PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Általános Orvostudományi Kar
Angol-Német Hallgatói Önkormányzat
A PTE ÁOK HÖK Angol-Német Hallgatói Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzata

§1 Általános rendelkezések
(1) Az Angol-Német Hallgatói Önkormányzat (English-German Student Council – PTE-ÁOK EGSC, a
továbbiakban: EGSC) tagjai a PTE ÁOK angol és német nyelvű képzés csoportvezetői és
évfolyamfelelősei.
(2) Az EGSC feladata a PTE ÁOK idegen nyelvű képzésében részt vevő hallgatók érdekképviselete.
(3) Az EGSC támogatja az esélyegyenlőség alapelvét, ezért senkit sem diszkriminál vagy zár ki tagjai
közül nemzetiségére, bőrszínére, vallására, nemére vagy korára való tekintettel.
(4) A PTE ÁOK EGSC a PTE ÁOK Hallgatói Önkormányzatán (PTE ÁOK HÖK) belül működő, az idegen
nyelvű képzésben részt vevő hallgatók érdekeit képviselő tagozat, melynek tényét a PTE ÁOK
HÖK SzMSz rögzíti.
(5) Az EGSC és a PTE ÁOK HÖK között létrejött megállapodás (lásd 1. sz. melléklet) 2009. április 30án jogerőre emelkedett és szerves részét képezi az EGSC Szervezeti és Működési
Szabályzatának.
(6) Az EGSC székhelye: PTE-ÁOK 7624 Pécs, Szigeti út 12.

§2 Az EGSC szervezeti egységei
(1) A csoportvezetők egy évfolyam adott csoportjainak érdekeit képviselik. Feladatuk, hogy a
csoporton belüli problémákat megoldják és a mindenkori évfolyamfelelősöket tájékoztassák.
(2) A csoportvezetők felett évfolyamfelelősök állnak, akik közvetlen kapcsolatot tartanak az EGSC
elnökségével.
(3) Az EGSC elnöksége:
a. a német nyelvű képzés EGSC-elnöke
b. az angol nyelvű képzés EGSC-elnöke
c. a német nyelvű képzés EGSC-alelnöke
d. a német nyelvű képzés EGSC-alelnöke
e. titkár
f. kincstárnok
g. PR-felelős
(4) Az EGSC minden tanév elején hat főt állít a Kari Tanács tagjainak sorába, akiknek neve rákerül a
PTE ÁOK HÖK választási listájára. (lásd 1. sz. melléklet).
(5) AZ EGSC mindkét elnöke kötelező érvénnyel tagja a PTE ÁOK Kari tanácsának.
(6) Az EGSC tagjai közül minden tanév elején két-két főt választ a PTE ÁOK mindenkori
bizottságaiba.
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§3 Választások
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Választásra jogosultak a PTE ÁOK angol és német nyelvű képzésében részt vevő hallgatók.
A választásra jogosultak választják meg a csoportok képviselőit.
Az évfolyamok felelőseit és azok helyetteseit a csoportvezetők választják meg.
A csoportvezetők és az évfolyamfelelősök együttesen alkotják az EGSC választmányát és
elnökségét. (2 § 3. bek.)
A választás névtelen szavazás útján történik. A pozíciók betöltéséről az egyszerű többség dönt.
Az egyes jelöléseket (vagy önjelöléseket), illetve a pozíciók betöltését a választmány hitelesíti
aláírásával, ahol szintén az egyszerű többség dönt.
A választások lezárultával a végeredmény jogerőre emelkedik és ezáltal az újonnan
megválasztott elnökség azonnal cselekvőképessé válik.
Elnökségi tagok vagy az egész elnökség leváltására a választmány által benyújtott konstruktív
bizalmatlansági indítvány útján lehetséges.
Bármely elnök lemondása esetén az alelnök követi őt hivatalában annak minden jogával és
köztelezettségével, egészen addig, amíg utódját új választások keretében meg nem választják.

§4 Tagság
(1) A fent megnevezett elnökségi tagok mellett (lásd 2 § 3. bek.) az EGSC tagjai az egyes csoportok
valamint az évfolyamok felelősei.
(2) Tagság a következő esetekben szűnik meg:
a. a választási időszak végén (egy tanév),
b. kiiratkozás esetén,
c. passziválás esetén
d. jogellenes cselekedet elkövetése estén (az EGSC-vel szemben, ill. egyetemi vagy közjogi
vétség elkövetése esetén)
e. írásban történő visszalépés esetén
f. halál esetén
g. leváltás esetén.
§5 Közgyűlés
(1) Az közgyűlést minden esetben az elnökség hívja össze.
(2) A közgyűlésre szóló meghívót annak időpontja előtt legalább egy héttel el kell küldeni a
közgyűlés tagjainak, a mindenkori napirendi pontok megadásával.
(3) A közgyűlés levezetése az elnökség feladata.
(4) Határozatok meghozatalára a szavazatok egyszerű többségével kerül sor (a tartózkodások nem
kerülnek beszámításra).
(5) A Szervezeti és Működési Szabályzat megváltoztatásához 2/3-os többség szükségeltetik.
(6) A félév kezdetén, de legkésőbb a második hét végén kötelező érvénnyel közgyűlést kell tartani a
csoportvezetők, az évfolyamfelelősök és az elnökség részvételével.
(7) A félév folyamán az elnökség és az évfolyamfelelősök havonta egy megbeszélést tartanak.
(8) Szükség esetén lehetőség van további közgyűlések összehívására.
(9) Teljes közgyűlésnek számít, ha a tagok 70%-a, valamint a teljes elnökség részt vesz az ülésen.
(10) Minden közgyűlés elején meghatározásra kerül a jegyzőkönyvvezető személye, aki a titkárral
együtt dokumentálja az érintett témákat és határozatokat. A mindenkori jegyzőkönyvet egy
héten belül el kell készíteni, a vezetőség számára el kell juttatni illetve a tagok számára
betekintés céljából hozzáférhetővé kell tenni.
(11) A hallgatók tájékoztatása a közgyűlést követően az évfolyamfelelősök feladata.
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§6 Pénzügyek
(1) Az angol és német nyelvű képzésben részt vevő hallgatók által fizetett mindenkori tandíj 0,5%-a
az EGSC-t illeti, mely az EGSC alszámlájára kerül átutalásra (lásd 2. sz. melléklet)
(2) Az alszámla feletti rendelkezés joga kizárólag a két elnököt illeti.
(3) Pénzügyi kérdésekben minden EGSC-tag rendelkezik a szólás jogával.
(4) A kiadások aláírással történő ellenjegyzésére az elnökök jogosultak.
(5) Ellenjegyzésre csak saját programon belül van lehetőség (angol ill. német program).
(6) A könyvelésért, az ellenjegyzett tervezett tranzakciókért a kincstárnok felel, melyről havonta
jelentést tesz az elnökség felé.
(7) Az adományozás rendjéről a melléklet 3. bekezdése rendelkezik
(8) Az EGSC anyagi javait kizárólag az SzMSz-szel összhangban álló célokra lehet fordítani. A tagok
juttatásban nem részesülnek.
(9) Adójogi kérdések nem tartoznak az EGSC felelősségi és hatáskörébe, ezeket a PTE ÁOK rendezi.
(10) A számlákat az alábbi módon kell kiállíttatni:
PTE-ÁOK EGSC
Szigeti út 12.
7624 Pécs

Pécs, 2009. október 3.

Frédéric Zuhorn
EGSC elnök, német nyelvű képzés

Marius Opsahl
EGSC elnök, angol nyelvű képzés

Greta Doberauer
EGSC alelnök, német nyelvű képzés

Eric Torres
EGSC alelnök, angol nyelvű képzés
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