
A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
SZENTÁGOTHAI JÁNOS  

PROTESTÁNS SZAKKOLLÉGIUM 
Alapító okiratának első 
– egységes szerkezetbe foglalt – 

módosítása 
 
 
A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: az Egyetem) Természettudományi Kara (a 
továbbiakban: a Kar) az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: az 
SzMSz) az Egyetem feladatait meghatározó 6.§ a), b), c) d) és h) rendelkezéseinek megfelelően a 
Kar Tanácsa  a TTK. 6 1/2 004 (VI. 2 3.) KT. sz. határozatában elvi támogatásról szóló nyilatkozatot 
adott ki a Szentágothai János Protestáns Szakkollégium megalapításának támogatásáról. Ezt 
követően a Kar Tanácsának 2004. december 15. napján tartott ülése fogadta el a Szakkollégium 
2004. december 1. napján kelt alapító okiratát, melyben elhatározta a Szentágothai János Protestáns 
Szakkollégium (a továbbiakban: a Szakkollégium) létrehívását, és egyben elfogadta annak 
alapszabályát. 
Az azóta eltelt időszakban a magyar szakkollégiumok önkrományzati elven álló akkreditáció 
bizottsága ideiglenesen akkreditált szakkollégium minősítést adott a Szakkollégiumnak, két 
észrevétellel. az egyik, hogy törekedjék a kollégisták együttlakására. A másik, hogy alapokiratiban 
hangúlyosabban juttassa érvényre az önkormányzatiság alapelveit. 
Ugyancsak az alapítás óta altelt időszakban a Szakkollégium – más nonprofit szervezetekkel karöltve 
– pályázott a kiemelt tehetségpont címre is. Jelenleg a Szakkollégiumot a nemzeti tehetségpont hálózat 
TP 170 003 962 nyilvántartási számon jegyzi. 
Mivel a Szakkollégium feltétlen céljai között szerepel a végleges, feltétel nélküli akkreditáció elnyerése, 
másrészt a kiemelt tehetségponttá minősítés, indokolt és időszerű az alapító okirat egységes 
szerkezetbe foglalt első módosítása. 
 
1.1.    A Szakkollégium elnevezése: 
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Szentágothai János Protestáns 
Szakkollégium 
1.2.    A Szakkollégium rövidített elnevezése: 
PTE Szentágothai  Szakkollégium 
1.3. A Szakkollégium angol nyelvű elnevezése: 
János Szentágothai College of Advanced Studies University of Pécs Faculty of Sciences 
1.3. A Szakkollégium angol nyelvű elnevezése röviden: 
Szentágothai College of Advanced Studies 
 
2. A Szakkollégium székhelye, ügyintézésének központja, telephelye az együttlakás helye 
 
2.1. A Szakkollégium székhelye, egyben az ügyintézésének központja: 
H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6. PTE TTK 
2.2. A Szakkollégium telephelye, egyben az együttlakás helye: 
H-7633 Pécs, Rácvárosi út 42. MÁSZ 
 



3.1.    A Szakkollégium alapítói 
 

Baranyai Református Egyházmegye, 
Magyarországi Unitárius Egyház, 
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Anatómiai Intézet, 
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, 
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzata. 

 
3.2. Az alapítók a Szakkollégiumot közösen hívták életre, a Szakkollégium munkájának 
elindításához egymás között kölcsönösen elfogadva egyenlő arányban járultak hozzá. Az alapítók 
a Szakkollégium működésének nevelési, oktatási és tudományos minőségének folyamatos 
biztosítását vállalják. 
 
4. A Szakkollégium jogállása: 
 
A Szakkollégium nem jogi személy, képviselői a hallgató tagok mindenkori választott 
képviselői, törvényességi felügyeletét a PTE TTK Kari Tanácsa – a Kari Tanács titkára útján – látja 
el. 
 
5.       A Szakkollégium céljai: 
 
5.1. Olyan transzdiszciplináris képzés biztosítása elsősorban a természettudományok hallgatói 
számára, amelyben megjelennek a tanrendben nem szereplő, az adott tananyaggal mégis összefüggő 
témakörök. 
5.2. A Szakkollégium kiemelt feladata egyúttal a közösségépítés. A közösség a sokoldalú képzési 
rendszerből adódóan a Szakkollégiumon belül éppen úgy, mint azon kívül nyitottságra törekszik. 
5.3. A Szakkollégium protestáns jellege azt jelenti, hogy az egyes témáknál, ha azok ezt lehetővé 
teszik, hangsúlyos szerepet kap a protestáns világnézet, ami nem zárja ki, sőt, kifejezetten 
magával vonja más vallások, ideológiák nézeteinek ismertetését. A Szakkollégium átfogó, 
teljeskörű ismeret- közvetítésre törekszik, hitéleti tevékenységet nem folytat, felvételi rendjében 
nincs tekintettel a vallási hovatartozásra, az ideológiai elkötelezettségre. 
 
6.  A Szakkollégium fő feladatai: 
 
A Szakkollégium a tagjai számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 

egyéni és csoportos kutatási programok szakmai és anyagi támogatása 
tagjai részvételének ösztönzése, támogatása tudományos pályázatokon, konferenciákon 
publikációs lehetőségek elősegítése 
kulturális rendezvények, előadások, kurzusok szervezése 
külföldi tanulmányutak szervezése, cserediákprogramok kezdeményezése, bonyolítása 
ingyenes nyelvoktatás biztosítása 
kollégiumi férőhelyhez jutás támogatása 
együttműködés más bel- és külföldi szakkollégiumokkal. 

 
7. A Szakkollégium tagjai: 
 
7.1. A Szakkollégium tagja lehet az Egyetemen hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali 
vagy levelező tagozatos, szakképzésben (FSZ), alap- (BSc vagy BA),vagy mesterképzésben 
(MSc vagy MA) párhuzamos, valamint doktori (PhD) képzésében résztvevő hallgató, illetve 
oktató, aki az alapító   okiratban,   illetve   a   Szervezeti   és   Működési   Szabályzatban,   valamint   
a   kapcsolódó szabályokban foglaltakat elfogadja. 



7.2. A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat aláírásával és a tagdíj megfizetésével, a 
tagdíjfizetés határozott időtartamára jön létre. 
7.3. A tag lehet: 
- tagjelölt, 
- rendes tag, 
- tiszteletbeli tag. 
A Szakkollégium évente legfeljebb egy fő tiszteletbeli tagot választhat. 
7.4. A rendes tag a Pécsi Tudományegyetem hallgatója vagy oktatója. A rendes és külső tagok 
jogai és kötelességei azonosak. 
7.5. A  Szakkollégium tiszteletbeli tagja lehet,  aki a  Szakkollégium működéséhez 
rendszeres szellemi, anyagi vagy egyéb támogatást nyújt. A tiszteletbeli tagot a Közgyűlés választja 
meg. 
7.6. A Szakkollégium a tagokról nyilvántartást vezet. 
 
8. A tagok jogai és kötelezettségei: 
 
8.1.    A rendes tag: 

szavazati joggal rendelkezik a Közgyűlésen 
erre vonatkozó külön szabályozás mellett kezdeményezheti a Közgyűlés összehívását 
a Szakkollégiumi Tanács tagjává választható 
köteles  betartani  az Egyetem  és  a  Szakkollégium szabályzatainak rendelkezéseit 
határidőre teljesíti a Közgyűlés, a Tanács, vagy a Szakkollégiumi tanár által rábízott 
feladatokat 
köteles a Közgyűlés által megállapított tagdíjat befizetni 
jogosult részt venni a Közgyűléseken és a Szakkollégium által szervezett rendezvényeken 
jogosult a Szakkollégium tanulmánykötetében évente publikálni 
jogosult a Szakkollégium életében tevékenyen részt venni 

8.2. A tiszteletbeli tag: 
jogosult a Szakkollégium rendezvényein és a Közgyűléseken részt venni 
véleményt nyilváníthat a Szakkollégium életével, működésével kapcsolatos kérdésekben 

8.3. A tagság megszűnik, ha a tag  
meghal, 
a képzésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, 
a Szakkollégiumi kötelezettségeket nem teljesíti, 
kilép, 
a tagdíjat felszólítás ellenére sem fizeti meg, 
a Közgyűlés egyszerű többségének határozatával kizárást szenved, 
az alapítók belső törvényeit illetve szabályzatait megsérti, és ezért a Közgyűlés egyszerű 
többségű határozatával a tagságtól megfosztja. 

 
9. A Szakkollégium szervezete 
 
A Szakkollégium szervei: a Közgyűlés és a Tanács. Működésük rendjét a Szakkollégium SzMSz-e 
határozza meg. 
 
10.     A Közgyűlés 
 
10.1. A Közgyűlést a tagok, illetve az alapítók tanácskozási jogú delegált képviselői alkotják 
A Közgyűlés a legfőbb döntéshozó szerv, döntéseit határozatban hozza meg. Ülései nyilvánosak. Az 
ülés határozatképes, ha azon a tagság leglább egyharmada személyesen jelen van. Személyi 
kérdésekről a Közgyűlés  titkos szavazással dönt. 



 
 
10.2. A Közgyűlést tanévi félévente legalább egyszer össze kell hívni, a Közgyűlés helyét, 
idejét, napirendi pontjait legalább nyolc nappal előbb közzé kell tenni a Szakkollégium 
hirdetőhelyein, s a tagokat a Közgyűlés időpontjáról és helyszínéről e-mailben vagy postán is 
értesíteni. 
10.3. A saját szerveit megalkotni és megszüntetni, a saját képviselőit kinevezni és megbízatásuk 
kereteit megszabni, valamint a tagfelvétel szabályait meghatározni a Közgyűlés kizárólagos 
jogköre.  
10.4. Az Alapító Okirat az alábbi tisztségek betöltését javasolja a Közgyűlésnek 
megfontolásra: 

tiszteletbeli elnök, 
elnök és társelnök, 
vezető senior, 
vezető tanár, 
szervező titkár, 
seniorok, 

azzal, hogy a Közgyűlés a megbízások kiadásakor törekedjék annak minél hosszabb 
időtartamban betölthetőségére és lehetőség szerint tartsa szem előtt az egyes (természet-) 
tudományágak arányos képviseletét. 
 
11.     A Tanács 
 
A Tanács a Szakkollégium tisztségviselőiből álló operatív vezető testület. Tagjai képviselik a 
Szakkollégiumot. 
A Tanács tagjait a Közgyűlés jelöli ki a Szakkollégiumi tagok közül a 10.4. alpont szerinti 
tisztségek, illetve kapcsolódó egyéb tisztsegek megválasztásával. 
A Tanács elnöke személyében felelős a Szakkollégium gazdálkodásáért, a kommunikációért, 
a szakmai és nem szakmai programok kialakításáért, végrehajtásáért, koordinálásáért. 
 
12.     A Szakkollégium gazdálkodása 
 
12.1. A Szakkollégium működését az alapítók garantálják az alaptó okirat keretein belül. A 
működési költségekhez az alapítók a hatályos szabályzataiknak valamint az elfogadott éves 
költségvetésüknek megfelelően normatív vagy eseti támogatással járulnak hozzá. 
1.2. A szakmai és más programok költségeit, de akár a működés költségeit is a Szakkollégium 

pályázati bevételből 
tagdíjakból 
normatív támogatásokból, 
eseti adományokból 

finanszírozza. 
 
13. Az Alapítók képviseleti jogosultsága 
 
13.1. Baranyai Református Egyházmegye részéről: 
Az Egyházmegye esperese által megbízott PTE egyetemi református lelkész 
 
13.2. Magyarországi Unitárius Egyház részéről: 
A püspök által megbízott PTE egyetemi unitárius lelkész 
 
13.3. Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar részéről: 



A Kar dékánja 
 
14. A Szakkollégium egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának hatályos szövegét – 
tájékoztatás és tudomásul vétel végett – képviseletre jogosultjuk útján a Szakkollégium 
szervező titkára megküldi az Alapítóknak. 
 
  
Kelt Pécsett, 2012. június 27. napján. 
 
 
 
A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Szentágothai János Protestáns 
Szakkollégium 2012. június 27. napján tartott évi rendes közgyűlésén, ahol a 67 fő tagból 37 
8haminhét) fő tag személyesen megjelent, a levezető elnök előterjesztésében, rövid vita után, 
nyílt szavazással 33 (Harminchárom) Igen szavazttal, 3 (Három) Nem szavazat ellenében és 1 
(Egy) tartózkodás mellett döntött a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 
Szentágothai János Protestáns Szakkollégium Alapító Okiratának első – egységes szerkezetbe 
foglalt – módosításának elfogadásáról. Az így módosított Alapító Okirat 2012. július 1. napjával 
lép hatályba. 
 


