
A PTE CHOLNOKY LÁSZLÓ SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁNAK 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE 

Szabályzat a Cholnoky László Szakkollégiumi Díj alapításáról, adományozásáról 

I. fejezet Általános rendelkezések A szabályzat hatálya 

1.§ (1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetem Cholnoky László 
Gyógyszerész és Biotechnológus Szakkollégium (továbbiakban Szakkollégium) mindazon 
tagjaira, akik a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott aktív 
rendes tagi jogviszonyban állnak. 

(2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Cholnoky László Szakkollégiumi Díjra 
(továbbiakban Cholnoky Díj), valamint a Cholnoky Díj adományozására vonatkozó eljárási 
rendre. 

II. fejezet
Cholnoky László Szakkollégiumi Díj 

2.§ (1) A Szakkollégium Elnöke Cholnoky László Szakkollégiumi Díjat adományoz két 
kategóriában a Szakkollégium azon rendes tagjainak, akik kimagaslóan aktív 
tevékenységükkel meghatározó mértékben hozzájárultak a Szakkollégium szakmai és 
extrakurrikuláris életéhez, igazodva a Szakkollégium hitvallásához, egyszersmind a 
névadó Cholnoky László szellemiségéhez. 

(2) A Cholnoky Díj minden évben két kategóriában, egy fő oktató és egy fő hallgató tag 
részére kerül átadásra. 

(3) A jelöltekre a Vezetőség tagjai tesznek javaslatot a tagok véleményének 
figyelembevételével. A jelöltekről a Szakkollégiumi Tanács tagjai vezetőségi ülésen titkos, 
többségi szavazással nyilvánítanak véleményt. Amennyiben a jelöltek között a SzT 
valamely tagja szerepel, úgy az érintett tag a szavazásban nem vehet részt. 

(4) A Vezetőség előzetes véleményét figyelembe véve a kitüntetett személyeket az Elnök 
terjeszti elő a Közgyűlésen. 

(5) Az Elnök előterjesztése alapján a jelöltekről a Közgyűlés titkos, többségi szavazással 
dönt. 

(6) A Cholnoky Díj kitüntetésben részesülő személyek a kitüntetést igazoló oklevelet és díjat
kapnak. 

(7) Az elismerések átadására minden évben a Cholnoky Szimpóziumon kerül sor. 

III. fejezet
A Cholnoky Díj adományozására vonatkozó eljárási szabályok 

3.§ A Cholnoky Díjra vonatkozó javaslatok összegyűjtése, döntéshozatalra való előkészítése
a Szervező titkár feladata. 

4.§ A kitüntetésre vonatkozó közgyűlési előterjesztést indoklással kell ellátni. 



5.§ A kitüntetett személyekről a Szervező titkár nyilvántartást vezet. 

IV. fejezet Záró rendelkezések 

6.§ Jelen szabályzatot a PTE Cholnoky László Szakkollégium Közgyűlése az XX/2016. 
(IX.15.) számú határozatával 2016. szeptember 15-én elfogadta. 

7.§ Jelen szabályzat elfogadásával egyidejűleg lép hatályba. Pécs, 2016. szeptember 15. 

Jelen szabályzat módosításait a PTE Cholnoky László Szakkollégium Közgyűlése az 4/2017. 
(II.01.) számú határozatával 2017. február 1-jén elfogadta. 

Jelen szabályzat módosításait a PTE Cholnoky László Szakkollégium Közgyűlése az 2/2018. 
(III.05.) számú határozatával 2018. március 5-én elfogadta. 
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