egybekötött – ellenőrzési formája. 

 
Hatáskör és illetékesség 

 
 

3. § Az ÓNSZ-ben a következő személyek és bizottságok járhatnak el tanulmányi és 

vizsgaügyekben: 

a) a tagozat szerint illetékes mentor; 

b) az ÓNSZ elnöksége; 

c) az ÓNSZ közgyűlése. 

 
 

A tagság megtartásának feltételei 

 

 
4. § Az ÓNSZ tagjától (a továbbiakban: szakkollégista) általánosan elvárt, hogy 

tanulmányaikban kiemelkedő előmenetelről tegyenek tanúbizonyságot, az ÓNSZ által velük 

szemben támasztott követelményeket teljesítsék, továbbá aktívan részt vegyenek a Pécsi 



Tudományegyetem  Állam-  és  Jogtudományi   karán   rendezett   közösségi   programokon. 

A szakkollégistákkal szemben elvárt követelmény továbbá, hogy szakkollégiumi taghoz 

méltó, illő viselkedést tanúsítsanak. 

5. § A szakkollégiumi tagság megtartásához a tagnak meg kell felelnie a vele szemben 

támasztott tanulmányi feltételnek, illetve a tagozatában vele szemben támaszt kutatói 

követelményeknek. 

(1) A szakkollégista hallgató megelőző két tanulmányi félév átlagának alsó határa 4.00 

(súlyozott átlag). 

(2) A szakkollégisták mind az ÓNSZ közgyűlésein, mind a tagozati üléseken kötelesek 

megjelenni (az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően). 

(3) A szakkollégista köteles aktívan együttműködni a tagozatának többi tagjával, részt venni 

az ott meghatározott kutatási programban. A kutatási követelmények teljesítését a mentor 

ellenőrzi és ő számol be annak teljesítéséről az Elnökség számára. 

(4) A szakkollégisták kötelesek a kari közéletben aktívan tevékenykedni, részt venni a 

JOGÁSZ napok keretében az ÓNSZ által megszervezett programokon, valamint az ÓNSZ 

programjai keretében számot kell adniuk a tagozatukban végzett kutatási tevékenységükről. 

Eljárás szakkollégiumi tagság fenntartása illetve megszüntetése ügyében 

6. § A szakkollégisták tanulmányi és vizsgakövetelményei teljesítésének vizsgálatára az 

ÓNSZ tagozatainak mentorai jogosultak. 

7. § A szakkollégisták, a tagságuk megtartásának érdekében kötelesek minden aktív félév 

végét követően igazolni, hogy a TVSZ-ben előírt feltételeket teljesítették. 

8. § A teljesítményigazolás és a kutatói munka megítélése alapján a mentorok javaslatot 

tesznek az ÓNSZ elnökségének a tagsági jog fenntartására illetve megszüntetésére. 

9. § Az ÓNSZ elnöksége a mentor javaslata alapján dönt a tagság fenntartásáról, illetve 

megszüntetéséről, figyelembe véve a tagozatok egységes értékelési gyakorlatának biztosítását. 

10. § Az elnökségnek joga van eljárása keretében a tagság fenntartásának céljából 

méltányosságot gyakorolni, így különösen amennyiben azt a tag rendkívüli körülményei 

indokolják, vagy azoknak esetében, akik kimagasló közösségi, művészeti vagy sport 

tevékenységet folytatnak, továbbá abban az esetben, ha a nappali munkarendes jogász szakos 

hallgató az ÓNSZ-be történő felvételt követően levelező munkarendre vált. A tagság 

fenntartására irányuló elnökségi döntés esetében a tagsági jogot illetően közgyűlési 

szavazásra nem kerül sor. Az elnökség a méltányossági eljárás során kikéri az érintett tagozat 

vezetőjének és mentorának véleményét. 

11. § Az elnökség tagság megszüntetésére irányuló javaslattétele alapján a közgyűlés dönt a 

tagság megszüntetéséről. 

12. § A közgyűlés döntése ellen – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben 



foglalt jogszabály-sértésre való hivatkozást ide nem értve – jogorvoslatnak helye nincs. 



13. § A szakkollégiumi tagság automatikusan megszűnik, ha a tag végbizonyítványát 

megszerezte. 

 
Záró és hatályba léptető rendelkezések 

 
 

14. § Jelen szabályzat 2013. május 9. napjától hatályos és alkalmazandó az ÓNSZ jelenlegi 

tagjaira nézve is. 


