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Az eredeti elképzelésemet, a legfontosabb szervezeti, hatásköri 
átalakításokat az előre remélt határidőn belül sikerült véghezvinni. 
Ez inkább a kereteket határozza meg, amelyet tartalommal
és olyan szolgáltatásokkal törekszünk megtölteni, amely révén
az egyetem érdekeit hatékonyabban képes segíteni.
Leszögezhetem, hogy humán-erőforrás-rendszerünket jelentősen 
erősítettük, nem kevés időt szánunk folyamataink szabályozására
és a kölcsönös előnyökön alapuló kommunikáció- és kapcsolatok 
tudatos szervezésére. Alapvető fontosságúnak tartom,
hogy a hiteles tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával
a Kancellária üzenetei bekerüljenek az egyetemi köztudatba. 
Tisztán látom eredményeinket és azt is, hogy mely területeken kell 
még változtatnunk.

Tudomásul kell vennünk, hogy az állami költségvetés véges
és nekünk saját erőből, hosszabb távon is létező bevételekhez kell 
jutnunk. Ennek kulcsa a pályázatokban és a vállalkozói szférával 
való együttműködésben rejlik. Az egyetem jövője szempontjából 
stratégiailag is fontos a pályázati sikeresség. Az akadémiai terület 
és a Kancellária legnagyobb kihívása talán épp ez. 
Köszönöm munkatársaimnak az egész éves és időnként 
megfeszített munkát, az egyetemi polgárok részéről tanúsított 
együttműködést és bizalmat.

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt
és sikerekben gazdag, boldog, új esztendőt kívánok!

Jenei Zoltán
kancellár

KEDVES EGYETEMI MUNKATÁRSAK!
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Örömmel nyugtáztuk mindannyian, hogy az aggodalmak ellenére, 
a bérek utalása határidőben megtörtént és 2015. december 4-én
a járandóságok megérkeztek az egyetemi közalkalmazottak 
számláira.

Az aggodalmat az váltotta ki, hogy az Egyetemnek
– más költségvetési szervekkel együtt – 2015. november 1. napjától 
át kellett állnia a Magyar Államkincstár KIRA rendszerével történő 
számfejtésre.

Tekintettel az egyetem 6.000 főt meghaladó létszámára,
a Humánpolitikai Igazgatóság munkatársaitól rendkívüli 
erőfeszítést igényelt az új rendszer tesztelése mellett
a szűkös határidők tartása és a juttatások számfejtése,
hiszen a PTE számos speciális területének sajátos munkaügyi 
szabályrendszerét kellett - egy még nem hibamentesen működő 
bérszámfejtő programban - alkalmaznia.
A munkaügyi és az illetmény számfejtési, illetve az őket támogató 
humán feladatokat ellátó kollégák napi 10-12 órás és hétvégi 
munkavégzéssel biztosították azt, hogy a PTE minden közalkal-
mazottja időben megkaphassa fizetését, ezzel is segítve
az ünnepre való készülődést.

Nagyon jól esett minden köszönetet kifejező telefonos
és írásos visszajelzés…

Tudjuk, hogy hibák előfordulhattak. A Magyar Államkincstár 
Baranya megyei szervezetében dolgozó munkatársai azonban 
segítőkészen állnak ezekhez az esetekhez, velük közösen, a lehető 
legrövidebb határidővel gondoskodunk a hibák kijavításáról.

További jó hír, hogy a Magyar Államkincstár a 2015. december 
havi illetményszámfejtés zárást előrehozottan végzi, ami azt 
jelenti, hogy a decemberi bérek az egyetemi közalkalmazottak 
számláira december 31-ig megérkeznek.

AZ ELSOK
KÖZÖTT



Elkezdődött a 2016-os év tervezése. A Gazdasági Terv, és annak következetes 
végrehajtása, az adósságállomány folyamatos újratermelődésének megállítása 
biztosítékot jelenthet az Egyetem gazdasági helyzetének további javítására.

A Gazdasági Terv készítésének alapvető célkitűzései:

•  kiszámíthatóság, egyértelmű felelősségi és hatásköri rend meghatározása,

•  érdekeltség megerősítése a gazdálkodásban,

•  bevételszerző képesség növelése, belső tartalékok feltárása és mozgósítása.

E célok megvalósulásával biztosítható az Egyetem folyamatos likviditásának 
fenntartása és az adósságállomány további csökkentése. Az Egyetem 
gazdálkodási hatékonyságának növelése lehetővé teszi, hogy a folyamatos 
működés mellett a fejlesztési célokra is lehessen intézményi forrásokat elosztani.

A 2016. évi tervezésben érintett gazdálkodó egységek köre bővül
a Gyógyszerésztudományi Kar megalakulásával, illetve a Szenátus ez évi
utolsó ülésének jóváhagyó döntését követően létrejött az önálló Idegennyelvi 
Központ. Az idei évben szervezeti összevonások is voltak. Létrejött a Kultúra-
tudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, illetve az Egyetem szék-
helyén működő köznevelési intézmények egy egységként működnek tovább.

FONTOS TERVEZÉSI MÉRFÖLDKÖVEK

A Kancellária tervezést támogató információkat szolgáltat
a gazdálkodó egységek részére (tervezési körirat,
tervtáblázatok, bázis adatok, előirányzatok) 

Egység szintű saját bevételek és kiadások tervezése
a gazdálkodási referensek koordinálásával

Központilag tervezett kiadások tervezése, egyeztetése, 
gazdálkodó egységek terveinek összesítése, ellenőrzése

Tervtárgyalások előkészítése, egyeztetés, lebonyolítás

Gazdasági terv összeállítása, véglegesítése 

Szenátusi előterjesztés 

HATÁRIDŐ

2015.12.18

2016.01.14

2016.01.23

2016.02.26

2016.03.10

2016.03.24

2016. ÉVI
GAZDÁLKODÁS
TERVEZÉSE



Az egyetem értékteremtő folyamataihoz kapcsolódó legfontosabb szabályozásoknak 
a jogszabályokkal összhangban történő megalkotása az elmúlt félévben nagy kihívás 
elé állította a Kancellária szakmai igazgatóságait. 
Elismerés illeti a munkában résztvevő dékánokat és a karokon dolgozó munkatársakat, 
akik az egyeztetések során hozzájárultak a szabályzatok számottevő részének 
megújításához, szenátusi elfogadásához. 

Az érdemek elismerése mellett, azonban meg kell jegyeznünk, hogy a jogszabály-
változások sűrűjében eligazodni, azt a PTE szabályozóiban követni a továbbiakban
is csak összehangolt csapatmunkával lehetséges. 

Jövő év januárjától egy deregulációs bizottság kezdi meg munkáját, tekintettel arra, 
hogy a szabályzatok megalkotása, és azok módosítása, hatályon kívül helyezése, 
mindennek a követése, és főképp e szerint dolgozni folyamatosan jelentős kapacitást 
igényel.

A Kancellári Hivatal részéről arra törekszünk, hogy a változásokat nyomon követhető 
módon jelenítsük meg a szabályozások alábbi linken elérhető publikus felületén,
és erről az érintetteket egyéb kommunikációs felületeken is tájékoztassuk.
http://old.pte.hu/menu/40/23

Az alábbi linken elérhető kancellária információs értesítési listára történő feliratkozás-
sal lehetőség van arra, hogy az érdeklődő munkatársak névre szóló értesítést 
kapjanak a szabályozók változásáról. Természetesen, aki - alanyi jogon -
eddig is megkapta az információkat, az erre a továbbiakban – feliratkozás nélkül is - 
bizton számíthat.

https://listserv.pte.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kancellariainfo
(A feliratkozás módja: email cím megadása és a feliratkozás gombra történő kattintás)

SZABÁLYZATOKRÓL
KICSIT MÁSKÉPP

PTE SZMSZ • vagyongazdálkodás • gazdálkodás
•  K+F • közbeszerzés • beszerzés • számviteli politika
• számlarend • pénztár és pénzkezelés • beruházás és 
felújítás • gazdálkodó szervezetek alapítása • vagyon-
gazdálkodási terv • szerződéskötés és kötelezettségvállalás
• belső kontroll • szabálytalanságok kezelése • belföldi
és külföldi kiküldetések • leltározás és leltárkészítés
• foglalkoztatási követelmény-rendszer • távközlés
• önköltségszámítás • közérdekű adatok nyilvánossága
• kommunikációs és magatartási kézikönyv
•  környezetvédelem •  munkavédelem • sugárvédelem, 
tűzvédelem • rendészet és vagyonvédelem



SIKERESEN LEZÁRULTAK
A RÖVID FUTAMIDEJU TÁMOP PÁLYÁZATOK

A PTE 7 pályázata kapott támogatást az Új Széchenyi Terv Tudomány-Innováció Program keretei között.
Az Európai Unió Szociális Alapjából finanszírozott projektek keretében megvalósult fejlesztések összesen 2,3 milliárd Ft 
nagyságú finanszírozási forrásban részesültek. A támogatott projektek megvalósítása 2015. december 15-ével zárult le.

Projektek összefoglalása:

A projektek keretében jelentős fejlesztést hajtottunk végre a tematikus kutatócsoportokban, sikerült kiszélesíteni
az Egyetemen zajló kutatások nemzetközi kapcsolatait, amelynek eredményeként számos új szakmai partnerkapcsolat jött létre. 
Ezekre alapozva több Horizon2020 pályázat kidolgozása indult meg.

A projektek kiemelt célja volt a gazdasági szereplők és a kutatói szféra közötti kapcsolatok erősítése, együttműködések
kialakítása, tudás és technológiatranszfer erősítése. Ennek eredőjeként a fenti programokhoz kapcsolódóan 23 pályázattal
16,5 milliárd Ft támogatásra pályáztunk a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázati kiírásaira.
A tervezett projektek olyan fejlesztéseket és alkalmazott kutatásokat tűztek ki célul, amelyek eredményei a gazdaságban 
közvetlenül hasznosíthatóak lesznek, így a projektek megvalósításába a gazdasági szereplők közvetlenül is bekapcsolódnak.

Cím

„Tudás-Park” fejlesztése a Pécsi Tudományegyetem bázisán

Társadalmi innováció és hálózatépítés a Pécsi Tudomány-
egyetem tudásbázisán a Dél-dunántúli régióban

Környezetiparhoz kapcsolódó innovatív transz- és inter-
diszciplináris kutatói team fejlesztése a PTE tudományos bázisán

E-health fejlesztéseket megalapozó kardiológiai, diagnosztikai, 
genetikai kutatások ösztönzése a Pécsi Tudományegyetemen

Mesterséges megtermékenyítés sikerességének növelésének 
noninvazív módszerekkel

A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris 
képzéseinek kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen

Tudományos képzés műhelyeinek támogatása
a Pécsi Tudományegyetemen 2015

Pályázat azonosító

TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0010

TÁMOP 4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0001

TÁMOP 4.2.2D-15/1/KONV-2015-0015

TÁMOP 4.2.2D-15/1/KONV-2015-0009

TÁMOP 4.2.2D-15/1/KONV-2015-0004

TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0009

TÁMOP-4.2.2.B-15/KONV-2015-0011

Összes költség

640 029 992 Ft

210 223 224 Ft

296 965 810 Ft

286 066 005 Ft

299 204 398 Ft

266 891 700 Ft

299 310 900 Ft



November végével az oktatási területen gondnokolási 
rendszert vezetett be a Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság 
kiváltva az eddigi létesítményfelelősi rendszert.

Az egységes elvek alapján létrehozott gondokolási 
területek kijelölésekor a létesítmény nagyságát,
az ingatlanok állapotát, speciális funkcióit, és az egyedi 
igényeket egyaránt figyelembe vették. Az ellenőrzés,
a felügyelet napi, heti és havi ellenőrzési lista segítség-
ével folyamatosan biztosított, ami jelentősen elősegíti 
az igénybevevői visszajelzések feldolgozását.
Az oktatási területen 16 gondnoklási csoport kezdte 
meg működését, a klinikai területen a hasonló működési 
mód kialakítása jövő év első negyedévében várható.  

A megelőző karbantartási munkák, állagmegóvási 
feladatok hatékonyabb elvégzése érdekében központi 
irányítású műhelyt hoztak létre az Igazgatóság munka-
társai és tervezik az egyetemi szinten egységes műszaki 
ügyfélszolgálati rendszer kiépítését és működtetését.
A Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság kiemelt célja,
hogy szakmai tevékenysége során kialakítsa és erősítse 
a szolgáltatói magatartást, szemléletet. A mindennapi 
működtetésben kiemelt jelentőséggel bír, hogy rugalmas, 
naprakész információkat ismerő, szakmailag képzett, 
szükség szerint azonnali reagálásra, és tervszerű 
karbantartásra felkészült műszaki csapat álljon
az igénybe vevők rendelkezésére.

lljon

GONDNOKOLÁSI
RENDSZER BEVEZETÉSE



SAJÁT  
FEJLESZTÉSU
RENDSZEREK

BIZTONSÁGOS LELETKÜLDO RENDSZER
A BETEGEK KÉNYELMÉÉRT
2015. novemberében elindult a Pécsi Tudományegyetem 
saját fejlesztésű rendszere, amely lehetővé teszi a Klinikai 
Központba labor vizsgálatra beutalt betegek leleteinek 
elektronikus úton történő továbbítását a – szolgáltatásra 
szerződött – háziorvosok felé. A rendszer fejlesztésének 
célja volt, hogy a leletek mostantól ne papíron, postai úton, 
több napos átfutási idővel érjenek célba, hanem titkosított 
úton, már az eredmények elkészültét követően, szinte 
azonnal. A rendszer biztonságát egy két lépcsős azonosítás 
garantálja, így az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés 
szinte teljes mértékben kizárható.

BOR WEBSHOP
Nemcsak borbarátok 
figyelmébe ajánljuk
az Informatikai Igazgatóság 
munkatársainak fejlesztését! 

Ellkészült a Szőlészeti
és Borászati Kutatóintézet 

webes borboltja,
ahol „szemezgetni” lehet
az intézet aktuális termék-
kínálata közt és természetesen 
vásárlásra is lehetőség van.
A http://borbolt.pte.hu/ 
címen működő webshop 
egyelőre csak egyetemi 
belső hálózatból érhető el
és előnyeit csak egyetemi 
dolgozók élvezhetik, akik 
kedvezményesen vásárolhatnak 
a remek Zenit, Pinot blanc, 
Sauvignon blanc, Chardonnay 
és Zengő borok -, a híres 
Pálos Misebor-, de számos 
vörösbor közül is.
Várhatóan januártól
a nagyobb közönség számára is 
elérhető lesz a weboldal.



Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy a Pécsi Tudományegyetem hallgatói elégedettek 
legyenek az egyetemi infrastruktúrával és a Kancellária által nyújtott szolgáltatásokkal.

A Hunyor Vendégház és Diákszállóban, amely 17 különböző országból érkezett
Erasmus hallgató „otthona”, folyamatos a felújítás. Az épület korszerűsítésére
eddig mintegy 22 millió Ft összeget költöttünk el. A költségeket az Egyetemi Hallgatói 
Önkormányzat és a Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság Vagyongazdálkodási
és Fejlesztési Főosztálya osztotta meg egymás között.
A felújítási munkálatokkal nem állunk le, 2016-ra tervezzük a Diákszálló szobáinak
padlócseréjét, valamint a külső homlokzat szigetelését és festését. 

A Szántó Kollégium „A” szárnyában elhelyezett külföldi hallgatók számára 0-24 órás 
angol nyelvű ügyfélszolgálatot működtetünk, és folyamatban van a teljes kollégiumra 
kiterjedően a WiFi Fast Internet hálózat kiépítése.

A kari, kollégiumi épületek komfortosabbá tétele érdekében, a Műszaki Szolgáltatási 
Igazgatóság az EHÖK-kel közösen, karonként összegyűjtötte az igényeket, ötleteket.
A helyszíneken felmértük a változtatások megvalósításához kapcsolódó lehetőségeket, 
egyeztettük a pénzügyi és időbeli ütemezési lehetőségeket.  A közeljövőben tervezett 
változtatások:

•  Az Általános Orvostudományi Kar alagsorában, a volt menza helyén átmenetileg   
   tanuló- és pihenésre, lazulásra alkalmas teret alakítunk ki.

•  A Gyógyszerész Szak elméleti tömbjében ital automatát helyeztetünk ki
   és kényelmesebbé tesszük a hallgatók által használt tereket.

•  Korábban nyelviskolában használt, egyszemélyes iskolapadokkal és székekkel bővítjük
   mindkét helyen a hallgatók részére rendelkezésre álló tanulási helyeket.

Az egyetem adminisztratív, vagy zöld munkálatai során, a feladatok elvégzéséhez
igyekszünk a hallgatók számára lehetőséget biztosítani a munkavégzésre. Úgy gondoljuk, 
szükségtelen érvelnünk amellett, hogy milyen kölcsönös előnyöket jelenthet mindez.

HALLGATÓBARÁT
SZOLGÁLTATÁSOKAT,
TANULÁSRA, LAZULÁSRA
ALKALMASABB TEREKET!



IMPRESSZUM

Szerkesztette:
Both Vilma sajtóreferens
PTE Kancellária
e-mail: both.vilma@pte.hu
tel: 72-501500/22384

Továbbra is kérjük Önöket,
jelezzék észrevételeiket,
javaslataikat és azt is, hogy a Kancellária
mely hatáskörébe tartozó ügyeiről olvasnának,
készséggel állunk rendelkezésre.

kellemes
pihenést

kívánunk!


