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NTP-SZKOLL-16-0001 szakmai beszámoló 

 

Jelen beszámoló a pályázati rendszerben rögzített szakmai beszámoló másolata, mely minden 

elemében megegyezik a pályázati rendszerben rögzítettekkel. 

 

1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét! (maximum 500 karakter) 

A GREEN UP! program lényege, hogy szervesen kapcsolódik a Pécsi Tudományegyetem és Pécs 

Megyei Jogú Városa zöldszemléletű programjaihoz és azok megvalósításához. Tartalmában 

környezettudatosságra, környezetvédelemre fókuszál, szem előtt tartva azt, hogy a civil összefogás 

alapja a közös érdeken túl egymás ismerete, megismerése - és az együttes munkálkodás. Ezért először, 

majd a program során végig a társas megmozdulásokra alapoztunk. 

2. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai 

tevékenységeket! (maximum 3000 karakter) 

Egy szekkollégiumban a társas megmozdulások két főcsoportra oszthatók. Egyik a közös evés, ivás, 

szórakozás, másik a közös ismeretszerzés (életkori sajátosságokból kifolyólag ez közös gyakorlatokat, 

kiránduásokat és egyéb aktivitásokat jelent). A pályázati kiírás szerint is a támogatás segítségével 

megvalósított képzéseknek gyakorlatorientáltnak (kis létszámúnak) és a tananyagon kívüli ismeretek 

elsajátítására irányulónak kell lenniük.  

Időrendi (és értelmi) sorrendben legelöl a csapat összekovácsolása áll: a szemeszterek mindig 

feladatösszegző, tisztújító és ismerkedési rendezvénnyel indulnak Siklóson (szeptemberi, illetve 

februári étkezési számlák). 

2016 szeptemberében mindjárt országos projekttel indítottunk. Az Európai Autómentes Nap 

(szeptember 22.) kezdeményezésünkhöz több budapesti és vidéki szakkollégium is csatlakozott 

(nyomtatási költség: mi küldtük szét országszerte az egriek által tervezett szórólapokat).  

Közben (okt. 6-9.) tagjaink az Erdélyi Magyar Tudományos Társaság ülésén adtak elő Kolozsvárott. 

Szeptember 23-án látogatást tettünk Pakson, az atomerőműben, ahol két egyetemi tanár (kormány-, 

illetve miniszterelnöki biztosok) tartottak csak nekünk előadást. 

Szept. 18.: Cigányok és gádzsók címmel tartott előadást Forgács István romaügyi szakértő. 

Okt. 15-18-án Prágában, egy Microsoft szervezte konferencián vettek részt tagjaink. 

Október elején a Grastyán szakkollégiummal közösen rendeztünk konferenciát, melynek keretében okt. 

28-án névadónk unokája faültetéssel avatta fel a támogatásból létrehozott Szentágothai ligetet. 

Nov. 7-11. között ismét a Sapientia EMTE-n ápoltuk a kapcsolatokat. 
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Nov. 16.: GIS Day - büfészolgáltatással támogattuk a 190 fős konferenciát. 

Nov. 17-én a szegedi Móra szakkollégium pálinkamustráján vettünk részt - egyedüli szakkollégiumként 

a megmérettetésen. Ugyanitt márc. 9-én bormustra. 

Dec. 1-én a sok sapientiás látogatás eredményeként az EMTE rektorhelyettese tartott nálunk előadást 

(Versenyben a terített asztalért). 

Dec. 7-én szakkollégiumunk tanára tartott nagy sikerű előadást az általunk alapított Szt. Bernát 

Tehetségpontban (Nagy Lajos Gimnázium). 

Mindeközben természetesen folytak a szakkollégium normál képzései kurzusok és önálló előadások 

formájában: Fenntarthatóság Felső Fokon, Élménypedagógia, A Mozgásról Felső Fokon, DJ-kurzus, 

Alkohológia, A gasztronómia biológiai és kémiai alapjai, SAP szuperkurzus. 

Dec. 9.: Régiótörténeti kutatások Konferencia, Szeged. 

Dec. 12-15.: Egyes méztípusok pollenanalízise címmel megindult a tömbösített, 24 órás, 

gyakorlatorientált kurzus (kifizetés: 100 E Ft). Ugyanekkor fejeződött be a 10x2 órás, 3 fős, hasonló 

kurzus, amely Számítási módszerek a kvantuminformatikában témát járta körül (kifizetés: 100 E Ft). 

A következő félév Tudományos programozás Python nyelven és Hit és tudomány kurzsokkal kezdődött 

(kifizetés: 50 és 100 E Ft). 

Mindemellett, habár az ott folyó uszítással nem mindenben értettünk egyet, de részt vettünk valamennyi 

INTERKOLL-ülésen 

 

3. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! Foglalja össze, hogy 

a program milyen hatást gyakorolt a célcsoportra! (maximum 2000 karakter) 

Négy szóban összefoglalva: a pályázat elérte célját. 

Külön kiemelnénk a szakkollégiumokkal és egyéb tehetségpontokkal való kooperációs tevékenységünk 

fokozódását. Ez - mint fent jeleztük - nemcsak a Sapientiával való kapcsolattartást, hanem az arra 

hajlandó hazai szakkollégiumoknak a kezdeményezéseinkbe való minél aktívabb bevonását is jelenti.  

A vállalt 2 gyakorlatorientált, tananyagon kívüli, egyéniesített és kis létszámú kurzus helyett 4 minden 

feltételnek megfelelő kurzust tudtunk szervezni.  

A tárgyi eszközök beszerzéseiről: a két ital-melegen-tartó mintegy a nélkülözhetetlenségünket alapozta 

meg a kari rendezvényeken. Ez természetesen nem csak az eszköz kölcsönzését jelenti, hanem a 

regisztrációs, a hostess és a büfé személyzetét is. Ez a megoldás minden résztvevőnek ideális - további 

kiadásokat megtakarítva. 
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Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 

Szentágothai János Protestáns Szakkollégium 

H-7624 Pécs 

Ifjúság útja 6. 

http://szjszk.ttk.pte.hu/  

 

 

Még egy szó a tárgyi eszközökről: a betervezett Epson nyomtató beszerzését a közbeszerzés nem 

támogatja, és nem tette lehetővé, így helyette mágnestáblát vásároltunk - ugyanis a közösségi térben 

vizsgára együtt készülő hallgatóink ezt igényelték.  

Végezetül egy, nem a pályázat által finanszíroott, de a pályázat célcsoportjára való különös hatását 

visszaigazoló mozzanatot szeretnénk kiemelni. 

Szakkollégistáink (akik nem tartoznak a leggazdagabb egyetemisták közé) elhatározták, hogy 

karácsonyra egy halmozottan hátrányos helyzetű óvoda részére ajándékokat gyűjtenek, készítenek és 

adnak át. Ez az ötlet nem annyira egyedisége, mint amennyire kedvessége miatt jelentős. 

 

4. Amennyiben a program során partnerszervezettel/partnerszervezetekkel együtt dolgozott, 

mutassa be a partnert/partnereket, és ismertesse, hogy mely tevékenységekben, miért és hogyan 

vett/vettek részt! 

A pályázati program megvalósítása során együttműködött-e más intézménnyel? Igen 

 

Partner 1. 

Szentágothai Szakkollégium Egyesület 

 

A partnerszervezet bevonásának indoka: 

Az egyesületet a szakkollégium alumni tagjai alapították.  

NAGYON FONTOS: a szakkollégium - számunkra természetes módon - nem három, nem öt, hanem se 

szeri se száma közreműködő partnerszervezettel működött együtt a GREEN UP! program megvalósítása 

során. Annyival, hogy ha csak letölthető együttműködési szándéknyilatkozatokat és megállapodásokat 

kellene csatolni róla, ez önmagában is sok lenne. 

 

A partnerszervezet feladata: 

NAGYON FONTOS 2: ezeket az együttműködéseket nem a megállapodások, hanem a kölcsönös 

előnyök és a közösen hasznosnak tartott célok fogják össze.  

PARTNERSZERVEZET VOLT MÉG: Tátorján Alapítvány, Hintónia Kft., PlantRepro.eu Nonprofit 

Kft., Szent Bernát Tehetségpont, Paamon Bt., Magyar Biológiai Társaság Pécsi csoportja, Pécsi 

Szakkollégiumi Fórum 

 

http://szjszk.ttk.pte.hu/
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A partnerszervezet részesedése jelen pályázat keretében megítélt támogatásból: 

933 ezer forint (A1: 280 ezer, A2: 280 ezer, A3: 280 ezer, A6: 93 ezer) 

 

Partner 2. 

Magyar Biológiai Társaaság Pécsi Csoportja 

A partnerszervezet bevonásának indoka: 

Egyrészről a tervezett program szakmai megalapozottságának növelése, esetleges eredmények 

disszeminációja. A Szakkollégium tagjai rendszeresen részt vesznek az MBT Pécsi csoportjának 

szakülésein és tudományos munkájukat ott be is mutatják. 

 

A partnerszervezet feladata: 

Felkért előadók biztosítása, és az azonosított tehetségek támogatása. 

 

A partnerszervezet részesedése jelen pályázat keretében megítélt támogatásból: 

Munkájukat társadalmi munkában végezték. 

 

Partner 3. 

Pécsi Szakkollégiumi Fórum 

 

A partnerszervezet bevonásának indoka: 

A Green up! program aktív közreműködést igénylő elemeinek megvalósításához a pécsi 

szakkollégiumok bevonásában nyújthatott volna segítséget, de 2016 decemberében a tagság feloszlatta. 

A partnerszervezet feladata: 

Hallgatói bázis biztosítása, és a Green up! program elemeinek népszerűsítése a PTE Karain. 

 

A partnerszervezet részesedése jelen pályázat keretében megítélt támogatásból: 

A partnerszervezet társadalmi munkában, önkéntes alapon szerveződött hallgatókkal végezte a feladatot. 

http://szjszk.ttk.pte.hu/
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5. Összegezze a pályázat kapcsán megvalósult rendezvényt, bemutatót, workshopot és az azokkal 

kapcsolatos tapasztalatokat (a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével). Amennyiben 

nem volt része a programnak, úgy a "nem releváns" szövegrészt kérjük beírni! (maximum 1000 

karakter) 

Nem releváns. 

 

6. Mutassa be a pályázat során megjelentetett kiadványokat! Amennyiben nem volt része a 

programnak, úgy a "nem releváns" szövegrészt kérjük beírni! (maximum 1000 karakter) 

A pályázatból jelentettük meg:- időrendben - 

A) az Európai Autómentes Nap országszerte terjesztett szórólapját 

B) a Szakkollégiumot és mérőszámait bemutató A/4-es méretű, magyar nyelvű leporello-t 

C) a XII Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia ISBN-es konferencia-kötetét. 

Sajnos, a C) kötet egy-az-egyben elfogyott, amúgy 300 oldal, s  így a pályázathoz 5 pld-t nem tudunk 

belőle leadni. 

 

7. Amennyiben a pályázat során megvalósított program a tervezetthez képest megváltozott, 

mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás okát! (maximum 1000 karakter) 

A5: 187.000 Ft 196.207 Ft lett: Különbség: 9.207 Ft. Ez forintra pontosan nem volt tervezhető. Eltérés: 

4,9 %. A teljes pályázati értékhez viszonyítva (TPÉ.): 0,3 %.  

A6: 93.000 Ft 133.000 Ft lett. Különbség: 40.000 Ft. Előre nem tudhattuk, ki számlaképes és ki nem. 

Eltérés: 43 %. TPÉ: 1,4 %.  

A7: 93.000 Ft 182.717 Ft lett. Különbség: 89.717 Ft. Előre látszott, hogy a C1 soron a 200.000 Ft alatti 

tárgyi eszközök, jóval olcsóbban is beszerezhetők, és a szálláson (A9) is lesz maradvány, ezért több 

étkezést számoltunk el itt. Különbség: 89.717 Ft. Eltérés: 96 %. TPÉ: 3,2 %. 

A8: 93.000 Ft 202.162 Ft lett. Különbség: 109.162 Ft. A konferenciánkhoz nem csak absztrakt kötetet, 

hanem konferenciakötetet is kellett nyomtatni. Eltérés: 117 %. TPÉ: 3,8 %. 

A9: 187.00 Ft 139.305 Ft lett. Különbség: 47.695 Ft. A Szakkollégiumok gyakran nem kértek a 

szállásért díjat. Eltérés: 25 %. TPÉ:1,7 %. 

A10: 205.000 Ft 207.416 Ft lett. Különbség: 2.416 Ft. No comment. 

http://szjszk.ttk.pte.hu/
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A járulékokat B2,B3 soron túlterveztük 

8. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés 

van, röviden indokolja a változás okát! (maximum 500 karakter) 

A szakmai nyilvánosság biztosításának, szakkollégiumi honlap működtetésének, fejlesztésének vállalt 

száma 0. A megvalósított szakmai nyilvánosság biztosításának, szakkollégiumi honlap működtetésének, 

fejlesztésének megvalósult száma 27. Itt a pályázat beadásakor félreértés történt, ide az éves honlap, 

illetve Facebook közlemények számát írtuk be. 

 

9. Összesítse a programhoz kapcsolódó megjelenéseket az alábbi táblázat kitöltésével! 

 

 

Az NTP, az EMMI és az EMET nevét és hivatalos grafikai logóját tartalmazó beszámoló, valamint a 

fotódokumentáció közzétételének helye (honlap, Facebook oldal pontos webcíme): 

Közösségi oldal: https://www.facebook.com/Szent%C3%A1gothai-J%C3%A1nos-

Szakkoll%C3%A9gium-119779561428171/  

Honlap: http://szjszk.ttk.pte.hu/  

A kötelezően megvalósítandó (min. 15-15 órás) kurzusról készült prezentáció elérhetősége: 

http://szjszk.ttk.pte.hu/  

 

10. Teljesített szakmai indikátorok 

http://szjszk.ttk.pte.hu/
https://www.facebook.com/Szent%C3%A1gothai-J%C3%A1nos-Szakkoll%C3%A9gium-119779561428171/
https://www.facebook.com/Szent%C3%A1gothai-J%C3%A1nos-Szakkoll%C3%A9gium-119779561428171/
http://szjszk.ttk.pte.hu/
http://szjszk.ttk.pte.hu/
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