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A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.), a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. 

(IV. 9.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) 

Kormányrendelet alapján a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az alábbi 

szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja. 

 

1. § (1) A szakkollégium az önkormányzatiság elvére és a szakkollégium tagjainak öntevékenységére 

épülő tehetséggondozó szervezet. 

 

(2) A szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű szakmai-

tudományos képzést nyújtson, segítse a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, a 

hallgatók közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi 

feltételeinek megteremtését, a tudomány művelése iránt elkötelezett, a társadalmi problémákra 

érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését. 

 

(3)1 A szakkollégium legfőbb döntéshozó szerve a szakkollégium tagságából a szakkollégium 

szervezeti és működési szabályzatában meghatározott eljárás szerint létrehozott szerv. 

 

(4) A szakkollégium legfőbb döntéshozó szerve dönt a szakkollégium képzési programjáról és a 

szakkollégista hallgató szakmai teljesítményére vonatkozó követelményekről, valamint azokban az 

ügyekben, amelyekben a szervezeti és működési szabályzat hatáskörét állapítja meg.  

 

(5) A szakkollégium tagja lehet az Egyetem hallgatója vagy oktatója. A tagsági jogviszony 

létesítésének és megszűnésének feltételeit a szakkollégium határozza meg.   

 

2. § (1) A szakkollégium 

a) létesítő okirattal,  

b) szervezeti és működési szabályzattal,  

c) képzési programmal 

d)2 egy évre szóló szakmai programmal (a képzési program, a képzési vállalások adott tanévre 

vonatkozó ütemezése) rendelkezik. 

 

(2) A szakkollégium legfőbb döntéshozó szerve meghatározza a képviseletére jogosult személyt.    

 

3. § A szakkollégium szolgáltatásait – a szakkollégium által meghatározott rendben - igénybe veheti az 

a hallgató is, aki nem rendelkezik szakkollégiumi tagsági viszonnyal. 

 

4. § Roma szakkollégium az a szakkollégium, amelynek létesítő okirata ezt kimondja, céljai között 

szerepel a roma szakember utánpótlás biztosítása, és tevékenységében törekszik a roma identitású 

hallgatók tehetséggondozására. 

 

5. § (1) A szakkollégium alapításáról – az alapító tagok együttes kezdeményezésére – a Kari Tanács 

dönt.  

                                                           
1 A módosítást a Szenátus 2018. december 20-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2018. december 20. napjától. 
2 Beépítette a Szenátus 2018. december 20-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2018. december 20. 

napjától. 
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(2)3 Egyetemi és országos célokra a Szenátus alapíthat szakkollégiumot az alapító tagok együttes 

kezdeményezésére. 

 

6. § A szakkollégium alapításához 

a) a szakkollégiumot létesítő okirat; 

b) a szakkollégium szervezeti és működési szabályzata; 

c)4 a képzési program; 

d) legalább húsz alapító tag szükséges. 

 

7. § (1) Az Oktatási Hivatal a szakkollégiumot a tevékenység minőségének biztosítása érdekében az 

Nftv. 67.§ (3) bekezdés h) pontja szerint tartja nyilván és az Egyetem működési engedélyének 

felülvizsgálata keretében ellenőrzi tevékenységét. 

 

(2) A szakkollégiumok nyilvántartásba vételét a rektor kezdeményezi az Oktatási Hivatalnál. 

 

8. §5 (1) A szakkollégium képviseletére jogosult személy – a 6. §-ban, valamint a jelen § (2) 

bekezdésében meghatározottak közlésével - a szakkollégium alapítását és megszűnését a rektornak 

bejelenti.  

 

(2) Az Egyetem a szakkollégiumokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza:  

a) a szakkollégium hivatalos nevét; 

b) a szakkollégium működési helyét; 

c) a szakkollégium típusát (felsőoktatási intézmény keretében működő, diákotthon keretében 

működő, egyéb); 

d) a szakkollégium alapításának napját; 

e) a szakkollégium működésében érintett kar nevét; 

f) a szakkollégium képviselőjének nevét, értesítési címét és elérhetőségeit (telefon, e-mail); 

g) ha a szakkollégium ilyennek rendelkezik, a szakkollégium honlapjának címét; 

h) roma szakkollégiummá minősítés esetén annak tényét. 

 

(3) A szakkollégiumok nyilvántartásba vételével, adatainak módosításával, törlésével kapcsolatos 

Oktatási Hivatal felé történő ügyintézésről az Oktatási Igazgatóság Oktatásszervezési Irodája (a 

továbbiakban: Oktatásszervezési Iroda), a szakkollégiumok egyetemi nyilvántartásáról, a 

nyilvántartott adatokban bekövetkező változások Képzési Iroda felé továbbításáról a Rektori Kabinet 

Kutatás és Innovációfejlesztési Főosztálya gondoskodik. 

 

(4) A szakkollégium képviselője minden év január 31. napjáig írásban nyilatkozik a rektornak a 

szakkollégium taglétszámáról, valamint arról, hogy a szakkollégium szabályzatainak és céljainak 

megfelelően működik, továbbá a szakkollégium (2) bekezdésben nyilvántartott adataiban 

bekövetkezett változásról.  

 

                                                           
3 A módosítást a Szenátus 2018. december 20-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2018. december 20. napjától. 
4 A módosítást a Szenátus 2018. december 20-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2018. december 20. napjától. 
5 A módosítást a Szenátus 2018. december 20-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2018. december 20. napjától. 
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(5) Amennyiben a szakkollégium képviselője nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget, a 

rektor 30 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel. A határidő elmulasztása esetén a rektor az 

alapítónál kezdeményezi a szakkollégium megszüntetését.  

 

9. § (1) Az Egyetem költségvetési támogatásban részesíti a szakkollégiumokat. A szakkollégiumok 

költségvetési támogatásáról, annak elosztásáról és felhasználásáról az Egyetem költségvetésében 

(gazdálkodási tervében) kell rendelkezni.  

 

(2) A szakkollégium éves költségvetés alapján gazdálkodik.  

 

(3)6 A szakkollégiumok számára biztosított a kollégiumi férőhelyekről a Szenátus – az Egyetemi 

Hallgatói Önkormányzat javaslatára - a kollégiumi férőhelyek elosztásáról szóló határozatban 

rendelkezik. 

 

10. § (1) A Szakkollégium megszűnik 

(a) ha a feloszlását a legfőbb szerve kimondja;  

(b) más szakkollégiummal való egyesülése esetén;  

(c) ha az alapító megszünteti; 

(d)7 ha a tagsága tartósan (két egymást követő beszámolási időszakban) 20 fő alá csökken; 

(e) ha megállapítást nyer, hogy a szakkollégium szabályzataival és céljaival ellentétesen működik.    

 

(2) Megszűnés esetén az alapító gondoskodik a szakkollégium vagyonáról és iratainak megőrzéséről. 

A megszűnő szakkollégium vagyona kizárólag hallgatói tehetséggondozás céljára fordítható. 

 

Záró és hatályba léptető rendelkezések 

 

11. §8 (1) A Szabályzat a Szenátus által történő elfogadását követő napon lép hatályba.  

 

Pécs, 2017. december 14. 

 

Dr. Bódis József sk. 

Rektor 

 

Záradék: A Szabályzatot a Szenátus 2017. december 14. napján megtartott ülésén a 177/2017. (12. 

14.) számú határozatával fogadta el. 

 

Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2018. december 20-ai ülésén 164/2018. (12. 20.) számú 

határozatával fogadta el. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba. 

 

 

Dr. Miseta Attila 

Rektor 

                                                           
6 Beépítette a Szenátus 2018. december 20-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2018. december 20. 

napjától. 
7 Beépítette a Szenátus 2018. december 20-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2018. december 20. 

napjától. 
8 A módosítást a Szenátus 2018. december 20-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2018. december 20. napjától. 

 


