PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Bölcsészettudományi Kar
Hallgatói Önkormányzat

PTE BTK Hallgatói Önkormányzat 2014. évi működési beszámolója

Tartalomjegyzék
Változások az érdekképviseleti rendszerben......................................................................................................2
Pályázati struktúrák újragondolása ....................................................................................................................3
A közéleti ösztöndíjról .......................................................................................................................................4
Szenes Klub .......................................................................................................................................................4
Rendezvények ....................................................................................................................................................5
PTE BTK-FEEK Gólyatábor 2014. ...................................................................................................................6
PTE BTK-FEEK-PMMIK Gólyabál 2014. ........................................................................................................7
Szolgáltatások ....................................................................................................................................................8
Kommunikáció ...................................................................................................................................................9
Gazdálkodás .....................................................................................................................................................10

7624 PÉCS, IFJÚSÁG ÚTJA 6.
Tel.: 72/503-600/24235 Fax: 72/503-613
E-mail: info@pecsibolcsesz.hu

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Bölcsészettudományi Kar
Hallgatói Önkormányzat

PTE BTK Hallgatói Önkormányzat 2014. évi működési beszámolója
2014 elnökségi ciklusunk első teljes gazdasági éve volt. A szervezet életében bekövetkezett
változások azonban ezt az időszakot is kettébontják. Ezen változások java tanulmányi eredetű: az elnökségi
tagok (az elnök és alelnök személyén kívül) lecserélődtek szeptemberben, így a tavaszi szakos képviselői
választások után újonnan felállt Küldöttgyűléssel kiegészülve ősszel egy új csapat kezdhette meg munkáját.
A 2014. év több szempontból is olyan identitáskeresést jelentett, ami mer új formába önteni régi
hagyományt.

Változások a Hallgatói Önkormányzat felépítésében
A kari részönkormányzat legmagasabb döntéshozatali szerve a Küldöttgyűlés. A 2014. április 18-án
zárult szakos képviselő választás eredményeképp - a hallgatói létszámokat megfelelően figyelembe véve –
2014 tavaszán 19 szakos képviselő kezdte meg munkáját a kari hallgatói közéletben és a Küldöttgyűlésben
egyaránt. A Kommunikáció és Médiatudomány Tanszék hallgatói a tavaszi félévben nem jelöltek hallgatót,
így ez a pozíció az őszi időközi választásig betöltetlen maradt. Ciklusunk második évére sikerült egy olyan
viszonyt kialakítani a tanszéki demonstrátori- és a szakos képviseleti rendszerek között, amely egymáshoz
nagyobb bizalommal, egymásra támaszkodva, egymást segítve tud működni. Amikor nem szerepkörök
tisztázása válik az elsődleges feladattá, hanem a közös céllal tenni akarás visz előre együtt dolgozó hallgatói
csoportokat jelenti azt, ami az Egyetem eszmerendje mindegyikünktől megkövetel.
A már említett tanulmányi okokból történt a Hallgatói Önkormányzat elnökségének változása, mely
2014 év elejétől fokozatosan zajlott. A feladatok átvételére csaknem fél év átmeneti időszak állt
rendelkezésre. A pozíciókhoz rendelt hatáskörök csaknem változatlanok maradtak, csupán személyi
változásokról beszélhetünk idén. Az előző évhez képest is tartanunk kellett magunkat a szűk operatív
stábhoz, amely ugyan nagyobb munkaterhelést jelent, azonban kiadásainkat jelentősen csökkenti.
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Pályázati struktúrák újragondolása
A Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata rendelkezik mindazon hallgatók
számára kiutalható és/vagy pályázható ösztöndíjformákról, amelyekre rendelkezésre álló keret százalékos
felosztásáról minden félévben a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsággal egyeztetve dönt a Hallgatói
Önkormányzat.
2014-re már egyértelművé vált, hogy az egyetemen, a karon illetve a Hallgatói Önkormányzaton
belül működő pályázati rendszer nagy része frissítésre szorul. Az átalakuló képzési struktúra (például az
osztatlan tanárképzés megjelenésével párhuzamosan egyre csökkenő diszciplináris hallgatói létszám)
megmutatta azokat a veszélyeket, amelyek a következő években szignifikánsan fogják befolyásolni akár a
Tanulmányi Ösztöndíj akár bármelyik más normatíva alapú ösztöndíj elosztásának elvrendszerét. Ugyanígy
szükséges volt a szociális alapú pályázatok frissítésére. Elértük, hogy a szociális alapú juttatások (legyen szó
rendszeres havi ösztöndíjról, vagy költségtérítés mérséklési kérelemről) azonos pályázati feltételek alapján
egy konzekvens és egyértelmű rendszerbe illeszkedjenek.
A tanulmányaikon felül teljesítő hallgatók támogatására a PTE-n az Egyetemi Hallgató
Önkormányzat szoros együttműködésével létrejött a Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíj,
melynek keretein belül a BTK Hallgatói Önkormányzata 2014-2015-ös tanévben a kiemelkedő tehetségű
hallgatók ösztönzésére 1 833 000 forintot különített el.
btkhok_beszamolo_2014_melleklet_1
btkhok_beszamolo_2014_melleklet_2
A Hallgatói Önkormányzat által az előző félévekben is meghirdetésre került hallgatói tevékenység
támogatására kiírt pályázatot is átgondoltuk. Ennek értelmében, az őszi szemeszterben már egy olyan
pályázat került kiírásra, mely egységesített formai feltételeket követel meg az addigi egyéni elbírálású
pályázatoktól. A rendelkezésre álló keret alapján az igényelhető támogatás összegét egyéni pályázatonként
50 000 forintban maximalizáltuk, így félév végén összesen 14 hallgatónak mintegy 350 000 forintot tudtunk
különböző szakmai-, kulturális- és sportprogramok szervezésére kiutalni.

7624 PÉCS, IFJÚSÁG ÚTJA 6.
Tel.: 72/503-600/24235 Fax: 72/503-613
E-mail: info@pecsibolcsesz.hu

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Bölcsészettudományi Kar
Hallgatói Önkormányzat

A közéleti ösztöndíjakról
A közéleti ösztöndíjak mértékének miértjeit átláthatóbbá teendő egy lekövethető és számon-kérhető
új szabályozást dolgoztunk ki. Ennek alapja a hallgatói normatíva mindenkori összege. A szakos
képviselőtől a részönkormányzat elnökéig szabályzat alapján a normatíva éves összegének bizonyos
százalékára jogosult minden olyan rendszeres közéleti tevékenységet végző hallgató, aki választott vagy
megbízott tisztséget lát el. A következő időszak fontos célkitűzése mindennek egy következő lépcsőjeként
az adott feladatkörök és pozíciók tisztázását, szabályzatba foglalását.
btkhok_beszamolo_2014_melleklet_3

Szenes Klub
A Szenes Klub identitáskeresésének második szakasza volt ez az év, amely egy háromfős
klubvezetéssel indult, majd Végh Enikő programkoordinátor kezében egységesült. A cél az volt, hogy a
„bölcsészek második otthona” újra visszanyerje állandósult jelzőjéhez méltó szerepét a kari közéletben. A
tavaszi félévtől a Klub számos olyan kulturális programnak adott otthont az esti bulik mellett, amelyek ezt a
pozíciót erősítették (Pszieszta, Improvokál, Sopianae Slam Poetry, Escargo Hajója, filmklubok, társasjáték
délutánok, stb.). Mindenképp fontosnak gondoljuk, hogy a Szenes olyan közösségi térré váljon, amit a
különböző hallgatói kezdeményezések bátran mernek és akarnak használni. A nappali programok fokozatos
erősítése mellett ugyanilyen tapasztalata a 2014-es évnek, hogy a Klub esti profilja elsősorban a koncertekre
kell, hogy épüljön. A Szenes egy lehetőség. Ezt a lehetőséget elsődlegesen azokhoz a pécsi amatőr
zenekarokhoz kell eljuttatni, amiknek akár első megjelenési alkalmára ad esélyt a hely. Mindezek kapcsán
elindult egy szoros együttműködés a Zenélő Egyetemmel, amelynek kapcsolati tőkéje segítségével egyre
több ilyen hallgatót el tudunk érni. 2014-ben 7 ilyen együttes lépett fel nálunk. Ezen bandák lokális
beágyazottsága szintén abban a folyamatban játszik óriási szerepet, amely a Szenest újra bölcsész otthonná
változtatja.
A koncertek jelentőségének felismerésével ellentétben látszik, hogy az elmúlt évben nem volt teljes
mértékben alkalmunk kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyeket az akusztikai felújítás hozott magával.
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Ennek oka anyagi jellegű, az Egyetemen jelenleg is érvényben lévő közbeszerzés megszabta azokat a
kereteket, amiket figyelembe kellett vennünk a különböző félévek tervezésénél. Az őszi szemeszterben e
korlátok okozták azt, hogy több tematikus bulival és kevesebb koncerttel jelentkezett a Klub programja.
2014-ben a Szenes Klub hangosítására összesen 4 926 330 forintot költött a Hallgatói Önkormányzat. Ez a
2013-as év hasonló tételeinek 679%-a.

Rendezvények
Rendezvényszervezési alapelvünk a fentiek alapján már tükröződni látszik: lehetőséget teremteni.
Mindez azt jelentette, hogy a félévek vázát alapvetően a Szenes Klub tartalommal való feltöltésére húztuk
fel, emellett pedig elsősorban ösztönöztük a rendelkezésünkre álló erőforrások felhasználásával az
önszerveződést, másodsorban pedig folytattuk a karközi együttműködéseket. Fontosnak gondoljuk, hogy a
változó hallgatói igények kiszolgálását ne a Hallgatói Önkormányzat tekintse alapfeladatának, hanem
magukban a hallgatói közösségekben szülessen meg az igény arra, hogy értéket teremtsenek, és mindehhez
tudjanak kihez segítségért, szakmai-, anyagi-, emberi tanácsért fordulni.
A tavaszi félévben két kiemelkedő szakmai programról számolhatunk be. Az egyik ilyen az
országosan is elismert IV. Szociológus Országos Hallgatói Találkozó volt 2014. március 6-8. között, mely a
Hallgatói Önkormányzat támogatásával valósult meg idén Pécsett. A másik a Pécsi Bölcsész tízedik
jubileumára épülő konferencia. A 2014. március 31 – április 1. között megrendezett kétnapos program
látogatottsága elérte a 200 főt, olyan előadók érkeztek hozzánk, mint az Szirmai Gergely, Fülöp Zoltán és
Beck Zoltán. A mini-konferenciát Baksa-Soós Attila kiállításának megnyitója és egy akusztikus koncert
zárta a Szenes Klubban. A két rendezvényre összesen mintegy 1 800 000 forintot költöttünk. Az őszi
félévben hasonló nagyobb rendezvényeket nem tartottunk.
A Természettudományi Karral együttműködve minden félévben immár hagyományszerűen
megrendezésre kerül egy nagyobb programunk az Ifjúság úti Campus területén. A februári Kolbásztöltő és
az október közepén megrendezett Októberfeszt remek lehetőséget nyújt az egy épületen belül hallgató két
közösség együttes szórakozásához. Örömünkre szolgál, hogy a csapatversenyekre idén már több oktató is
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nevezett egy-egy csapat tagjaként. Az ilyen karközi események kapcsán a kiadási tételek feleződnek, így
mindez a Kolbásztöltő esetén cirka 800 000 forint-, az Októberfeszttel kapcsolatban kicsivel több, mint
220 000 forint kiadást jelent.
Sportprogramjainkat úgy alakítottuk, hogy a heti/havi rendszerességgel megrendezett Bölcsész foci,
Labdarúgó szigorlat illetve a minden félév nagy bajnokságát jelentő Rókus kupa mellé minden félévre
jusson egy-egy olyan különlegesebb rendezvény, ami több hallgatót is meg tud mozgatni. Ezek főleg
csapatjátékra épülő versenyek voltak (Éjszakai LaserTag, Éjszakai Squash Kupa). A PTE Sportirodával
egyre szorosabbá váló együttműködésünk következményeként indult csapatunk a PTE Sárkányhajó
Bajnokságon, Orfűn. Sportprogramokra a Hallgatói Önkormányzat 2014-ben összesen 240 000 forintot
költött.
Szakmai-, kulturális-, szabadidős- és sportprogramok mellett a Hallgatói Önkormányzat minden
évben szán időt, energiát és forrást a különböző egységekben tevékenykedő hallgatók kompetenciáinak
fejlesztésére. Ezek a tréningek bizonyos esetben csapatépítő ismerkedéssel egybekötött délutánokat,
bizonyos esetben azonban tényleges munkával és tanulással eltöltött napokat jelenthetnek. 2014-ben
tréningre és továbbképzésre a Hallgatói Önkormányzat 300 000 forintot költött.

PTE BTK-FEEK Gólyatábor 2014.
Idén harmadik alkalommal szerveztünk Sikondán a Gólyatábort. A 2014. augusztus 15-19. között
megrendezett programot azért kíséri minden évben kiemelt figyelem, mert ez az a közeg, ahol az elsőéves
hallgató először találkozik bármilyen formában is az Egyetemmel. A PTE-n szervezett táborok sorát idén is
megnyitva, minket ért az a megtiszteltetés, hogy kialakíthassuk a hozzánk érkezők legelső benyomását.
Éppen ezért gondoljuk hangsúlyosan fontosnak azt, hogy a tábort szervező szűk stáb illetve a kiválasztásra
kerülő senior-team minden tagja a Sikondán töltött négy nap minden percében tisztában legyen a
feladatával, annak súlyával, és felelősségével.
Idén a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karral közösen szerveztük meg a tábort.
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A létszámokat tekintve összesen 236 elsőéves, 23 senior és 36 egyéb szervező segítette a program
zavartalanságát.
A programok tekintetében tematikus blokkokra tagoltuk a napokat. A zenei felhozatal
összeállításánál arra ügyeltünk, hogy főképp pécsi kötődésű országos hírű fellépőket hívjunk meg
táborunkba, illetve hogy lehetőséget biztosíthassunk olyan kezdő helyi együtteseknek is a bemutatkozásra,
akiknek neve a félév során a Szenes esti programkínálatában is visszaköszönt.
A kiadások tekintetében a gólyatábor összesen 7 882 533 forintba került. A PTE FEEK hozzájárulása
ebből megállapodásunk és hallgatószámuk alapján 1 000 000 forint volt. Fellépőkre összesen 1 272 500
forintot, hangosítással kapcsolatos tételekre összesen 1 009 550 forintot, szállásra és étkezésre 3 798 398
forintot, rendezvényszervezésre és biztonsági őrzésre 972 500 forintot költöttünk.

PTE BTK-FEEK-PMMIK Gólyabál 2014.
Az idei Gólyabál szervezésénél elsődleges szempont volt, hogy a Gólyatáborban kialakult összetartó
közösség elegáns és valamivel formálisabb keretek között is bemutatkozhasson immár a felsőbbéves társaik
előtt is. A Gólyabált tehát mindenképp a Felnőttképzési Karral közösen szerettük volna szervezni, a tavalyi
Bál tapasztalatai alapján pedig a Pollack-BTK összeházasítása több szempontból jó választásnak bizonyult.
Egyrészt az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat illetve a Rektori Hivatalvezető Kisasszony felől érkezett egy
olyan kérés (főleg a már említett hangosítási közbeszerzéssel kapcsolatos az egész EHÖK-öt és minden
részönkormányzatot érintő megnövekedett kiadási tételek miatt), hogy amennyiben lehetséges a
nagyrendezvényeinket próbáljuk meg összehangolni más karokkal. Emellett nyilvánvaló pozitívum, hogy a
Pollack aula a rendezvény méreteinek és színvonalának megfelelő, könnyen díszíthető, megközelíthető,
ráadásul ingyenes helyszín. Harmadik szempont volt, hogy a 2013-as közös Gólyabál után a Hallgatói
Önkormányzatok úgy érezték, hogy az előző év tapasztalatai alapján mindhárom szervező kar profiljának
megfelelő rendezvényt tudnak létrehozni.
A Bál belépőszámai magukért beszéltek: 444 elsőéves, 425 felsőbbéves és 304 külsős belépő
fogyott. A VIP vendégekkel és a gólyabáli dolgozókkal együtt egy csaknem 1500 fős rendezvényt tudhatunk
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magunk mögött. Fellépett nálunk a Zenélő Egyetem támogatásával a Dübörgő Wattacukrok és az Ivan &
The Parazol. Éjfél után két stílusú zenére folytatódott a buli. Fellépőre összesen 738 000 forintot költöttünk.
A bál teljes költségvetése 3 541 096 forint volt, ezt oszlott meg a három kar között. A kiemelkedően magas
jegyeladásnak, a szponzori hozzájárulásnak illetve az EHÖK támogatásának köszönhetően a Bál kiadásibevételi egyenlege végül összességében 108%-os lett.

Szolgáltatási területek
A szolgáltatási palettánk 2014-ben változatlanul, négy irodában elérhető: az Ifjúság úti campuson a
BTK-TTK Szolgáltatói Iroda illetve a B 125-ös Gépterem, a Rókus utcai Szolgáltatói Iroda és Gépterem,
illetve a Zsolnay Negyedben működő Gépterem. Az őszi szemeszterben 11 új hallgató csatlakozott a
szolgáltatások körében tevékenykedő így 23 fős csapathoz. A nyitva tartás az évben nem változott.
Mindkét félévben rendeztünk csapatépítőket – a nagy fluktuációra tekintettel különösen fontos, hogy
a különböző épületek között egy-egy közös főzés vagy korcsolyázás hidat teremthessen. Tavasszal
folytattuk a QuizNight-on való szereplést külön csapattal, karácsony előtt pedig együtt díszítettük fel a
különböző egységeket.
Mindkét félévben sikeresen árusítottunk a Szolgáltatói Irodában kedvezményes sportjegyeket és
lehetőség volt nagyrendezvények (Gólyabál, Kolbásztöltő, Oktoberfest) előtti előzetes regisztrációra és
jegyelővételre. A félévente megrendezett Gasztro- és Palacsinta-estek regisztrációja is itt zajlott. A félévben
a személyre szabott hímzésű PTE BTK feliratú pulóverek közvetítése folytatódott és a rendelések száma
nőtt.
A szolgáltatások teljes egészében, pénzügyi tekintetben veszteségesnek, ám a lehetőségekhez mérten
eredményesnek tekinthető. Az egész év folyamán több, mint harminc hallgatónak tudtuk a megélhetését
segíteni közéleti ösztöndíjjal. A két iroda bevétele az utóbbi félévben összesen 1 640 151 forint volt, míg az
összes dolgi kiadás 743 346 forint, közéleti ösztöndíjra ősszel a szolgáltatások összesen 1 048 750 forintot
költött.
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Kommunikáció
A tavaszi félév a márciusi konferencia előkészületeiről, a jubileumi kötet kiadásáról és a szerkesztői
feladatok fokozatos átadásáról szólt. A kommunikációs felületeink összefogására 2014. májusától Siegler
Annát kértük fel. Anna, mint a Pécsi Bölcsész új főszerkesztője azt a feladatot kapta, hogy határozza meg
azokat a stratégiákat, amelyek alapján a különböző felületek a közeli és távoli jövőben működni tudnak. Az
eltérő platformok eltérő formai-tartalmi lehetőségeket nyújtanak és követelnek meg. Így különült el az őszi
szemeszterre elsődlegesen már a honlap, az újság, a Facebook oldalak profilja és jött létre többek között egy
@pecsibolcsesz és egy @szenesklub Instagram fiók is. A profiltisztázás folyamata elkezdődött ugyan, de
Anna egyre bátrabban mer hozzányúlni azokhoz a merev hagyományokhoz, amiknek a PB presztízsét és
előző 10 évét köszönheti ugyan, de egy lehetséges következő 10 évet már lehet, hogy gátolna.
2014-ben évben 5 számmal jelent meg az újság, amelyből egy a gólyáknak szóló tábori külön
kiadvány. Állandósult példányszámunk maradt 800 db. Összesen az újság nyomdai-grafikai költségeire
2014-ben összesen 1 093 261 forintot költött a Hallgatói Önkormányzat. Mindezen költségek azért
csökkentek az előző tanévhez képest a felére, mert egy ISSN szám igénylés kapcsán lezajlott egyeztetés
során kiderült, hogy az újság kedvezményes, 5%-os ÁFA-ra jogosult.
A szemeszterek elején lebonyolított toborzók iránti érdeklődés valamelyest csökkent. Az őszi
szemeszterben minden évben többen jelentkeznek ez idén sem történt másképp, azonban a pár hetes újságíró
mini képzés alatt az érdeklődők nagy része lemorzsolódott. Olyan probléma ez, ami a 2015-ös év egyik
fontos feladatai közé tartozik majd.
Elismeréseink: A 2014-es DUE Ifjúsági Sajtófesztiválon Árvai Péter az Év Diákújságírója
kategóriában első, Cziszer Marietta harmadik helyezést ért el. A Pécsi bölcsész az Év Diákmédiuma
kategóriában harmadik lett.
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Külkapcsolat
A PTE külkapcsolati intézkedései illetve beiskolázási stratégiája mentén egyre több külföldi hallgató
érkezik az egyetemre. Az ezzel járó érdekképviseleti és adminisztrációs kérdések ellátására 2014-ben az
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egy új külügyi referensi pozíciót hozott létre. A külügyi referensi pozíció
létrehozásával együtt felállt volna egy Külügyi Bizottság is, amit az EHÖK referense vezet, és minden
részönkormányzat delegálja egy tagját. A Bizottság végül nem jött létre.
Fontos, hogy át tudjuk gondolni, hogy amennyiben folyamatosan bővítjük az angol nyelvű képzési
palettánkat, legyen rá infrastruktúránk és többek között kellő számú idegen nyelven beszélő oktató és kari
alkalmazott is.

Gazdálkodás
A 2014-es év költségvetését a fent már említett paraméterek határozták meg. Egyetemi közbeszerzés,
kevés számú, közösen szervezett nagyrendezvény, hallgatói tevékenység támogatására kiírt pályázatok.
2014-ben a rendelkezésre álló keretünket kiköltöttük, ennek következményeként nincsen 2015-re átforduló
keret az előző évből.
A 2014-es tényleges felhasználásaink tételesen a következők voltak:
Személyi

1 634 983 forint

Járulék

934 907 forint

Dologi

20 799 606 forint

Beruházás

117 935 forint

Belső szolgáltatás

70 000 forint

Központi szolgáltatás

370 361 forint
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