


Kedves
Egyetemi
Munkatársak!

Javában zajlik a Modern Városok Program keretében 
az egyetemfejlesztési projekt előkészítése. Temati-
kus Hírlevelet indítottunk, amelyben folyamatosan 
tájékoztatjuk Önöket a karokat érintő 
beruházásokról, fejlesztési elképzelésekről, látvány-
tervekkel, ütemtervvel és egyéb, az egyetemi 
közvélemény számára hasznos információkkal. 
Az előkészítésre, a megfelelő színvonalú és tartalmú 
szakmai egyeztetésekre komoly energiákat fordított 
és fordít a Kancellária. Még ha olykor nem is 
zökkenőmentes a felek között a háttérmunka, azt 
senki nem vitatja, hogy mindenki azért dolgozik, 
érvel, vitázik, hogy a Pécsi Tudományegyetem hazai 
és nemzetközi viszonylatban is versenyképes 
felsőoktatási intézmény legyen. 

A 2016. októberi PIB döntések által meghatározott 
feladatok alapján, a projektszervezet 2016. novem-
ber 30-ára lezárta az előkészítési feladatokat 
minden projektelem tekintetében, így a teljes 
program szakmai tartalma véglegesen kialakult. 
Korábban is egyértelmű prioritást élveztek az ÁOK 
és KK projektelemei. A szakmai tartalmak véglegesí-
tését követően elkészültek azok a dokumentumok, 
mellyel a két terület fejlesztései felgyorsíthatók és 
lehetővé teszik az idei évi közbeszerzések elindí-
tását. Elkészült a 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 
szerinti előrehaladási beszámoló, amelyet november 
elején megküldtünk a Miniszterelnökség részére. A 
Miniszterelnökség részéről kifogás, kiegészítés iránti 
kérelem nem érkezett.

Jenei Zoltán
kancellár

A már elfogadott projektelemek vonatkozásában a 
kiviteli és a tendertervek elkészültek, a közbeszer-
zési eljárások tervezett dokumentumait a 320/2015 
Korm. rendelet értelmében novemberben megküldtük 
a Miniszterelnökség részére előzetes ellenőrzésre, a 
kiírásokat a jóváhagyást követően indítjuk, előre 
láthatóan 2016. december közepéig.

Az elmúlt hónap fontos eseménye volt, hogy lezárult 
az Állami Számvevőszék utóellenőrzése. Az ÁSZ 
megállapítása szerint egyértelműen javult az 
Egyetem működésének szabályozottsága. Sikernek 
tartom továbbá az egyetemi gazdálkodást, hiszen 
az Egyetem jelenlegi tartozás állománya az előző 
azonos időszakokhoz viszonyítva jelentős 
csökkenést mutat. Reálisnak tűnik, hogy év végére 
lényegében nem lesz adósság állománya az 
intézménynek. Jó konstellációnak bizonyult a 
fegyelmezett forrás felhasználás, a pályázati tevékeny- 
ség és az ennek köszönhető bevételek, a kiadások 
visszafogása, valamint a központi támogatás együtt- 
állása.

Köszönöm a Kancellária munkatársainak az egész 
évben tanúsított munkát, amellyel jelentősen 
hozzájárultak az Egyetem sikereihez, eredményei-
hez. Köszönöm a Karok, a szervezeti egységek, az 
akadémiai terület és a hallgatói képviselet 
együttműködését és párbeszédkészségét. 
Bízom benne, hogy méltó jubileumi évnek nézünk 
elébe.  

Meghitt, békés karácsonyi ünnepeket és örömökben 
gazdag, boldog, új évet kívánok minden egyetemi 
munkatársnak!



A közbeszerzési törvény változásai

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
2017. január 1. napjától számos változást hoz a 
közbeszerzések világában és magától értetődő, 
hogy mindez a PTE közbeszerzési tevékenységét is 
érinti. Az egyetemfejlesztési program okán az 
elkövetkező időszakban nagyszámú közbeszerzést 
indít és menedzsel a Kancellária Közbeszerzési 
Igazgatósága, ezért lényeges a gyors alkalmaz-
kodás. Lényeges változások:
* Az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek az 
egymillió forintot elérő, de a közbeszerzési értékha-
tár alatti szerződéseik megkötését megelőzően is 
kötelesek legalább három ajánlatot bekérni;
* A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást 
a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, 
elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevé-
telével kell lebonyolítani;
* Az ajánlatkérő csak a közbeszerzési dokumentu-
mokban megindokolt kivételes esetben tekinthet el 

Egészségügy és innováció

Innovációs kávészünet kutatóknak program!

A „Szentágothai Nap” rendezvénysorozat része-
ként került sor a GINOP-2.3.2-15-2016-00021 számú 
„Chip-technológia alkalmazása a humán in vitro 
fertilizáció eredményességének javításában” című 
projekt megnyitójára. Prof. Dr. Kovács L. Gábor, a 
projekt szakmai vezetője mutatta be a Széchenyi 
2020 program keretében megvalósuló, 100%-os 
támogatási intenzitású pályázatot.

* minden szerdán, 14:00 órai kezdettel
* az SZKK „A” épület 3. emeleti konyhában
* kávé mellett, kötetlen beszélgetés tudományról, 
kutatás-fejlesztésről, innovációról, pályázatokról, 
nemzetközi és piaci kapcsolatépítésről, K+F szolgál-
tatásokról, együttműködésről.

attól, hogy a műszaki és szakmai követelményekre 
vonatkozó alkalmassági feltételt előírjon;
* Az ajánlatkérő eredménytelennek nyilváníthatja az 
eljárást, ha egy szakaszból álló eljárásban vagy több 
szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) 
szakaszában nem nyújtottak be legalább két ajánlatot;
* Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az 
eljárást, ha a közbeszerzéshez támogatást nyújtó 
vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt, 
folyamatba épített, ellenőrzését végző szerv megál-
lapítása szerint súlyos jogsértés történt;
* Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 
300 M Ft, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást 
lefolytathatja 5 ajánlattevő közvetlen meghívásával, 
kivéve, ha a beszerzés európai uniós alapokból finan- 
szírozott és Magyarország országhatárán átnyúló pro- 
jekttel kapcsolatos. Az ajánlatkérő a nettó 700 M Ft 
feletti, építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárá- 
sokat hirdetmény közzétételével köteles megindítani.

A projekt elvárt kimenetele, hogy a PTE vizsgálatai a 
gyakorlatban is használható, gazdasági vonzatokkal 
is rendelkező eredményeket szolgáltassanak: 
koncepciójában az alkalmazott kutatást célozza. A 
projekt célja, hogy sikeresen hangolja össze az 
egyetemi kutatást, a klinikai gyakorlatot a vállalati 
szféra piaci igényeivel. Szakmai, kutatási szempont-
ból a végleges elvárás pedig az, hogy az eddig 
mesterséges megtermékenyítéssel elért 30%-os 
eredményességet 50% fölé emelje. Mindezt egy 
olyan laboratóriumi megközelítéssel, amelynek 
egyszerűsége, költséghatékonysága lehetővé teszi a 
szülészeti rutinba történő beillesztését.

A 36 hónap időtartamú, 1,975 Mrd Ft összköltség- 
vetésű kutatói program az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.

Szervező:
PTE Kancellária Kutatáshasznosítási
és Technológiai Transzfer Osztály



Csúcskészülékek, és ami mögöttük van

Az Egyetem MRI és PET-CT többletkapacitás pályáza-
tait 2014-ben nyújtotta be. A beszerzések és a 
finanszírozási szerződések azonban csak 2016-ban 
realizálódtak.

 

PET-CT

A PET-CT beszerzése és üzembehelyezése során 
kiemelt fontosságú volt, hogy a vizsgálatokat az OEP 
fogadja be a finanszírozási rendszerbe. A többletka-
pacitási pályázat sikeres eredményhirdetése 2016. 
július 1-től adott lehetőséget a PTE számára a 
vizsgálatok OEP finanszírozott indulására. A vizsgála-
tok finanszírozása esethez kötötten történik és az 
OEP havonta 83 beteg ellátását engedélyezte a PTE 
Klinikai Központ számára (egy évre vetítve 1000 
beteg). 2016. finanszírozási évben, mely október 
31-ével zárult le, a rendelkezésre álló keretszámokat a 
PTE teljesítette és összesen a rendelkezésre álló 4 
hónapban 332 beteg vizsgálata történt meg. 
A 2017-re előre tervezett igény alapján, az éves 1000 
eset vizsgálatára szóló engedély nem lesz elegendő, 
ezért a Klinikai Központ kérte a keretszám 1500 beteg 
vizsgálatára vonatkozó emelését. 
A vizsgálatok díja az OEP szabott árképzése alapján 
192 000.- Ft / vizsgálat. 
Az aktuális PET-CT várólistán, melyet az OEP vezet, 
jelenleg 919 beteg vár vizsgálatra, zömében dagana-
tos megbetegedésben szenvedő betegek. Kiemelt 
célkitűzése a kormányzatnak a daganatos betegek 
várakozási idejének két héten belülre történő 
csökkentése. Az eddigi eredmények alapján, a PTE 
Klinikai Központjában üzembe helyezett PET-CT 
készülék jelentős mértékben hozzájárul ezen 
célkitűzés megvalósításához.

MRI 

A Klinikai Központ MRI tevékenységének 
indokoltságát alátámasztja, hogy a PTE a régió egész-
ségügyi központja, kiemelt onkológiai és kardiológiai 
centrum, továbbá az orvos, rezidens képzés és 
szakorvosi továbbképzés központja. A PTE MRI 
berendezésének OEP közfinanszírozásba fogadása 
2016. május 1-től valósult meg. A KK a vizsgálatokat a 
járóbeteg szakellátás rendszerének keretei között, ún. 
német pont finanszírozás formájában tudja végezni. 

A járóbeteg szakellátásban a szolgáltatások tételes 
módon kerülnek elszámolásra. Az elszámolás elve, 
módszere teljes mértékben megegyezik a német 
pontrendszer szerinti elszámolással, minden tevékeny- 
ség értékének megfelelő pontszámot kap, pl. az 
elsősegélynyújtás 100 pontot, egy oldalirányú koponya- 
felvétel 250 pontot ér. A német pont forint értéke 
jelenleg 1,8 Ft, s a járóbeteg szakellátás összesített 
pontszáma és a pont forint értékének szorzata adja a 
havi bevétel összegét.

Az engedélyezett vizsgálatokra az OEP 9 753 804 
német pont lehetőséget biztosított havonta a PTE 
számára, mely havonta megközelítőleg 17,5 M Ft 
finanszírozást jelent. A biztosított keretösszeg az MRI 
vizsgálatok a kérések összetettsége alapján 200-400 
beteg vizsgálatára elegendő. A PTE ugyanakkor 
mindent megtett és megtesz annak érdekében, hogy 
az új MRI vizsgálati lehetőségek kapcsán a térségünk 
ellátási keretszámai ne csökkenjenek és a PTE 
lehetősége többlet finanszírozásként jelenjen meg. 
Ezt a célt sikerült is elérni.



Erzsébet utalvány, mint év végi juttatás

Az Egyetem vezetése elkötelezett abban, hogy a 
munkatársak lojalitását és motivációját továbbra is 
fenntartsa, ezért azoknak a közalkalmazottaknak, 
akiknek rendszeres illetménye egy bizonyos összeg- 
határt nem lép túl, az éves munkájuk elismeréseként 
Erzsébet utalványt biztosít, az alábbiak szerint:
* 200.000 Ft/hó jövedelem alatt 50.000 Ft értékű 
Erzsébet utalvány
* 200.000 Ft/hó – 300.000 Ft/hó jövedelem között 
35.000 Ft értékű Erzsébet utalvány
A juttatásra jogosultak a PTE-vel és köznevelési 

Változások az infokommunikáció területén

2016. november 1-től életbe léptek az új mobiltáv- 
közlési szerződés keretein belül rendelkezésre álló 
díjcsomagok, amelyek az eddigiekhez képest 
jelentős kedvezményeket biztosítanak. Az átalánydí-
jas csomag havidíja bruttó 2235, a 6GB-os mobilin-
ternet csomag havidíja bruttó 889,  a 15GB-os mobil-
internet csomag havidíja pedig bruttó 1143 Ft-ra 
csökkent. 

Izomátvágás nélküli
csípoprotézis beültetés

A PTE Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikán 
végeztek először izomátvágás néküli csípő- 
protézis-műtétet. Az eljárás lényege, hogy 
kombinált altatás-érzéstelenítés után a csípőízületet 
az izom átvágása, a csontról való leválasztása nélkül 
közelítik meg. A páciens így 1-2 hét helyett 1-3 napot 
tölt kórházban, és rehabilitációja is jelentősen rövidül. 

Az egynapos csípőprotézis-beültetéseknek 
évtizedes hagyománya van az Egyesült Államok-
ban és a nyugat-európai országokban. Magyar- 
országon mára sikerült megteremteni a beavat-
kozáshoz szükséges szakmai és technikai feltétele-
ket. A jelek bíztatóak és jó esély van arra, hogy a 
PTE-n is az egynapos sebészeti betegellátás 
irányába mozduljon a csípőprotézis-beültetés.

Az izomátvágás nélküli technika alkalmazásáról a PTE-n
* A módszerrel több, mint 90 beteget operáltak a 
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika orvosai az 
elmúlt időszakban. 
* Webkonferencia keretében több, mint 350 magyar- 
országi orvoskollégának mutatták meg az izomát-
vágás nélküli technikát műtéti videofelvételekkel 
kiegészítve. 
* A módszer sikerét bizonyítja, hogy egyre több 
csípőpanaszos beteg keresi fel a Klinikát. 

Az egynapos sebészeti betegellátás egy innovatív, 
az egészségügyi szolgáltatás számos aspektusára 
jótékony hatást gyakorló betegellátási forma. 
Érthető, hogy az ambulánsan végzett műtétek 
világszerte növekvő tendenciát mutatnak. Dániában 
például az összes sebészeti beavatkozásnak 74, az 
USA-ban 71%-át végzik így, ugyanakkor Magyaror-
szágon ez az arány 15-18%. 
Az 2015. június 1-től hatályos jogszabályi változások 
értelmében az egynapos beavatkozások szélesebb 
körben való népszerűsítése volt az egészségbizto-
sító célja. Így, a Klinikai Központ az eddigi egynapos 
formában végzett beavatkozásainak többszörösét 
képes ellátni. Ezen szolgáltatások elszámolása során 
az egészségbiztosító nem épített be finanszírozási 
plafont, vagyis, az egynapos beavatkozások egyre 
magasabb arányban történő részesedése többlet-
bevételt generálhat az érintett klinikák, illetve a 
Klinikai Központ számára.
A PTE Klinikai Központjában a 2015-ös év második 
félévétől havonta mintegy 700-900 beteget operál-
nak ebben a formában. A prognosztizált egynapos 
műtéti esetszám legnagyobb részét a szemészeti-, 
szívgyógyászati-, a szülészeti és nőgyógyászati, a 
sebészeti-, valamint mozgásszervi terület klinikái 
biztosítják, kiegészítve azokkal a sebészeti 
területekkel, ahol lehetőség van egynapos sebészeti 
beavatkozások végrehajtására.

intézményeivel közalkalmazotti jogviszonyban állók, 
akik 2016. március 31-ig léptek be és az utalvány 
kiosztása napján is a PTE állományában vannak. 
Nem jogosultak utalványra azok a munkavállalók, 
akik ebben az évben 2016. október 31-ig összességé-
ben 60 munkanapot meghaladóan voltak távol 
keresőképtelenség, szülési szabadság, fizetés nélküli 
szabadság, GYES, GYED jogcímeken. 
Az utalványok december eleji kiosztásáról a Humán-
politikai Igazgatóság gondoskodott.

Az új szerződés életbe lépésével a dolgozók által 
igénybe vehető kedvezményes díjcsomagok köre is 
kibővült egy általány díjas konstrukcióval.
A témában részletes tájékoztatás a Kancellária 
weboldalán, az alábbi linken található: 
http://kancellaria.pte.hu/iig/tajekoztatok/tavkozles



Egyetemi hallgatói ügyek

Sportélet

A hazai felsőoktatási intézmények közt elsőként a 
PTE szervezte meg a Pécsi Rendőrkapitánysággal 
együttműködve a Police Café-t. A World Café 
módszer mintáját követő fórum tárgyköreit a hallga-
tókat leginkább érdeklő és egyben a rendőrség 
hatáskörébe tartozó témákból válogatták:
* szórakozás, ezzel összefüggésben jelentkező 
problémák, jogsértések;
* közlekedés, kerékpáros közlekedés, alapvető 
KRESZ rendelkezések betartása;
* kábítószer fogyasztás, zéró tolerancia, jogi követ-
kezmények;
* vagyon- és személyes biztonság, feljelentés, az 
eljárással kapcsolatos tudnivalók, megelőzés, 
segítségkérés lehetőségei. 
A Café-beszélgetés olyannyira sikeres volt, hogy a 
vizsgaidőszak után, februárban a külföldi hallgatók 
képviselőinek részvételével folytatódik.

Mi a World Café?
Egy egyszerű módszer, hogy lényegi kérdésekkel 
kapcsolatos társalgások élő hálózatát hozzuk létre a 
való élet szolgálatában. A legtöbb Café összejöve- 
telt azon irányelvek alapján és abban a formában 
tartják meg, ahogyan azt a The World Café kifejlesz-
tette (ld. www.theworldcafe.com). Egy világot 
behálózó mozgalom, melynek alapvetése, hogy a 
megfelelő összefüggésben és a helyes fókuszálással 
hozzáférhetünk a fontos dolgokról való lényegi 
tudáshoz és használni is tudjuk azt.

További terv a Kezedben a biztonságod! segély- 
kérő alkalmazás ismertetése a PTE karain. Ez egy 
roppant hasznos és ingyenesen letölthető 
alkalmazás, melynek segítségével utcai támadások, 
vészhelyzetek, balesetek esetén akkor is segítséget 
tudunk kérni, ha telefonhívásra már nincs időnk. Az 
ingyenes rendszer lehetővé teszi, hogy szinte 
észrevétlenül tudjunk pánikriasztást küldeni család-
tagjainknak, ismerőseinknek vagy akár a rendőrségnek.
Bővebb információ: 
www.kezedbenabiztonsagod.hu
www.facebook.com/kezedbenabiztonsagod

Nyomdai szolgáltatások

A PTE Egyetemi Nyomda kiemelt célja, hogy a 
Karok, a Klinikai Központ és az egyetem más 
szervezeti egységei számára nyomdai és nyomtatási 
szolgáltatásokat biztosítson.
Nyomdai előkészítés:
* tördelés, szerkesztés, tipográfiai szerkesztés, 
kiadványtervezés
Nyomtatás:
* magas minőségű színes és fekete-fehér nyomtatás 
ofszet és digitális technológiával (jegyzet, folyóirat, 
könyv, névjegykártya, díszoklevél, levélpapír, 
boríték, meghívó, szórólap, plakát, kórlap, lázlap, 
betegtájékoztató, a napi működéshez szükséges 
nyomtatvány és dokumentum)

Könyvkötészeti szolgáltatás: 
* könyvkötészet ragasztókötéssel, max. 300 g borítóval, 
* szakdolgozat, tézis, tudományos munka kötése, 
* egyetemi arculati megjelenéssel tervezett jegyzet- 
tömb max 500 db-ig, 
* B5-ös tasak készítése kézi ragasztással 500 db-ig,
* folyóirat nyomtatás 60 oldalig irkakötéssel;
Információ-, ajánlat-kérés, megrendelés fogadása:
* H-7624 Pécs, Szigeti út 12. (ÁOK Elméleti Tömb, 
alagsor, nyugati szárny)
* Nyitva tartás: hétfőtől – csütörtökig 8.00-15.00 óráig, 
pénteken 8.00-13.00 óráig
* Telefon: +36 72/536-000/36107
* E-mail: nyomda@pte.hu

November végén került sor a PTE OIG Sportiroda 
szervezésében a IV. PTE Sportok Éjszakája rendez-
vényre, amelyet 12 óra időintervallumra, 12 sportágra 
és 12 csapat számára hirdettek meg.
A sakk, vízi vetélkedő, fúvócső, futsal, röplabda mix, 
élményzóna 3 próba, streetball, floorball, kötél- 
húzás, váltóverseny, szkander, táncverseny + bónusz: 
sport totó sportágakban induló csapatok maximális 
nevezési létszáma 3 nap alatt betelt, amely 
bizonyítja, hogy a hallgatók körében népszerű 
rendezvényről van szó. 
A Sportok Éjszakája rendezvény helyszíne a PTE 
TTK Ifjúság úti sportcsarnok és uszoda volt.

Az elmúlt években a PTE OIG Sportiroda által már 
sikeresen működtetett élsportolói Mentorprogram 
mellett, az Egyetem vezetősége döntött arról, hogy 
félévente sportösztöndíjra vonatkozó pályázati 
felhívást tesz közzé a karokon, melynek célja, hogy 
támogatást nyújtson azon hallgatók számára, akik a 
tanulmányi kötelezettségeiken túlmenően rendszeres- 
en részt vállalnak az Egyetem sportéletében, és 
egyben elismerje, és jutalmazza a sport terén elért 
munkájukat, eredményeiket.
A 2016/2017-es tanév őszi szemeszterére kiírt Sport 
és Parasport Ösztöndíj pályázatok elbírálása 
megtörtént. 53 hallgató részesül ösztöndíjban. 

2017. január 12-én 9.00-10.00 óra között
NYÍLT NAPOT szervezünk, melyre szeretettel 
várunk minden kedves érdeklődőt!
(Helyszín: Dékáni Tanácsterem, ÁOK Elméleti Tömb, 1. emelet)



Beruházások, felújítások

November végére elkészült a Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézet Pázmány Péter utcai szőlőfeldolgo- 
zójába tervezett védőtető építése. A beruházás a 
PTE központi forrás terhére, mintegy 13,2 M Ft 
összegből valósult meg. Korábban a Szent Miklós 
hegyen történt a szőlő feldolgozása, és a mustot 
tartályokban szállították a Pázmány Péter utcai 
pincékbe. Technológiai okok miatt vált szükségessé 
a szőlőfeldolgozó gépek áthelyezése a pincék 
közelébe, és a gépek védelme valamint a folyamatos 
munkavégzés biztosítása indokolta a védőtető 
építését. 

A Gyógyszerésztudományi Kar Rókus utcai telephe-
lyén, a „K” épületben befejeződtek a dékáni hivatal 
átalakítási munkálatai. A Kar által átadott forrásból, 
4 M Ft összegből készült el az építészeti, gépészeti, 
villamossági felújítás, és a homlokzati nyílászárók 
cseréje.

Kazánház és hőközpont 0,4 kV-os elosztó cseréjére 
került sor a Klinikai Központ Rákóczi úti telephe-
lyén. Közel 7,5 M Ft-ból az elosztó helyiség teljes 
építészeti és villamos felújítása valósult meg. Az 
elosztó az összes szakági előírásnak, hatályban lévő 
szabványnak megfelel és a kazánház/hőközpont 
biztonsággal üzemeltethető tovább. 

Ébreszto!    Ideje zöldben gondolkodni

címmel, korábbi Hírlevelünkben foglalkoztunk a 
PTE-t jellemző környezettudatos gondolkodással. 
Beszámoltunk az Egyetem egyes épületeire 
telepített napelemes rendszerekről, és számos, a 
„zöld gondolat” jegyében született ötletről, 
programról, akcióról, kampányról és felhívásról, 
amely a környezettudatos gondolkodást, magatar-
tást népszerűsítette.

Jelenleg az Egyetemen közel 200 kurzus foglalkozik 
környezeti kérdésekkel és fenntartható fejlődéssel, 
jelentős összegeket fordít az intézmény kutatásokra 
és a témában készült publikációk száma is jól 
mérhető. A zöld gondolat tehát él! Ugyanakkor nem 
kétséges, hogy van még teendő annak érdekében, 
hogy meghatározó jelentőséggel bírjon az Egyetem 
mindennapjaiban. 

A Kancellária kezdeményezte, hogy az Indonéziai 
Egyetem által 2010-ben indított zöld egyetemeket 
rangsoroló listán a PTE is mérettesse meg magát.  
A jelentkezési feltétel egy komoly volumenű és 
összetett  online kérdőív feltöltése volt, amelyet 
szakmailag több kar is segített. A programot támo-
gatók köre pedig folyamatosan bővül. 

A PTE karbantartási keret terhére 9,85 M Ft összegből 
újult meg a Szekszárdi tanuszoda és szintén az 
említett keret terhére, mintegy 8,5 M Ft-ból a Termé-
szettudományi Kar uszodája. A fejlesztési munkák 
az uszodák gépészeti és medence terét egyaránt 
érintették.

A Radiológiai Klinika Gyermekradiológia részleg-
ben elkészült az ügyeleti szobák, az előtér, a fürdő 
és a raktár felújítása. A munkák elvégzésére az 
Egyetem pályázatot írt ki. A nyertes pályázó a 
megrendelt kivitelezési munkákat határidőn belül és 
kifogástalan minőségben végezte el. A közel 3,7 M 
Ft összegű beruházás fedezete részben PTE 
központi forrás, részben klinikai átadott forrás volt.

Még zöldebb…
Nem csak szemet gyönyörködtető példaként, 
hanem innovatív megoldásként hivatkozunk a 
Botanikus Kertben kiépített élő növényfalra, vagy     
a Műszaki Igazgatóság által menedzselt növényesí-
tési munkálatokra: az ősz folyamán örökzöldek, 
évelők kiültetésére került sor és látványos akció volt 
a Szentágothai János Kutatóközpont zöldsáv 
területére telepített 29 darab mandulafa.

Az Egyetem 33 szervezeti egységénél már koráb-
ban működött a papír, üveg és műanyag hulladék 
szelektív gyűjtése. Az Egyesült Államok Nagykövet-
sége 126 darab szelektív hulladékgyűjtő karton-
dobozt ajánlott fel, amelyet 14 telephelyen, több- 
nyire oktatási intézményekben helyeztek el az MSZI 
munkatársai, bíztatva mindenkit a szelektív szigetek 
használatára, a környezettudatos cselekvésre.



Inspiratív muhelyek

A Kancellária alapvető feladata az Egyetem kiegyen- 
súlyozott és megbízható működtetése, amely 
egyben azt is jelenti, hogy támogat minden értékes 
szellemi műhelyt és kreatív kezdeményezést.    
Hírleveleinkben időről időre felhívjuk a munkatársak 
figyelmét ezen műhelyek tevékenységére. Ezúttal    
a Történettudományi Intézet programjaira és a 
Pannon Zenei Egyesület Gyermekkarára esett a 
választásunk. 
A Bölcsészettudományi Kar Történettudományi 
Intézet két, egymással összefüggő programja a 
beiskolázás támogatását szolgálja és a közoktatási 
intézmények, a tudományos kutatók között biztosít 
folyamatosan bővülő kapcsolati hálót, ismertséget. 
A programok nem titkolt célja: új szemléletű mód- 
szertani kultúra terjesztése.

TÁMOP pályázat keretében nyílt lehetőség 2010-
ben az  Árkádia folyóirat létrehozására,
azzal a szándékkal, hogy a történettudomány és a 
történelemtanítás, valamint a felsőoktatás és a 
közoktatás közötti kapcsolat és szakmai 
együttműködés számára fórumot teremtsen.
A folyóirathoz kacsolódó weboldal (www.arkadia.pte.hu) 
létrehozását pedig különösen az indokolta, hogy a 
tudomány és az oktatás között még mindig viszony-
lag nagy a távolság és csekély az érdemi 
együttműködés. A weboldalon megjelenő tartalmak 
modulokba rendezettek, melyeket egy kutató és 
egy pedagógus közösen hoz létre. Egy modul 
tartalma: ismeretterjesztő tanulmány és ehhez 
középiskolai óravázlatok. A közös munka a pedagó-
gus és történész szakma részéről is komoly 
elismerést váltott ki.

Táncoló Egyetem

A Táncoló Egyetem a 2016/2017. tanévben kétféle 
mozgásformát kínál kimondottan a PTE dolgozói-
nak. A társastánc és a zenés torna foglalkozások, 
melyekre az Ifjúság úti PTE Tánc- és mozgásterem-
ben kerül sor, sok érdeklődőt vonzottak, így a 
projekt a következő félévben is tervezi a kurzusok 
indítását. Aki ebben a szemeszterben lemaradt a 
lehetőségről, az 2017 februárjától tud majd csatla-
kozni az órákhoz. Természetesen az ezeken kívül 
meghirdetett kurzusok is nyitottak minden PTE 
polgár számára, így a regisztrációs időszakban 
széles kínálatból választhatja ki mindenki a neki 
leginkább megfelelőt.

A beiskolázást támogatja a Kreatív történelem 
országos középiskolai tanulmányi verseny, amelyet 
a Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és a BTK Törté-
nettudományi Intézete hívott életre 2012-ben. Már 
az első felhívásra több mint 400 diák (100 felkészítő 
tanárral) jelentkezett. Azóta a kezdeményezéshez 
csatlakozott a KTK és az ÁJK is. A diákok felkészülé-
sét minden évben az „Árkádia” tematikusan a 
versenyhez kapcsolódó száma segíti.

A Pannon Zenei Egyesület alapító tagjai a PTE 
dolgozói és hallgatói. Az egyesület Pannon Gyermek- 
kara 2015-ben alakult, Schóber Tamás karnagy, 
zeneszerző ötlete és szakmai irányítása nyomán. Az 
első önálló hangversenyt 2016. júniusában adták, a 
rendezvény fővédnöki tisztségét Kodály Zoltánné 
vállalta. Felléptek már a Pannon Filharmonikusokkal, 
és a Zeneszüret fesztiválon is. Nagy megtiszteltetés, 
ugyanakkor nem meglepő, hogy a karnagy vezeté-
sével a Pannon Gyermekkar 2017. júniusára 
meghívást kapott a New York-i Carnegie Hallban 
megrendezésre kerülő gyermekkari koncertprog- 
ramra. Kodály halálának 50. és Bartók születésének 
135. évfordulóját tervezik méltóképpen reprezentálni 
a New York-i koncerteken. A tengerentúli fellépés a 
magyar kultúra népszerűsítésének páratlan alkalma, 
amely egyben az alapításának 650 éves jubileumát 
ünneplő Pécsi Tudományegyetem számára is 
értékes megjelenési lehetőség, amelyet a Kancel-
lária teljes mértékben támogat. 

A PTE Táncegyüttes, nagysikerű „Meseszép…” 
darabja után, idei nagy dobása az „Ásó, kapa, 
nagykaland” táncbohózat, amely látványos, 
földkörüli utazást kínál mindazoknak, akik kedvelik a 
humort és 2 óra önfeledt, vidám szórakozásra 
vágynak. Bővebb információ olvasható a darabról és 
természetesen ízelítő is látható az alábbi linken:
http://tancegyuttes.pte.hu/asokapaesanagykaland

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.
Juttassák el hozzánk megjelentetni szánt híreiket,
készséggel állunk rendelkezésre!
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