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Kedves Egyetemi Munkatársak!

Van egy közös ügyünk: a Pécsi Tudományegyetemet szolgálni, 
a különböző tudományterületek, szakmák számára olyan 
megbízható hátteret, közeget biztosítani, ahol kiszámíthatóbb 
a jövőt tervezni.

Elég kényelmes vélekedés lenne belenyugodni abba,
hogy pénzügyi nehézségek béklyózzák az intézményt
és ezért eleve esély sincs a változásra. Hosszan és részletesen 
tárgyaltunk a hatékonyabb szervezeti- és gazdálkodási modell 
kialakítása érdekében. Nem értünk még a folyamat végére,
de változatlanul hiszek a párbeszédben, az értelmes és 
meggyőző vitában, a hiteles tájékoztatásban. 

Ezért is indítjuk el a Kancellária Hírlevelét, amelyben időről 
időre beszámolunk aktuális híreinkről, eredményeinkről,
egyáltalán a Kancellária hatáskörébe tartozó ügyekről.
Kérem, fogadják bizalommal. Egyúttal bátorítom is Önöket, 
jelezzék, mely hatáskörünkbe tartozó ügyekről, folyamatokról 
szeretnének legközelebb olvasni, kollégáimmal készséggel 
állunk rendelkezésre. 

Jenei Zoltán
kancellár
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A Humánpolitikai Igazgatóság (HPI) új szolgáltatási rendszerrel biztosítja
a PTE szervezeti egységeinek HR támogatását. Ennek lényege,
hogy az úgynevezett területi munkaügyi ügyintéző munkakört betöltők 
magas szakmai színvonalon, elhivatottsággal és hatékonysággal
támogatják a szervezetek HR tevékenységét a helyben felmerülő 
igényeknek megfelelően. 

Minden szervezet számára kijelölésre került egy dedikált HR referens,
aki bár a Humánpolitikai Igazgatóság munkatársa lett, munkáját helyben
a szervezeti egységnél végzi, az egységvezető irányításával.
Teljeskörűen ellátja a munkaügyi feladatokat, koordinálja az egység
és a HPI közti szakmai együttműködést, napi szinten rendelkezésre áll
a munkatársak HR ügyeinek támogatására. 

Újdonság, hogy a referensek helyben ügyfélszolgálatot fognak biztosítani 
a munkatársak számára, akiknek így a jövőben nem lesz szükséges minden 
hivatalos ügyintézés, igazolás kérés miatt a Humánpolitikai Igazgatóság 
Damjanich utcai központját felkeresni, mert helyben elintézhetik ügyeiket, 
illetve számos tájékoztatást is direktben megkaphatnak.
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A gyors, napra kész, kényelmes és részletes mobil 
távközlési hívás- és számlaadatok elérése érdekében 
alig két hónapja hozta létre az Informatikai Igazgatóság 
az Egyetem Távközlési Információs Rendszerét.
Ide érkeznek a Szolgáltatótól a havi számlaadatok, 
amelyek a https://etir2.pte.hu/ oldalon bejelentkezés 
után megtekinthetők, és nyomon követhetők.  
A fizetendő összegek kiszámlázásáról továbbra is
a Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság
az adatok feldolgozását követően gondoskodik.
Reményeink szerint, a felhasználók elégedettek
a szolgáltatással.
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03
BENÉPESÜL
A JANUS PANNONIUS
KLINIKAI TÖMB

A szeptember 1-én ünnepélyes keretek közt átadott Janus Pannonius Klinikai Tömb
épületegyüttesébe folyamatosak a beköltözések.

• 2015. szeptember végén: 
  Rákóczi úti telephelyről költözik a Sebészeti Klinika, az Érsebészeti Klinika,
  valamint az Aneszteziológiai és Intenzívterápiás Intézet Rákóczi úti részlege.
• 2015. október második felében:
  Traumatológiai Klinika, Ortopédiai Klinika,
  valamint az Aneszteziológiai és Intenzívterápiás Intézet Akác utcai részlege költözik.

A költöztetés zökkenőmentes végrehajtása érdekében a Kancellária,
a TIOP Menedzsment, és a Klinikai Központ együttműködésével, Költöztetési terv készül. 
A költöztetés ütemezése során elsődleges szempont, a betegellátás folyamatosságának biztosítása.
A Költöztetéshez szükséges erőforrás rendelkezésre áll.
Az ehhez szükséges közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult.
Az orvosi műszerek költöztetését, le- és felszerelését, a Kancellária Műszaki és Szolgáltatási Igazgatóság
Műszaki osztály munkatársai koordinálják. 



TÁMOP 4.21C-14/1/Konv-2015-0010

„Tudás-Park” fejlesztése a Pécsi Tudományegyetem bázisán
Támogatási összeg: 640 029 992 Ft
Konzorciumi partnerek: Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.,
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

TÁMOP 4.2.2D-15/1/KONV-2015-0015

Környezetiparhoz kapcsolódó innovatív transz- és interdiszciplináris 
kutatói team fejlesztése a PTE tudományos bázisán
Támogatási összeg: 296 965 810 Ft

TÁMOP 4.2.2D-15/1/KONV-2015-0009

E-health fejlesztéseket megalapozó kardiológiai, diagnosztikai,
genetikai kutatások ösztönzése a Pécsi Tudományegyetemen
Támogatási összeg: 286 066 005

TÁMOP 4.2.2D-15/1/KONV-2015-0004

Mesterséges megtermékenyítés sikerességének növelése
noninvazív módszerekkel
Támogatási összeg: 296 965 810 Ft
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A Pécsi Tudományegyetem Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával, közösen „Földgáz beszerzése
a Pécsi Tudományegyetem és Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzata részére” tárgyban közösségi 
értékhatár szerinti nyílt közbeszerzési eljárást
készített elő.
Az eljárás az Ajánlatkérő intézmények 2015/16-os 
gázévre történő földgázellátásának biztosítására 
irányul, melynek keretében
• a PTE részére megközelítőleg 3.660.000 m3 
• Pécs MJVÖ részére megközelítőleg 523.000 m3
  földgáz beszerzésére kerül sor.
A közbeszerzési eljárást a Pécsi Tudományegyetem 
Közbeszerzési Igazgatósága végezte. Köszönhetően
a két intézmény együttműködésének, az Ajánlatkérők 
jelentős mennyiségű földgáz beszerzésére kérhettek 
ajánlatot, így adott volt a lehetőség, hogy mindkét 
Ajánlatkérő a korábbinál lényegesen kedvezőbb árra 
szerződhessen.
Jelenleg a szintén Pécs Várossal közös villamos-
energia tender előkészítése van folyamatban,
amelytől a közös gáztenderhez hasonló előnyök 
várhatóak.
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Különösen az egészségügy rendelkezik nagy energiaigénnyel,
ezért az épületek gazdasági fenntarthatóságában, energiahatékonyságá-
nak javításában kiemelt fontosságú a megújuló energiákra támaszkodó,
a működési költségeket csökkentő beruházások megvalósítása.
A „Fotovoltaikus erőművek tervezése és telepítése a Pécsi Tudomány-
egyetem telephelyein” projekt is ezt célozza meg, amelynek keretében
az Egyetem három legnagyobb energiaigénnyel rendelkező épület-
együttesére kerültek napelemes rendszerek: 
• a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika épületére, 
• a Szigeti út és Honvéd utca egyes épületeire, 
• a Garai utca és Rákóczi utcai tömb egyes épületeire.
  Ugyanitt egy napelempark is kialakításra kerül.
  A napelemes rendszerek a teljes tömb energiaellátásához fognak
  hozzájárulni, többek közt a 400 ágyas klinika is részesül majd
  a napenergiából. 
Összesen 1868 db napelemet helyeznek el a szakemberek,
amelyek felülete meghaladja majd a 3000 négyzetmétert.
A viszonyítás miatt jegyezzük meg, hogy egy átlagos,
négyfős háztartás napelem szükséglete 12-20 db. 
Nem titok, hogy a rendszer kiépítésével hosszú távon
jelentős megtakarításra számítunk.
A kivitelezés várhatóan szeptember végére befejeződik.
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A KK Gyógyszertár 2008-ban készült ötéves
fejlesztési tervében már megfogalmazásra került
egy közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző
gyógyszertár létesítése.
A jogszabályok lehetővé teszik, hogy az Egyetemen 
működő Gyógyszertár is végezzen ilyen tevékenységet.
Ennek figyelembe vételével tervezzük egy zárforgalmú 
patika létrehozását, ami a prognosztizált gazdasági 
eredmények mellett, teljessé teszi a betegeknek
nyújtott szolgáltatást, helyszínt biztosít a gyógyszerész 
hallgatók gyakorlati képzéséhez, innovatív megoldások 
kipróbálására.
A tervek szerint a Patika a Janus Pannonius Klinikai 
Tömb Honvéd utcai porta épületében kerül kialakításra. 
A nyitás várható időpontja 2016 nyara.
A beruházás megtérülése után, a hosszú távú tervek 
között szerepel a 14 órás nyitva tartás bevezetése,
és a városi ügyelet átvétele.
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