


KEDVES
EGYETEMI
MUNKATÁRSAK!

Az Egyetem működése szempontjából két megha-
tározó dokumentumot is tárgyalt legutóbb a Szená-
tus. Mind a 2016. évi Gazdasági Beszámolót, mind a 
2017. évi Költségvetést nagy többséggel támogatta. 
A 2016. évi költségvetés számszaki adatainak 
meghatározása hosszas és véleményem szerint 
kemény, de következetes egyeztetés keretében 
zajlott.

A Pécsi Tudományegyetem a 2016. évi gazdálkodást 
viszonylag kedvező likviditási pozícióban kezdte 
meg. A kiadások és a bevételek között képződött 
különbözetet a beérkező központi támogatások, 
valamint az egészségügyi konszolidáció és a 
pályázati bevételek fedezték. Ezek teljesülése 
nyújtott garanciát a 2016. évi költségvetés egyensú-
lyának biztosításához.

Az egyetemi általános költségek figyelembe vétele 
mellett messze kiemelkedik az Általános Orvostu-
dományi Kar, amely 2016-ban mintegy 2 milliárd 
forint pozitív gazdálkodási egyenleget produkált. 
Eredményes volt továbbá az Egészségtudományi, a 
Gyógyszerésztudományi, a Közgazdaságtu-
dományi, az Állam- és Jogtudományi és a 
Bölcsészettudományi Kar működése is.

Jenei Zoltán
kancellár

A Klinikai Központ, noha a konszolidációs támoga-
tás 1,5 milliárd forinttal kevesebb volt, mint a 
költségvetésbe beépített összeg, a többletbevétele-
knek és a kiadások szigorú kontrolljának 
köszönhetően több, mint 700 millió forinttal tudta 
kompenzálni a kiesést.

Az Egyetem a 2016-os évben összesen 83 db EFOP, 
GINOP és nemzetközi projektet nyújtott be, melyből 
32 nyert, és további 23 áll még bírálat alatt. A 
kiírások miatt, a PTE Karai nem ugyanabban a 
súlyban vállaltak szerepet a pályázatokban, mivel a 
társadalomtudományi területek sokkal kevesebb 
lehetőséget kaptak, mint a műszaki, természettu-
dományi, orvos- és egészségtudományi területek. 
Idén, a Karok szerepvállalása az EFOP kiírások 
következtében lényegesen kiegyensúlyozottabb 
lesz.

Ahhoz, hogy a stabil gazdálkodási tendencia 2017-ben 
is folytatódjon, feltétlenül szükséges a bevételszerző 
képesség erősítése, ezen belül is kiemelkedő 
jelentőségű a magyar és a külföldi hallgatói létszám 
növelése. Ezt a deklarált célt támogatják az MVP 
keretében megvalósuló infrastruktúra fejlesztések. A 
magas szintű pályázati aktivitás, különösen az uniós 
pályázatok terén, szintén elengedhetetlen a bevételi 
források növeléséhez.

Az idei év Gazdasági Tervének betartásához, 
valamint az adósságmentes működés fenntar-
tásához szükséges valamennyi szervezeti egység 
következetes és transzparens gazdálkodása.
A Modern Városok Program jelenlegi prioritása, 
hogy az összes projektelem közbeszerzése kiírásra 
kerüljön. A program teljes támogatása 24 milliárd 
forint, melyből 2016-ban lekötésre került 10,25 
milliárd forint, a fennmaradó összegé ebben az 
évben várható.

A 2017-es év a jubileumi ünnepi év. Az Egyetem a 
projektre összese 650 millió forint támogatást kapott.
Nem csak a reputáció múlik a két program sikeres 
megvalósításán. Olyan volumenű projektekről van 
szó, amelyek hosszú időre kijelölik és megerősítik a 
Pécsi Tudományegyetem szerepét, tudományos 
tevékenységét, gazdaságélénkítő pozícióját.



BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT     TTK!
Bensőséges ünnepség keretében szervezte meg 25. 
születésnapját a Természettudományi Kar. Méltán, 
hiszen a Karnak kiemelten fontos szerepe van mind 
a természettudomány, informatika, sporttudomány, 
mind a tanárképzés területén.

Az eseményen szó esett az egyik legszebb campus 
épületről, az épületegyüttest ölelő varázslatos 
Botanikus Kertről, jelentős kutatásokról, neves 
professzorokról, hallgatói életről, múltról és jövőről.

Az UNIV TV jóvoltából, remek összefoglalót láthat-
tunk a Kar elmúlt 25 esztendejéről. 

A kifogástalan hangulatról a kertben felállított sátor-
ban zajló programok gondoskodtak.    
Ismert, hogy a Modern Városok Program keretén 
belül megvalósuló egyetemfejlesztés a TTK-t is 
érinti. A karon található sportlétesítmények és a 
gyakorlati helyek, a hallgatói laborok felújítására, 
modern eszközbeszerzésre kerül sor. Nem kétséges, 
hogy az oktatási körülmények javulása a Kar 
vonzerejét erősíti, így hozzájárul a külföldi hallgatók 
számának növeléséhez.

Látványos beruházásnak ígérkezik az atlétikapálya 
átalakítása. Hatsávos rekortán borítású pályát 
alakítanak ki, amelyet kora tavasztól késő őszig 
használhatnak majd a futók, az egyetemisták a 
városi lakosság. Szintén a külföldi hallgatók sporto-
lási képzését és a sportolási lehetőségek körülmé-
nyeinek javítását célozza a sportcsarnok 
küzdőterének rekonstrukciója. Tagadhatatlan, hogy 
ráfér a csarnokra a felújítás, hiszen az 1997-es átadó 
óta eddig csak minimális javításokra, 
állagmegóvásokra jutott pénz.

» a Dél-Dunántúl leghidegebb pontja (–271 °C!) egy 
kémiai szerkezetvizsgálatoknál alkalmazott műszer 
(NMR készülék) belsejében található

» már 10 éves kortól foglalkoznak a matematika iránt 
érdeklődőkkel

» a virológiai kutatólaboratórium az egyetlen olyan 
magas biztonsági szinttel rendelkező hazai egység, 
amely egyetemi kötelékbe tartozik

» az egyre népszerűbb drónokat a Kar munkatársai 
úgy tudják programozni, hogy azok önálló repülés- 
ekre is képesek

» a Botanikus Kertben több mint 8000 faj él, az üveg-
házakban télen is pompáznak a virágzó növények és 
akár a banán is beérik

» az ország legkorszerűbb terepasztalán hegység- 
képződéseket, árvizeket, csuszamlásokat, hegyom-
lásokat, katasztrófákat is tudnak modellezni 

» a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben talál- 
ható Magyarország leggazdagabb szőlőgénbankja, 
amely több mint 1500 tételből áll

» lézerekkel a pécsi kutatólaborban akár néhány centi- 
méter alatt közel fénysebességre lehet felgyorsítani 
az elektronokat

TITKOK A TTK-RÓL



PTE-S HALLGATÓK VILÁGA
A jövő tudósai, kutatói, alkotói

„Ha én nem égek, te nem égsz, s mi nem égünk, 
mitől oszlik el a sötét?” – Nazim Hikmet gondola-
tával zárta Szendrő Péter, az Országos Tudományos 
Diákköri Tanács elnöke a XXXIII. OTDK Humán 
Tudományi Szekcióját, amely a Konferencia erős 
zárszava is lehetett volna.
 
A több évtizedes múltra visszatekintő tudományos 
diákköri mozgalom a felsőoktatás terén zajló tehet-
séggondozás leghatékonyabb formájaként bonta-
kozott ki Magyarországon. Az önképzés, az elitkép-
zés és a tudósképzés színtere, ahol a kiemelkedő 
tudósok, mesterek körül kialakuló, inspiratív légkör 
iránt fogékony, tehetséges hallgatóknak az első 
tudományos sikerek élményét adja.
 
A Magyar Tudományos Akadémia és az EMMI 
fővédnökségével megvalósuló Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia tizenhat 
tudományterületi szekciója közül a Humán 
Tudományi, az Orvos- és Egészségtudományi, 
valamint a Művészeti és Művészettudományi 
Szekcióját rendezték meg Pécsett.  A három szekció 
egyidejű megszervezése révén mintegy 2000 
hallgató, oktató és érdeklődő részvételével zajlott a 
háromnapos programsorozat és mint ilyen, megha-
tározó eseményként tartja számon az Egyetem. 
 
Diákok az OTDK-ról: 
„Nagy dicsőség már a részvétel is, nem beszélve a 
helyezésről, a díjakról.” 
„Ismeretségeket szerezünk a szakterületünk más 
tehetséges diákjaival, és összemérjük velük képes-
ségeinket.”
„Egy életre szóló élmény!”
 
Az alábbi linken, az UnivTV jóvoltából remek össze-
állítás látható:
https://www.youtube.com/watch?v=AoGlDkEVdzQ
 
 

EFOTT házigazda
 
Idén is Velencén pörög tovább a buli, július 11-17. 
között ismét az egyetemisták, főiskolások veszik 
birtokba a tavat. Valamiben mégis más lesz: 
egyrészt egy nappal hosszabb lesz a közkedvelt 
rendezvény, másrészt, az idei EFOTT házigazdája a 
Pécsi Tudományegyetem. 
 
Kivételes lehetőség az Egyetem számára, hiszen 
megmutathatja vendégszeretetét, hogy milyen 
értékei vannak, mennyi egyedülálló program, 
kulturális és sportélmény várja a PTE-n tanulókat, 
dolgozókat. 
 
http://efott.hu/info/pecsitudomanyegyetem/
 

„A pécsiek kezdik elfoglalni a Műegyetem rakpartot…”

A Dunai Regattának idén is a Műegyetem előtti 
rakpart és dunai szakasz adott otthont. A sárkány-
hajó versenyben 18 egyetem képviseltette magát, a 
PTE a második helyet szerezte meg mind közül, 
ezzel pedig a mezőny legjobb vidéki egyetem 
címét is elnyerte.

A Brass Band és a PTE Táncegyüttes zajos sikert 
aratott, majd a két busznyi Pécsről érkezett 
szurkolókkal, több egykori PTE hallgatóval és 
családtaggal közösen fergeteges karneváli hangula-
tot teremtettek a rakparton a sárkányhajó döntőre 
várva. „A pécsiek mindig remekül szerepelnek, akár 
a sárkányhajós, evezős vagy szurkoló csapatukat 
nézzük”- szögezte le az esemény speakere, majd azt 
is hozzátette, hogy „a pécsiek kezdik elfoglalni a 
Műegyetem rakpartot…” Ki vitatkozott volna?

További ízelítő a rendezvényről: 
http://univpecs.com/sport/mindenki_pecsi_akar_lenni
https://youtu.be/JzDuACcy6PM

Kedves PTE-s hallgatók!
A Kancellária ezúton is sikeres vizsgaidőszakot kíván 
valamennyi PTE-s hallgatónak!



HÍREK RÖVIDEN
Az Intézményfejlesztési Tervet (IFT), az Egyetem straté-
giai alapdokumentumát évente szükséges felülvizsgálni.  
Az idei felülvizsgálat keretében az Egyetem beszámolt a 
fenntartónak a 2016.01.01-2017.03.31-es időszakban elért 
eredményeinkről, majd a szervezeti egységek módosító 
javaslatait a Szenátus jóváhagyásával megküldte az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának. A módosítások 
között a stratégiai célok felülvizsgálata, kiterjesztése 
mellett, azok pontosítása, átütemezése fordult elő 
leginkább. A cél minden esetben a terv aktualizálása, 
racionálisabbá, megvalósíthatóbbá tétele volt. A 
fenntartó indikátorok mentén méri a célok teljesülését, 
ezekről az éves beszámolóban szükséges számot adni. 
A hatályos IFT a mindenkori Szervezeti és Működési 
Szabályzat része, annak mellékleteként megtalálható az 
Egyetem weblapján.

A Műszaki és Szolgáltatási Igazgatóság a PTE 2017. évi 
Vagyongazdálkodási Tervének összeállítását 2016 őszén 
kezdte meg az egyetem érintett egységeinek bevoná- 
sával. 
Konzisztóriumi jóváhagyást követően az elkészült 
anyagot a Szenátus a 2017. április 27.-i ülésén egyhangú 
döntéssel elfogadta.

A terv lényeges célokat és ezek megvalósításához 
szükséges feltételeket, tevékenységeket, eszközöket 
részletez, úgy, mint: 

» a magas terheket jelentő ingatlanok bérleti és szolgálta-
tási konstrukcióinak kiváltása;

» a telephely centralizáció – a több telephelyen működő 
szervezetek egy telephelyen történő elhelyezése;

» az alacsony kihasználtságú infrastruktúrák csökken- 
tése, összevonása, más célú hasznosítása;

» a költségfelosztás elveinek és gyakorlatának további 
pontosítása, a tényleges használat alapján;

» az infrastruktúra tényleges igényekhez való igazítása, 
újra osztása;

» a magas, átlag feletti költséggel járó tárgyi eszközök 
kiváltása;

» a többlet kubatúra igény bevételtöbblethez kötése; 

» a felesleges ingatlanoktól való megválás, vagyon- 
kezelői jogról való lemondás.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Belső 
Ellenőrzési Főosztálya 2017. február 28-ig bezárólag 
ellenőrizte a PTE kötelezettségvállalással kapcsolatos 
szabályzatait, folyamatait. A vizsgálat során a szabályza-
tok megfeleltek a törvényi elvárásoknak, így a szabályza-
tok gyakorlati alkalmazásának mintavételes helyszíni 
ellenőrzésétől eltekintettek. A PTE-nek egyetlen intézke-
dést írtak elő, mely a 2016. évi ÁSZ ellenőrzés során is 
megfogalmazásra került. 2017. június 30-val bezárólag 
Kancellári Utasítás kiadása szükséges a teljesítésigazo-
lások nyilvántartásáról.

ÉSSZERŰ BIZTOSÍTÉK
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER (NR. 2)

Folytatjuk cikksorozatunkat, melyben a belső kontrollal 
kapcsolatos információkat osztunk meg Önökkel, 
tisztázunk fogalmakat és kissé tabukat is döntögetve 
beszélünk a működéséről. Ezúttal, a belső kontrollrend-
szer elemeinek egyikét részletezzük.

Az integrált kockázatkezelési rendszer olyan folyamata-
lapú gyakorlat, amely a szervezet minden tevékenységére 
kiterjed, egységes módszertan és eljárások 
alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek 
figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak 
teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok 
szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére 
vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban 
foglaltak nyomon követését. A belső kontrollrendszer öt 
elemén belül a kockázatkezelési rendszer hivatott a 
kockázatok azonosítására, bekövetkezésük esetén a 
hatásuk megállapítására és az elkerülésükre, 
mérséklésükre vonatkozó intézkedések megha-
tározására.  Funkcionálisan a kockázatkezelési rendszer 
egy kiváló eszköz a körülmények, lehetséges veszélyfor-
rások vizsgálatára, elemzésére, segíti a lehetséges 
kockázatok elkerülését, a kritikus döntések körültekintő 
meghozatalát. 
Az Egyetem kockázatkezelési rendszerének működését, 
az alkalmazott kockázatelemzés módszerét a Belső 
Kontroll Kézikönyv tartalmazza.

Integrált?

» Integrált = összevont

» A folyamatban rejlő kockázatok mellett az integritás- 
kockázatokat is elemezni kell a kockázatkezelés során. 

» Integritás= átláthatóság
 

belső
kontrollrendszer
elemei

integrált
kockázatkezelési

rendszer
Kontroll-
környezet

Kontrol-
tevékenységek

Információ és
Kommunikáció

Monitoring



JELENTŐS PROJEKTEK
Áttörés az Alzheimer kór elleni harcban

A PTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikája az 
„ICT4Life” nemzetközi konzorcium tagjaként részt vesz 
az Európai Unió által támogatott 3 éves Horizont2020 
kutatás-fejlesztési projekt megvalósításában, mely az 
idősek életminőségének javítását kívánja elősegíteni egy 
felhasználóbarát informatikai platform létrehozásával. A 
PTE részéről a szakmai vezető Prof. Dr. Fekete Sándor, a 
csapat tagjai: Prof. Dr. Tényi Tamás, Dr. Osváth Péter, Dr. 
Kovács Attila és Dr. Vörös Viktor.

A projekt feléhez közeledve az eddigi fejleményekről a 
magyar kutatócsapat a projekt honlapján 
(http://www.ict4life.eu) egy blog keretében számolt be. 
A kutatók kérdőíveket töltettek ki a demenciában érintett 
idősek IT (Információs Technológia) ismereteivel és 
internet használati szokásaival kapcsolatban, illetve a 
célcsoport elektronikus, főleg az interneten alapuló 
eszközökkel kapcsolatos hozzáállásáról, hiszen a fejlesz-
tés során fontos figyelembe venni a végfelhasználók ilyen 
irányú felkészültségét, igényeit. A projektet a havonta 
megrendezésre kerülő Alzheimer Café rendezvénysoro-
zat keretében is bemutatták, mely kezdeményezés egy 
nemzetközi önkéntes hálózat részeként ingyenes havi 
találkozókkal nyújt lehetőséget kötetlen beszélgetésre a 
demenciában érintettek, hozzátartozóik, gondozóik és 
orvosaik számára.

A kérdőívek előzetes feldolgozása alapján összességében 
elmondható, hogy az orvosi alkalmazások kevésbé 
ismertek az idősek körében, ezért fontos lenne 
betegség-specifikus egészségügyi alkalmazások fejlesz-
tése és elterjesztése. Ezek jelentősen megkönnyíthetnék 
a krónikus betegségek, mint például a demencia 
jelentette terheket és javíthatnák a betegek, ápolók és 
családtagok életminőségét.

A projekt következő fázisában elkezdődik a spanyol és 
görög technikusok által fejlesztett eszközök – 
okoskarkötő, mozgásérzékelő kamera, kinect szenzorok – 
tesztelése a Klinika, elsősorban Alzheimer kórban érintett 
pácienseinek bevonásával. 

A projekt komoly áttörést jelent, hiszen napjainkban 
majdnem tízmillió európai él demenciával, és becslések 
szerint 2030-ra az Alzheimer kórban szenvedők száma a 
duplájára nőhet, ami kiemelt népegészségügyi kockázat-
tal bír. 
Az ICT4Life projektben a szakmai csapat mellett 
koordinátorként Dr. Fekete Szabolcs vesz részt, a projekt-
menedzsmentet a Kancellárián belül működő Pályázat-
menedzsment és Innovációs Igazgatóság végzi, Janko-
vics Réka segítségével.

Agykutatással foglalkozó H2020-as pályázat 

Dr. Sík Attila, a Birminghami Egyetem professzorának 
közreműködésével a PTE, mint konzorciumi partner részt 
vesz a „Vizuális genetika: egy új tudományág kialakítása 
az intakt idegrendszer nukleáris funkcióinak valós 
időben való ábrázolására 4D Raman spektroszkóppal” 
elnevezésű, 4,27 millió EUR összköltségvetésű H2020-as 
projekt megvalósításában. 

A tudomány jelenlegi állása szerint a legtöbb agyi beteg-
ség genetikai alapja még ismeretlen, így annak 
kutatásával olyan gyógyászati lehetőségek tárulnak fel, 
amelyekkel nem csak az idegrendszer rendellenes-
ségeinek tüneteit lehet kezelni, hanem a betegség okait is 
meg lehet ismerni, illetve megszüntetni. 

A projekt célja egy innovatív képalkotó technika 
létrehozása a Stimulált Raman Spektroszkópia (SRS) 
egy kisméretű (két atomnyi) nano jelölő eszköz 
használatával.

A projekt során kifejlesztett korszerű eszköz hosszú távon 
nem csak a betegségek tanulmányozásában, hanem a 
gyógyításban is jelentős szerepet fog játszani.

A projektben résztvevő szervezetek:
» THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM
» FEMTONICS Kft.
» MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA WIGNER
   FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT
» MAX PLANCK GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG 
   DER WISSENSCHAFTEN E.V.
» PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

A konzorcium szakértő tagjait az adott tudományos 
intézetek kémiával, fizikával, neurológiával, viselkedéstu-
dománnyal és genetikával foglalkozó szakértői adják, 
továbbá a projekt megvalósításában egy, a 3D-s mikrosz-
kópiával foglalkozó ipari partner is részt vesz.

A 4D-SRS rendszerek kiváltképpen orvosi kutatásokra, 
illetve olyan fejlesztési projektekre lesznek felhasznál-
hatóak, melyek központjában a korai stádiumban levő 
betegségek diagnosztizálása, rák észlelése, és toxicitással 
foglalkozó tanulmányok állnak. 

Határon átnyúló együttműködés

2016-ban az Interreg V-A Magyarország-Horvátország 
Együttműködési Program 2014-2020 keretében a PTE 
mindösszesen 14 pályázati javaslatot nyújtott be.

Ebből 7 projektben vezetőként, 7 másik projektben 
konzorciumi partnerként vállalta az egyetem a pályázati 
megmérettetést. A pályázatok a legkülönbözőbb 
tudományos területeket érintik, így nagyon színes és 
széles körű az a spektrum, amit a projekttémák felölelnek.

A pályázatokat kezelő ügynökség március elején 
nyilvánosságra hozta a támogatásra érdemes projekt-
javaslatokat. A PTE 5 projektben szerepelt sikerrel (3-ban 
vezető partnerként és további 2-ben konzorciumi 
partnerként).

A pályázatokkal az Egyetem által elnyert támogatási 
összeg meghaladja a 400.000 EUR összeget, amely a 
PTE 4 képzési karát érinti: ÁJK, ÁOK, MIK, KPVK



PROGRAM
PTE Innovációs Nap
Az immár hagyományosnak számító Innovációs Nap 
programra, idén az Egyetem alapításának 650 éves 
évfordulója tiszteletére tartott ünnepi rendezvénysorozat 
részeként került megrendezésre.

A PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer 
Osztálya és a Szentágothai János Kutatóközpontja által 
szervezett rendezvényen az egyetem innovatív kutató- 
csoportjai, díjazott kutatói és céges partnereink mutat-
koztak be 4 párhuzamos szekcióban:
» Információ-technológiai innovációk
» Kutatás-fejlesztés és innováció a 3D területén
» Fogászati implantológiai innovációk
» Műszergyártási innovációk 

Idén, első alkalommal PTE Innovációs Díjak átadására is 
sor került:

» A legígéretesebb kutatói munkáért
Horváth Zoltán
TTK - Informatikai Intézet
Okos egyetem fejlesztése
Kvell Krisztián › plusz Negos különdíj
GYTK - Gyógyszerészi Biotechnológia Tanszék
Nanotechnológiás szteroid készítmény 
Bánkuti Gábor • Dévényi Anna
BTK - Történettudományi Intézet
Pécs8
Horváth • Sarródi Andrea › KTTO különdíj
ÁOK - Orvosi Népegészségtani Intézet
Mentális egészség applikáció
Pécz Tibor › Rowanhill különdíj
MIK - Mérnöki és Smart Technológiák Intézet
Vizes élőhelyek vízkémiai és bioindikációs természetességi 
értékelésének fejlesztése

» A legígéretesebb PhD munkáért
Maróti Péter • Varga Péter
ÁOK - Biofizikai Intézet
ÁOK - Sebészeti Oktató és Kutató Intézet
M3D-Vision
Török Brigitta
MIK - Breuer Marcell Doktori Iskola
Történeti és műemléki építmények diagnosztikai vizsgálata
Tengölics Ádám
TTK - Biológia és Sportbiológia Doktori Iskola
Retinális kemoprosztézis
Bodó Dávid › Rowanhill
TTK - Biológia és Sportbiológia Doktori Iskola
Elektronikus edzéstervezés
Horváth Orsolya › KTTO különdíj
ÁOK - Kilinikai Orvostudományok Doktori Iskola (és ÁJK - 
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék)
Post-mortem Research Centre

» A legígéretesebb TDK munkáért
Bogár Péter
ÁOK - Általános orvos szak (IV. évf.)
MIK - Mérnök informatikus szak (III. évf.)
MF CardioScreen
Czigler Enikő
KTK - Pénzügy MSc szak (I. évf.)
Bevezetés a közösségi finanszírozás rejtelmeibe - Crowdfunding
Kedves András
ETK - Orvosi diagnosztikai analitikus szak (IV. évf.)
PET/CT alapú céltérfogat definíció
Szintén Bianka
MIK - Építőművész MA (II. évf.)
A humanitárius építészet jelene / Magyarországi
otthontalanok otthona
Závodi Bence
TTK - Geográfus MSc (II. évf.) 
Terek és helyek Pécs városi turizmusában

Szívből gratulálunk a díjazottaknak!

Ezúttal sem maradt el az innovációs kiállítás, amelyen 
vezérelt drónokkal, 3D nyomtatókkal és orvostechnoló-
giai műszerekkel ismerkedhettek az érdeklődők.

AJÁNLÓ
2017. június 22-23-án Pécsett kerül megrendezésre az XI. 
IME-META Országos Egészség-gazdaságtani Tovább- 
képzés és Konferencia, amely egyben az egészség-
gazdaságtan tudományág éves seregszemléje. 

A Larix Kiadó Kft. és a PTE Kancellária Egészségügyi 
Gazdálkodási Igazgatóság ajánlásával, a  konferencia 
legfontosabb célja, hogy találkozási és bemutatkozási 
lehetőséget adjon a téma iránt érdeklődők számára, 
közvetítse a módszertani, szakmai újdonságokat, és 
hozzájáruljon az egészség-gazdaságtani szempontok 
érvényesítéséhez, mind a döntéshozatal előkészítésében, 
mind a döntések következményeinek monitorozásában. 
Az egészségpolitikai- és gazdasági környezet mélyebb 
összefüggéseit tárgyalják az állami szféra, az ipari 
szereplők, és az akadémiai kutatók szemszögéből. 

Az idei konferencia egybeesik az IME alapításának 15. 
évfordulójával, ezért a Larix Kiadó Kft., az IME - Interdisz-
ciplináris Magyar Egészségügy - tudományos folyóirat 
kiadója, támogatást nyújt a Pécsi Tudományegyetem 
hallgatóinak és dolgozóinak.
Regisztráció esetén:

» az intézmények részére szóló bruttó 35.560,- Ft-os, 
» a nappali tagozatos egyetemisták részére szóló 8.890,- Ft-os, 

» valamint az esti és levelező tagozatos, munkahellyel nem 
rendelkező egyetemistáknak szóló 16.510,- Ft-os kétnap- 
os jegy árából 

50%-os kedvezményt biztosít.

Mivel a rendelkezésre álló támogatási keret limitált, a 
kedvezményes regisztrációt jelentkezési sorrendben 
fogadják a szervezők, a larix@larix.hu email címen. 
A szervezők szeretettel várják a kollégák jelentkezését! 



INSPIRATÍV MŰHELYEK
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. Folytatjuk 
„Inspiratív műhelyek” sorozatunkat. Ezúttal a PTE 
Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont innovatív 
szolgáltatásaira esett a választásunk.
A könyvtár munkáját a minőség iránti elkötelezettség, 
a lendületes szakmai szolgáltatások, és innovációk 
jellemzik. Az egyik legfontosabb feladata az oktatás 
és kutatás támogatása.

„Büszkék vagyunk arra, hogy a PTE 2016-os hallgatói 
motivációs vizsgálatban a könyvtár, a Pécsi 
Tudományegyetemen az egyéb szolgáltatásokkal 
való elégedettség tekintetében – elsők vagyunk a 
sorban (könyvtár 4,24 pont, a második a kulturális 
szórakozási lehetőségek 3,83 pont)”.
Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes, főigazgató

Online és helyben elérhető újdonságok, kiemelt 
szolgáltatások:

» Adatbázisok.  http://www.lib.pte.hu/adatbazis 
Az otthoni elérést lehetővé tevő szolgáltatást bemu-
tató videohelp. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ijgpzbq8d5I#t=10) 

» Chat a könyvtárossal
http://www.lib.pte.hu/en/ek/library-news 

» Kérdezze a könyvtárost! - szolgáltatás keretében 
szaktájékoztató könyvtárosaink segítséget nyújtanak 
szakirodalom keresésben. Válasz 8 napon belül 
várható. http://www.lib.pte.hu/tajekoztatas 

» eKéPEK – fényképadatbázis, mely a Pécsi 
Tudományegyetem régi fotóit dolgozza fel, és teszi 
hozzáférhetővé.
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac.kep/ 
CorvinaWeb?action=advancedsearchpage

» A könyvtári tartozások online fizetése.
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/ 
CorvinaWebSecure?action=patrondata 

» PEA. Doktori disszertációk – teljes szöveggel elér- 
hetők a PTE doktori disszertációi, jelenleg 1300 db.  
http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/21 

» EDS (Ebsco Discovery Service) – metakereső, mely 
egy felületen teszi lehetővé a PTE által előfizetett 
tudományos adatbázisokat és e-folyóiratokat, 
valamint a könyvtári katalógust. 
http://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?sid=6
46b434f-2275-42c9-9a62-dfb8bf9e4662%40
sessionmgr104&vid=0&hid=112 

» Ünnepnap-Lap – ünnepekhez kapcsolódó, a könyv-
tár állományában lévő folyóiratokból szkennelt 
kötészeti kiadvány.  http://unl.lib.pte.hu/  folyóiratok-
ból szkennelt kötészeti kiadvány

» ISBN, DOI, MTMT, Open Access Publishing  – 
kutatást támogató szolgáltatás oktatóknak és kuta- 
tóknak, hallgatóknak.
http://www.lib.pte.hu/ek/isbn-iroda
http://lib.pte.hu/?q=node/5915
http://lib.pte.hu/ek/open-access-publishing-iroda-uj

A 650 jubileumi évhez kapcsolódó könyvtári 
programok – egyetemtörténeti vándorkiállítás, könyv-
tári éjszaka, nemzetközi egyetemtörténeti konferen-
cia. Részletek:
http://www.lib.pte.hu/ek/650-eves-a-magyar-
felsooktatas-jubileumi-esemenyek-a-konyvtarban-2017



JÁRJUNK A ZÖLD ÚTON!
CSELEKEDJÜNK ZÖLDBEN!
Folytatódik a „Zöld Egyetem Program”

Az elmúlt években, számos, a „zöld gondolat” jegyé-
ben született ötlet és program népszerűsítette a 
környezettudatos magatartást a PTE-n. Jól 
érzékelhető a szemléletbeli változás, talán fogéko- 
nyabbak is lettünk a „zöld gondolat” iránt, ellenben 
hiányzott ezidáig egy átfogó, egyetemi szintű 
koncepció, amely összefogja az eddigi eredményeket, 
a tervezhető programokat, kommunikációs 
lehetőségeket. 
A Műszaki és Szolgáltatási Igazgatóság az egyetemi 
szervezeti egységekkel együttműködve brainstormin-
got szervezett, és összegyűjtött, rendszerezett 
minden felvetett ötletet, témához kapcsolódó jó 
gyakorlatot. A Zöld Egyetem Programhoz 
Előterjesztés készült, amelyet a Rektori Vezetői 
Értekezlet is támogatott.
A következő időszak a program részletes 
kidolgozásáról, akciók szervezéséről szól majd, igyek-
szünk minél több hallgatót, munkatársat a nemes ügy 
mellé állítani. 

Ez történt

» A Föld Napja alkalmából a „Védd a Földet! Öltözz 
zöldbe” akció során 14 helyszínen, közel 900 fő 
munkatárs, hallgató és tanuló részvételével közös 
fotó, selfi készült.
https://www.facebook.com/pg/PTE1367/photos/?ta
b=album&album_id=10155120023766280

» Bringás reggeli az ország 40 pontján a Magyar 
Kerékpárosklub szervezésében, melyhez csatlakozott 
a Pécsi Tudományegyetem. 2017. május 4-én a 
Magyar Kerékpárosklub Pécsi Területi Szervezete 
7.00-9.00 óra között a Széchenyi tér és a Király utca 
sarkán várta reggelivel, teával, frissítővel a munkába, 
iskolába, egyetemre kerékpárral közlekedőket.
http://univpecs.com/magazin/reggelit_bicajosoknak

Felhívás a Környezetvédelmi Világnaphoz 
kapcsolódóan 

1. A használt elemeket június 7-ig szíveskedjenek a 
Szántó irodaház földszinti és a lépcsőfordulóknál 
elhelyezett elemgyűjtőkbe dobni.

2. Lakossági elektromos és elektronikai hulladék 
gyűjtést szervezünk a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat bevonásával.

Időpont: 2017. június 7. (szerda) 7.00 – 10.00 óráig
Helyszín: Szántó irodaház Főbejáratához közel,
                 kijelölt parkolóhely

Ezen a napon várjuk használaton kívüli elektromos 
vagy elektronikai berendezéseiket (mosógép, 
mosogatógép, hűtőgép, elektromos tűzhely, hajszá-
rító, elektromos borotva, vasaló, kisebb barkács 
gépek /fúró, flex stb./ kisebb háztartási gépek 
/kenyérpirító, mixer, mikró stb./ televízió, porszívó, 
varrógép, hősugárzó, fénymásoló, számítógép, 
monitor, mobiltelefon, DVD lejátszó, multimédiás 
eszközök stb.), melyeket térítésmentesen adhatnak 
le a helyszínen.

Kérjük, hogy a berendezéseiket sérülésmentesen 
(nem szétszerelve) szíveskedjenek átadni. A hulla- 
dékok leadásával segítik Pécs környezetének 
megóvását és a Szolgálat munkáját!



MUNKATÁRSAINK FIGYELMÉBE!
Itt a nyár! Gyere hozzánk nyelvet tanulni! 
A PTE Idegen Nyelvi Központ 100 órás intenzív 
angol és német nyelvtanfolyamot indít júliusban.
Jelentkezési határidő: június 27.

Kedvezményes tanfolyami díjak: 
PTE hallgatóknak 400 Ft/óra
Egyetemi dolgozóknak 500Ft/óra

További információk: http://inyk.pte.hu

Nyári gyermektáborok 
A PTE segíteni igyekszik az intézményben dolgozó 
szülőket, hogy gyermekeik a nyári szünet ideje alatt 
egészséges, érdekes és hasznos táborokban, 
napközikben tölthessék a szünidőt.

A táborokkal kapcsolatban bővebb tájékoztatást az 
alábbi linken találhat: 
https://pte.hu/pte_nyari_gyermektaborok_pte_koza
lkalmazottak_reszere

   )

   ) hEllO

sUmmEr

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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