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Pályázati kiírás 

A Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége Pécsi Helyi Bizottsága tisztségeire a 

2015/16. tanévre 

 

Pályázható tisztségek: 

 Elnök 

 Gazdasági elnökhelyettes 

 Beutazásért felelős külügyi elnökhelyettes és asszisztens 

 Kiutazásért felelős külügyi elnökhelyettes és asszisztens 

 Tudományos elnökhelyettes (csere-TDK) és asszisztens 

 Egészségfejlesztési elnökhelyettes és asszisztens 

 Reproduktív egészségügyi elnökhelyettes és asszisztens 

 Gyermek- és ifjúságnevelő elnökhelyettes (Teddy Maci) és asszisztensek 

 Tumorprevenciós koordinátor és asszisztens 

 Obesitas prevenciós koordinátor és asszisztens 

 Drog-, alkohol-, dohányzás prevenciós koordinátor és asszisztens 

 CP (contact person) koordinátor 

 Oktatásügyi koordinátor 

 Informatikai koordinátor 

 Titkár 

Pályázhat bármely orvos- vagy fogorvostan-hallgató, akinek legalább egy befejezett féléve 

van a Karon. Angol középfokú nyelvtudás szükséges az elnöki, be- és kiutazásért felelős, a 

tudományos elnökhelyettesi és CP koordinátori tisztség betöltéséhez.                                   

Amit kínálunk: félévente 20-40 pont, hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételi 

lehetőség, nyelvtudás, szervező és kommunikációs készség fejlődése, és egy jó csapat! 

A pályázatnak tartalmaznia kell egy max. 500 szavas motivációs levelet, nevet, elérhetőséget, 

jelenlegi évfolyamot. 

Pályázat beadási határideje: 2015. május 7.  

A leveleket a  pecs@humsirc.hu e-mail címre várjuk! 

Elbírálás után személyes meghallgatást tartunk előre egyeztetett időpontban, a tisztség 

kezdete a szeptemberi küldöttgyűlésen történő szavazás után kerül betöltésre! 

mailto:pecs@humsirc.hu
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Az Elnökség tagjainak feladata: 

 

 Elnök: 

Összefogja, irányítja és koordinálja az Egyesület munkáját; 

 Felelős a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáért; 

Képviseli az Egyesületet külső szervek, intézmények, cégek felé; 

A gazdasági elnökhelyettessel együtt gondoskodik az Egyesület működését biztosító anyagi 

forrásokról; 

Az Egyesületet önállóan képviseli és jegyzi, az alábbi megszorítással: 

Gazdasági és pénzügyi kérdésekben az elnök és a gazdasági elnökhelyettes az Egyesület 

képviseletére kizárólag együttesen jogosult. 

Felelős az Egyesület féléves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elkészítéséért; 

A Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége Országos Bizottságában szavazati joggal képviseli 

az Egyesületet; 

A Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége Küldöttközgyűlésén a három megválasztott 

küldöttel együtt az Egyesületet szavazati joggal képviseli; 

Kapcsolatot tart a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége elnökével és Helyi Szervezeti 

elnökeivel.  

 

Gazdasági elnökhelyettes: 

Az Egyesület gazdasági ügyeiben eljár; 

Felelős az Egyesület költségvetésének, gazdasági tevékenységének, konkrét programjai 

pénzügyi vonatkozásainak tervezéséért és ellenőrzéséért; 

Felelős az Egyesület gazdasági tevékenységét rögzítő könyvelés elkészítéséért; 

Az elnökkel együtt gondoskodik az Egyesület működését biztosító anyagi forrásokról; 

Felelős a közhasznúsági melléklet pénzügyi részének elkészítéséért az Egyesület számvitelét 

végző szakképzett könyvelővel együtt; 
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Feladatkörébe tartozó kérdésekben az Egyesületet képviseli; 

 Kapcsolatot tart a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége gazdasági elnökhelyettesével és 

Helyi Szervezetek illetékes tisztségviselőivel; 

Az elnök akadályoztatása esetén őt helyettesíti és jogkörében eljár. 

 

Kiutazásért felelős külügyi elnökhelyettes: 

Felelős az IFMSA keretében megvalósuló szakmai csereprogram pécsi szervezéséért, a 

vonatkozó pályázatok kiírásáért, elbírálásáért, a cseregyakorlatra kiutazó hallgatók utazásával 

kapcsolatos hivatalos ügymenet lebonyolításáért; 

Kapcsolatot tart a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége nemzetközi elnökhelyettesével és 

Helyi Szervezetek illetékes tisztségviselőivel; 

Feladatkörébe tartozó kérdésekben az Egyesületet képviseli.  

 

Beutazásért felelős külügyi elnökhelyettes: 

Felelős az IFMSA keretében megvalósuló szakmai csereprogram pécsi szervezéséért, a 

külföldi hallgatók fogadásával kapcsolatos hivatalos ügymenet lebonyolításáért; 

Felelős a Pécsre szakmai gyakorlatra érkező külföldi hallgatók klinikai munkájának, valamint 

ellátásának megszervezéséért; 

Felelős a klinikákkal és oktatókórházakkal való kapcsolattartásért; 

Kapcsolatot tart a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége nemzetközi elnökhelyettesével és 

Helyi Szervezetek illetékes tisztségviselőivel; 

Feladatkörébe tartozó kérdésekben az Egyesületet képviseli. 

 

Tudományos elnökhelyettes: 

Felelős az IFMSA keretében megvalósuló szakmai csere-TDK program pécsi szervezéséért, a 

vonatkozó pályázatok kiírásáért, a programmal kapcsolatos hivatalos ügymenet 

lebonyolításáért; 

Felelős a Pécsre, kutatómunkára érkező külföldi hallgatók intézeti-klinikai munkájának, 

valamint ellátásának megszervezéséért; 
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Felelős a klinikákkal és oktatókórházakkal való kapcsolattartásért; 

Kapcsolatot tart a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége tudományos elnökhelyettesével és 

Helyi Szervezeti illetékes tisztségviselőivel; 

Feladatkörébe tartozó kérdésekben az Egyesületet képviseli. 

 

Egészségfejlesztési elnökhelyettes (Nemzetközi megnevezés: Local Public Health Officer, 

LPO): 

Felelős a helyi prevenciós programok szervezéséért és koordinálásáért; 

Az Egyesületet képviseli népegészségügyi kérdésekben; 

Kapcsolatot tart a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége országos egészségfejlesztési 

koordinátorával; 

Felelős az IFMSA SCOPH munkacsoportjának munkájával kapcsolatos pécsi tevékenység 

szervezéséért. 

 

Reproduktív-egészségügyi elnökhelyettes (Nemzetközi név: Local Officer of 

Reproductive Health including AIDS, LORA) 

Felelős a témájához kapcsolódó prevenciós programok és rendezvények szervezéséért és 

koordinálásáért. 

Kapcsolatot tart a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége országos reproduktív-

egészségügyi koordinátorával; 

Felelős az IFMSA SCORA munkacsoportjának munkájával kapcsolatos pécsi tevékenység 

szervezéséért; 

Figyelemmel kíséri a témával kapcsolatos pályázati lehetőségeket és erről tájékoztatja az 

elnököt és a gazdasági elnökhelyettest.  

 

Titkár: 

Ellátja az Egyesület szakmai csereprogramokon kívüli tevékenysége során felmerülő 

szervezési feladatokat; 

Felelős az Egyesület tag és pontnyilvántartásáért; 
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Felelős a tagságot érintő kérdésekben a tagság tájékoztatásáért, beleértve a tagdíj fizetésével 

késedelembe esett tag tagdíjfizetésre való felszólítását az annak elmulasztásából eredő 

következményre való figyelmeztetéssel; 

Ha az érintett testület másként nem rendelkezik, felelős a Közgyűlés és az Elnökség üléseit 

dokumentáló jegyzőkönyvek elkészítéséért; 

Felelős az Egyesület működése során keletkező hivatalos iratok rendszerezéséért és 

nyilvántartásáért. 

 

Koordinátorok: 

A koordinátorok egy konkrét feladat végrehajtásával, konkrét program megszervezésével 

megbízott, a program megvalósításáért felelősséggel tartozó tisztségviselők. 

A programmal kapcsolatban a koordinátorok jogosultak az Egyesületet képviselni, mely 

képviseleti jog nem érinti a szerződéskötés jogát. 

A koordinátorok országos program esetén kapcsolatot tartanak a Magyar Orvostanhallgatók 

Szövetsége programért felelős országos koordinátorával és a Helyi Szervezetek illetékes 

tisztségviselőivel.  

A koordinátorokat a Közgyűlés választja. A Közgyűlés ezt a jogát átruházhatja az 

Elnökségre.   

A koordinátorok maguk közül választanak három személyt, akik, mint a koordinátorok 

képviselői az Elnökség tagjai és az Elnökség ülésein szavazati joggal vehetnek részt. A 

választásról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

Az Elnökség üléseinek valamennyi koordinátor állandó meghívottja. 

 

 


