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A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. törvény 54. §-a, valamint a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 

24/2013. (II.5.) Korm. rendelet 19-24. §-ai alapján a Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar Szolidáris Közösségekért Szakkollégium alapító okiratát az 

alábbiak szerint fogadja el. 

1. A szakkollégium alapítója: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (7621 

Pécs, Ifjúság útja 6.) 

2. A szakkollégium szakmai támogatója: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

Kar Társadalmi Kapcsolatok Intézete Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék 

3. A szakkollégium neve: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szolidáris 

Közösségekért Szakkollégium 

4. A szakkollégium rövidített elnevezése: PTE BTK SZKSZ 

5. A szakkollégium székhelye: 7624 Pécs, Rókus utca 2.  

6. A szakkollégium felügyeleti szerve: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

Kar, amely e jogát a Kari Tanácson keresztül gyakorolja. 

7. A szakkollégium jogállása: A szakkollégium a Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar szakmailag önálló, az önkormányzatiság elvére és a tagok 

öntevékenységére és önszerveződésére épülő tehetséggondozó közössége. A szakkollégium 

szervezeti és működési szabályzatát a legfőbb döntéshozó szerve, a szakkollégium 

Közgyűlése fogadja el. A szakkollégium nem rendelkezik önálló jogi személyiséggel, 

szakmai feladatai a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok, valamint szervezeti és 

működési szabályzata keretei között önállóan látja el. 

8. A szakkollégium célja, tevékenysége: A szakkollégium célja, hogy szakmai-

tudományos közösségeként működjön, és saját szakmai program kidolgozásával magas 

szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson a szakkollégium tagjai számára, segítve a 

kiemelkedő képességű főként a szociális és társadalomtudományi képzések hallgatóinak 

tehetséggondozását, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag felkészült szakemberek 

fejlődését, szakmai szerepvállalását. A Szakkollégium tagjai érdeklődnek az egyén és a 

közösségek, a társadalom működése, a társadalmi változás, a kultúra-, település-, lokalitás 

területei, valamint a kulturális intézmények működése iránt. A társadalmi igazságosság és a 

közös felelősségvállalás és a különbözőségek tiszteletének elvei központi helyet foglalnak el a 

szakkollégium életében.  Továbbá a Szakkollégium szeretne hozzájárulni, ahhoz, hogy 

felkészült, elkötelezett, innovatív, önálló és kritikai gondolkodásra képes, ugyanakkor 

kollektív munkára alkalmas szakemberek képzéséhez. A szakkollégium tagjai a Pécsi 

Tudományegyetemen hallgatói, elsősorban a társadalomtudományi területen (kiemelten 

szociális szakokon) képzésben résztvevő hallgatók, és az őket támogató egyetemi oktatók, 

kutatók, óraadók, valamint Ph.D. hallgatók.   

A közösség lehetőséget biztosít a társadalomtudomány területén működő egyetemi szakok és 

karok együttműködésére. A szakkollégiumba bármely karról, szakról bekapcsolódhatnak 

csoportok (oktatók, óraadók, levelező és nappali BA, MA, Ph.D., FOSZ képzés résztvevő 

diák)  vagy hallgatók, akik saját szakjukhoz kapcsolódóan a társadalomtudomány területén 

szeretnének további kutatásokat és más tudományos tevékenységeket közösségi keretben és a 

szakkollégium szakmai támogatásával végezni. 

A szakmai munka az adott téma legkiválóbb oktatóival, kutatóival való szakkollégiumi 

együttműködés keretében folyik. A szakkollégium legfőbb célja, olyan közösség létrehozása, 

melynek tagjai magas szintű tudásukkal szakmájuk és a Pécsi Tudományegyetem hírnevét 

erősítik. 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék 

SZOLIDÁRIS KÖZÖSSÉGEKÉRT SZAKKOLLÉGIUM 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
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9. A szakkollégium feladatai: A csoportos és egyéni kutatási programok, TDK-n, OTDK-

n, tudományos pályázatokon, konferenciákon való részvétel szakmai támogatása, publikációs 

lehetőségek biztosítása és ösztönzése, konferenciák, kurzusok, előadások, kulturális 

rendezvények, külföldi tanulmányutak, nyelvoktatás szervezése, a társadalmi 

felelősségvállalás jegyében közösségek segítése. Szakmai és kulturális együttműködés 

tehetséggondozó szervezetekkel, külföldi és belföldi szakkollégiumokkal, szakmai, 

tudományos közösségekkel és kutatóműhelyekkel. Továbbá egyéb, a szakkollégium céljainak 

megvalósulását elősegítő feladatok ellátása. A szakkollégium a céljainak megvalósulását 

elősegítő feladatok ellátását lehetőség szerinti pályázati források bevonásával biztosítja. 

10. A szakkollégium működése: A szakkollégium a Szervezeti és Működési Szabályzata 

alapján működik, amelyet a szakkollégium legfőbb döntéshozó szerve fogad el. A 

szakkollégium legfőbb döntéshozó fóruma a szakkollégiumi Közgyűlés, melyet a 

Szakkollégium tagsága együttesen alkot. A Közgyűlés által elfogadott Szervezeti és 

Működési Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsának 

jóváhagyását követően lép hatályba. 

11. A szakkollégium tisztségei: elnök, elnökhelyettes, vezető tanár. A Tanács tagjai az 

elnök, elnökhelyettes és a vezető tanár. A Vezető Testület jelöli ki a Tanács elnökét, 

elnökhelyettesét, vezető tanárát, és terjeszti a Közgyűlés elé szavazásra, a Közgyűlés titkos 

szavazással dönt.  

12. A szakkollégium gazdálkodása: A szakkollégium nem minősül önálló gazdálkodó 

egységnek, önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik. A működéséhez szükséges 

forrásokat lehetőség szerint pályázati források bevonásával biztosítja. 

13. A szakkollégium vezetése és képviselete: A szakkollégium legfőbb döntéshozó szerve 

a Közgyűlés. A szakkollégium legfőbb irányító szerve a szakkollégiumi Tanács. A Vezető 

tanár a szakkollégium Tanácsának egyetértésével irányítja és felügyeli a szakkollégium 

tudományos, szakmai tevékenységét, képviseli a szakkollégiumot, a kari, az egyetemi, és más 

szakmai fórumok előtt. A szakkollégium feletti felügyeleti jogot a Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar Dékánja gyakorolja. 

 

 

Kelt.: Pécs, 2019. 11. 12. 

 

 

 

 

Vezető tanár       Elnök 
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A SZOLIDÁRIS KÖZÖSSÉGEKÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATA  

 

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (továbbiakban: PTE BTK) hatályos 

egyetemi és kari szabályzatok alapján a Szolidáris Közösségekért Szakkollégium 

(továbbiakban: Szakkollégium) Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) 

az alábbiakban állapítja meg: 

  

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.§  
(1) A Szakkollégium neve: Szolidáris Közösségekért Szakkollégium 

(2)  A Szakkollégium rövidített elnevezése: PTE BTK SZKSZ  

(3) A Szakkollégium székhelye: 7624 Pécs Rókus utca 2. 

2.§ (1) A Szakkollégium nem önálló oktatási szervezeti egység, azonban feladatait az 

egyetemi és kari szabályzatok, valamint az SZMSZ keretei között önállóan látja el. 

(2) A Szakkollégium a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 54.§-

ával, valamint a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. 

rendelet 19–22.§-aival összhangban látja el feladatát.  

(3)A Szakkollégium a rendelkezésére bocsátott eszközökkel és pénzügyi forrásaival 

önállóan gazdálkodik. 

(4) A Szakkollégium nem önálló jogi személy, képviselője a szakkollégiumi tanár. 

(5) A Szakkollégium törvényességi felügyeletét a PTE BTK Kari Tanácsa látja el. 

II. A SZAKKOLLÉGIUM CÉLJA ÉS FELADATAI  

3. § A szakkollégium célja, hogy szakmai-tudományos közösségeként működjön, és saját 

szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson a 

szakkollégium tagjai számára, segítve a kiemelkedő képességű főként a 

társadalomtudományi képzések hallgatóinak tehetséggondozását, a társadalmi 

problémákra érzékeny, szakmailag felkészült szakemberek fejlődését, szakmai 

szerepvállalását. 

4. § A Szakkollégium feladatait az Alapító Okirat részletesen taglalja. 

 

III. A SZAKKOLLÉGIUM TAGSÁGA 

5. § A tagsági jogviszony  

(1) A Szakkollégium tagja lehet a PTE nappali vagy levelező tagozatos hallgatója, illetve 

oktatója/óraadója, aki elfogadja az Alapító Okirat és a Szakkollégium Szervezeti és 

Működési Szabályzatát, és az ebben foglalt kötelezettségeket, részt vesz szabályozott 

tagfelvételi eljárásban és aláírja a belépési nyilatkozatot. 

(2) A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat aláírásával jön létre, határozatlan 

időtartamra. A tagok jogai és kötelességei azonosak. 

 

6. § A szakkollégiumi tagság formái: 

 Rendes tagság 

 Tiszteletbeli tagság 

 Senior tagság 
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Rendes tagság 

7. § (1) A Szakkollégium rendes tagja lehet a PTE nappali vagy levelező tagozatos 

hallgatója, aki elfogadja a Szakkollégium működési szabályzatát, és az ebben foglalt 

kötelezettségeket. 

(2) A rendes tag köteles: 

 a Szakkollégium rendezvényein, kurzusain szerepelni, a szakkollégiumi 

előadásokat rendszeresen látogatni; 

 a Szakkollégium céljainak megvalósításában részt vállalni; 

 a PTE BTK hallgatóira vonatkozó szabályokat, valamint a Szakkollégium 

működési szabályait, továbbá a Szakkollégium szervei által hozott 

határozatokat betartani; 

 a rá bízott feladatokat határidőre teljesíteni. 

(3) A rendes tag jogosult: 

 a közgyűléseken jelen lenni, és az ott felmerülő kérdésekben szavazni; 

 kérni a közgyűlés összehívását; 

 a Szakkollégium munkatervéről, tevékenységéről, a Szakkollégiummal 

kapcsolatos egyéb kérdésekről véleményt nyilváníthat, javaslatokat, észrevételeket 

tenni; 

 választani; 

 testületi tisztséget vállalni; 

 kiemelkedő minőségű munkavégzés esetén kiemelt ösztöndíjban részesülni.   

8. § (1) A tagság megszűnhet: 

 kilépés; 

 kizárás; 

 halál; 

 törlés; 

 a hallgatói jogviszony megszűnése esetén. 

(2) A kilépési szándékról szóló nyilatkozatot a tag a szakkollégium Vezető tanárának 

címezve, írásban küldi meg, a kilépési nyilatkozat a Vezető Tanár által a beérkezett 

nyilatkozatra felvezetett érkeztetés dátumával válik hatályossá.   

9. § (1) A rendes tag kizárható, ha: 

 a Szakkollégium céljaival ellentétes tevékenységet folytat; 

 kötelezettségeit, a rá bízott feladatokat nem teljesíti; 

 mulasztásával, magatartásával a Szakkollégium működését, céljainak elérését 

akadályozza vagy hátráltatja.  

(2) A rendes tag kizárásáról a szakkollégiumi közgyűlés határoz. A kizáráshoz 

egyszerű többség szükséges. A kizárás tényét a kizárt tagot ajánló személyekkel is 

közölni kell. 

 

Tiszteletbeli tagság 

 

10. § (1)Tiszteletbeli tagság: tiszteletbeli tag lehet olyan, a PTE kötődő személy, aki a 

szakkollégium működéséhez szellemi, anyagi vagy egyéb támogatást nyújt. A 

tiszteletbeli tagot a Közgyűlés választja meg egyszerű többséggel. Tiszteletbeli tagság 

jogviszonyba léphet át az a tag, akinek a Pécsi Tudományegyetemhez (továbbiakban 

PTE) kötődő jogviszonya (hallgatói, oktatói/óraadói) a belépést követően megszűnik, 

szünetel.   
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(2) A Tiszteletbeli tag kizárásáról a szakkollégiumi közgyűlés határoz. A kizáráshoz 

egyszerű többség szükséges. A kizárás tényét a kizárt tagot ajánló személyekkel is 

közölni kell. 

Senior tagság 

11. § (1)Senior tagság: senior tag lehet az a hallgató, akinek rendes tagsága megszűnt, 

de további szakmai, tudományos és közéleti tevékenységével továbbra is a 

Szakkollégium működését kívánja segíteni.  

(2) A Senior tag kizárásáról a szakkollégiumi közgyűlés határoz. A kizáráshoz 

egyszerű többség szükséges. A kizárás tényét a kizárt tagot ajánló személyekkel is 

közölni kell. 

Tagsági jogviszony megszűnése 

12.§ A szakkollégiumi tagok nyilvántartásából törölni kell azt a személyt:  

 akinek a hallgatói jogviszonya megszűnt; 

 aki tagságának megújítását nem kezdeményezte; 

 halál esetén; 

 kilépés; 

 kizárás; 

 valamint azt, aki tagságának megújítását kezdeményezte, de a felvételi 

követelményeknek nem felelt meg. 

 A tag kizárásáról a szakkollégiumi közgyűlés határoz. A kizáráshoz egyszerű 

többség szükséges. A kizárás tényét a kizárt tagot ajánló személyekkel is közölni 

kell. A Tanács tisztségviselői megbízásának megvonásához minősített többség 

(megjelent tagok kétharmada+1 fő) szükséges. 

13. § A szakkollégiumi tag 3 hónapot meghaladó távollétében tagsági jogviszonya 

szünetel. A tagsági jogviszony nem szünetel, ha a tag külföldön tanul ösztöndíjasként 

(például ERASMUS) és erre való tekintettel, a szakkollégiumi tag írásbeli, a 

Tanácshoz címzett kérelme alapján a Tanács egyedi elbírálás alapján jóváhagyja a 

tagság folyamatosságát. Ha a szüneteltetés oka megszűnt, a tagsági jogviszony 

automatikusan visszaáll. 

 

IV. A SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETE 

 

14.§ A Szakkollégium szervei a Közgyűlés és a Tanács. A Közgyűlés további 

szervezeti egységeket hozhat létre.  

 

A Közgyűlés 

15. §(1) A Közgyűlés a Szakkollégium legfelsőbb döntéshozó szerve, döntéseit 

határozatként hozza meg. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. 

(2) A Közgyűlést a tagok összessége alkotja. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 

50%-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az azonos tárgyban 8 napon belül 

összehívott Közgyűlés a részvétel mértékétől függetlenül határozatképes. A rendkívüli 

közgyűlésen csak az eredeti napirendi pontok tárgyalhatók meg. 

(3) A Közgyűlést évente legalább 2 alkalommal össze kell hívni. A Közgyűlés helyét, 

idejét és napirendjét legalább 7 nappal korábban közzé kell tenni a szakkollégium 

hirdetőfelületein és a tagokat e-mailben vagy postán értesíteni kell. 

(4) A Közgyűlést összehívhatja: 

 a Szakkollégium elnöke; 

 a szakkollégium vezető tanára; 

 a szakkollégiumi Tanács legalább 3 hallgató tagja együttesen; 

 az összes tag 25%-a, a tanácshoz benyújtott indítvánnyal. 
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(5) A Közgyűlést a Szakkollégium elnöke vagy – akadályoztatása esetén – az általa 

felkért tag vezeti. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

(6) A Közgyűlés a határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. Személyi 

kérdésekben a szavazás titkos. Minősített többség (a rendes tagok kétharmada) 

szükséges a szakkollégiumi tanárok megbízásának visszavonásához, valamint a 

szervezeti és működési szabályzat elfogadásához. 

(7) A Közgyűlés dönt: 

 a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról, illetve annak módosításáról; 

 a tagok felvételéről; 

 a megbízások visszavonásáról; 

 a Tanács éves beszámolójának elfogadásáról; 

 a Szakkollégium éves munkatervének elfogadásáról; 

 rendes tag kizárásáról; 

 egyéb, a tagok, a Tanács és a szakkollégiumi tanár által indítványozott 

kérdésekben. 

(8) A szakkollégiumi tanár és a Tanács tagjainak megválasztásáról a Közgyűlés egy 

ún. Alakuló Gyűlésen dönt. 

 

 

A Tanács 

16.§(1) A Tanács a Közgyűlések között vezeti a szakkollégiumot, tagjai jogosultak a 

szakkollégium képviseletére. 

(2) A Tanács a szakkollégium legfelsőbb irányító és ügyintéző testülete.  

A Tanács a következő tagokból áll: a rendes tagok közül a szakkollégiumi elnök, a 

szakkollégiumi elnökhelyettes, a szakkollégiumi tanár. 

(3)Az Elnök megbízatása 1 évre szól, de közgyűlési határozattal hosszabbítható. Az 

Elnök feladatai: részt vesz a Szakkollégium programjainak szervezésében, segíti a 

Szakkollégium szakmai munkáját, intézi folyó ügyeit. 

Az Elnökhelyettes teljes jogú helyettese az Elnöknek. Az Elnökhelyettest a Tanács 

jelöli ki az Elnök javaslatára, megválasztásáról a Közgyűlés dönt. Megbízatása egy 

évre szól, de közgyűlési határozattal hosszabbítható.  

(4) Az Elnökhelyettes feladatai:  

a) a szakkollégiumi adminisztráció és a felvételi eljárás felelőse, 

b) segíti a programszervezést, kapcsolatot tart a tagokkal, 

c) figyeli a kutatási pályázatokat, pályázati referensi tevékenységet lát el, 

d) vezeti a közgyűlési és vezetői testületi jegyzőkönyveket, nyilvánosságra hozza 

a döntéseket, 

e) felügyeli a szakkollégium munkájának törvényességét, az SZMSZ betartását. 

A Szakkollégium Vezető tanára a Pécsi Tudományegyetem tudományos fokozattal 

rendelkező, főállású oktatója lehet. A Vezető tanár felelős a szakkollégium szakmai 

programjának kialakításáért, a szakmai program koordinációjáért. A vezető tanár 

személyéről a Közgyűlés dönt. Megbízatása 3 évre szól, de közgyűlési határozattal 

hosszabbítható. A Vezető tanár feladatai: a szakkollégium tudományos, szakmai 

ügyeiben eljár, ellátja a szakkollégium érdekképviseletét. A szakkollégium 

Tanácsának egyetértésével irányítja és felügyeli a szakkollégium tudományos, 

szakmai tevékenységét. Képviseli a szakkollégiumot, a kari, az egyetemi és más 

szakmai fórumok előtt. 

(5) A Tanács legalább kéthavonta ülésezik. Az üléseket a Vezető tanár, vagy az Elnök 

vagy utóbbi akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes vezeti. A jegyzőkönyv 

vezetéséért és az utasítások lejegyzéséért az Elnökhelyettes a felelős. Az 
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Elnökhelyettes a jegyzőkönyvet és az utasításokat a szakkollégium felületein (honlap, 

közösségi oldal) a keletkezéstől számított 7 napon belül közzé teszi. 

(6) A Szakkollégium bevételeit és kiadásait a Tanács tervezi meg, bevételeiről és 

kiadásairól a Tanács dönt, a tagság vélemény nyilvánítási és javaslattételi lehetőséggel 

élhet. A döntésekről az Elnökhelyettes vezet nyilvántartást. 

(7) A szakkollégium nem minősül önálló gazdálkodó egységnek, önálló gazdálkodási 

jogkörrel nem rendelkezik. A szakkollégium feletti felügyeleti jogot a Pécsi 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Dékánja gyakorolja.  

(8) A szakkollégium a céljainak megvalósulását elősegítő feladatok ellátását lehetőség 

szerint pályázati források bevonásával biztosítja. Az általános pályázatfigyelést 

kiemelten az Elnökhelyettes végzi, a pályázati források felhasználásnak 

nyomonkövetését a Vezető tanár végzi. A pályázatokból befolyt források 

felhasználásáról a Tanács dönt, a Közgyűlés vélemény nyilvánítási és javaslattételi 

lehetőséggel élhet. A szakkollégium gazdálkodása feletti felügyeleti jogot a Pécsi 

Bölcsészettudományi Kar Dékánja gyakorolja. 

(9) A Tanács hatásköre:  

 irányítja a Szakkollégium tudományos és szakmai tevékenységét; 

 legalább évente kétszer, valamint szükség esetén többször összehívja a közgyűlést; 

 tevékenységéről legalább évente beszámol a Közgyűlésnek; 

 évente előterjeszti Közgyűlésen a munkatervet; 

 gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról; 

 meghatározza az éves szakkollégiumi felvételi eljárás időpontját. 

(10) A Tanács választott tagjainak kötelességei: Minden egyes választott Tanácsi 

tisztségviselőnek elszámolási kötelezettsége van mind a vállalt és rábízott feladatkör, 

mind az anyagiak tekintetében az alábbi esetekben: 

 a közgyűlésben egyszerű többséggel történő felszólításkor, 

 a Vezető tanár vagy a Tanács tagjai legalább 50%-ának+1 fő egybehangzó 

véleménye alapján történő felszólításkor,  

 a Tanács tisztségviselői jogkörének megszűnésekor, 

 a szakkollégiumi tagsági jogviszony megszűnésekor, 

 Minden egyes választott Tanács tisztségviselő köteles az őt soron követő 

tisztségviselőnek mindennemű szervezeti és működési információt átadni. 

 

V. AZ ALAKULÓ GYŰLÉS 

17. § (1) Alakuló Gyűlést minden tanévben egyszer, szorgalmi időszakban kell 

megtartani. 

(2) Az Alakuló Gyűlés napjáig kérhető fel a szakkollégiumi tanár posztra jelölt. 

(3) Az Alakuló Gyűlés napjáig jelöltethetik magukat a rendes tagok a Tanácsba. 

(4) A legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz a szakkollégiumi Tanács tagja az adott 

felelősi poszton. 

(5) Kialakult szavazategyenlőség esetén új választást kell kiírni. 

 

VI. Egyéb rendelkezések 

18.§ A szakkollégium képviselete 

A Vezető tanár a szakkollégium tudományos, szakmai ügyeiben eljár, ellátja a 

szakkollégium érdekképviseletét. A szakkollégium Tanácsának egyetértésével irányítja és 

felügyeli a szakkollégium tudományos, szakmai tevékenységét. Képviseli a 

szakkollégiumot, a kari, az egyetemi és más szakmai fórumok előtt. A szakkollégium 

vállalt feladatainak szakmai teljesítéséért  a Vezető tanár felel, így a szakmai teljesítés 
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igazolásra a Vezető tanár jogosult. A szakkollégium feletti felügyeleti jogot a Pécsi 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Dékánja gyakorolja.  

19. § A szakkollégium bevételei 

A szakkollégium nem minősül önálló gazdálkodó egységnek, önálló gazdálkodási 

jogkörrel nem rendelkezik. A szakkollégium gazdálkodása feletti felügyeleti jogot a Pécsi 

Bölcsészettudományi Kar Dékánja gyakorolja. 

A szakkollégium bevételei: A szakkollégium a céljainak megvalósulását elősegítő 

feladatok ellátását lehetőség szerint pályázati források bevonásával biztosítja. A 

szakkollégium bevételeit a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar által kezelt 

gazdálkodási kereten tartja, mely felett a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

Kar Dékánja rendelkezik. 

 

20. § Leltárra vonatkozó szabályozások 

A szakkollégiumi leltár kezelője a szakkollégiumi Vezető tanár. Újonnan megválasztott 

szakkollégiumi Vezető tanár köteles leköszönő elődjétől a szakkollégiumi leltárt átvenni. 

Külön, az egyetemi leltárazási rendszerben nyilvántartott tételeket, valamint az erről szóló 

egyetemi leltárt szintén köteles leköszönő elődjétől átvenni és ezt az egyetemi Kancellária 

felé jelezni.  A leltárazást legalább évente egyszer meg kell tenni. A leltározási 

jegyzőkönyvet a Tanácsnak kell megküldeni. A leltárazást és a selejtezést a leltározási 

bizottság végzi. A leltározási bizottság tagjai: Elnökhelyettes, további 2 fő erre a feladatra 

kijelölt szakkollégiumi tag. A leltárvezetésről szóló dokumentumok adminisztrációja az 

Elnökhelyettes feladata. 

 

VII. Záró rendelkezések 

21.§Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az egyetemi és a kari szabályzatok, 

illetve a vonatkozó jogszabályok az irányadók. 

22.§Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a PTE BTK Szolidáris Közösségekért 

Szakkollégium 2019. 11. 12-én tartott közgyűlésén egyhangúlag elfogadta. 

23.§ Jelen SzMSz az elfogadásával lép hatályba. 

 

 

 

Pécs, 2019. november 12.  

 

 

 

 

Vezető tanár     Elnök 

 

 


