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A Modern Városok Program keretén belül 
megvalósuló egyetemfejlesztés a kevésbé 
látványos, ám annál szükségesebb és hasznosabb 
előkészítő szakmai munka után szerencsésen 
felgyorsult. Eredményes időszakot zárt a projekt- 
szervezet, ugyanis a 25 infrastruktúrafejlesztésből  
17 közbeszerzési eljárása mára elindult, míg több 
kisebb beruházás kivitelezése is műszaki átadás- 
átvétellel lezárult. 

Jó hír, hogy a Kormány az 1734/2017. (X.10.) 
kormányhatározat értelmében a Pécsi Tudomány-
egyetem részére korábban megítélt 24 Mrd Ft 
keretösszeget 800,1 MFt-tal felemelte, melynek célja 
a Pécs Tüzér utca 1. sz. alatt fekvő 337/1 helyrajzi 
számú terület megvásárlásához forrás biztosítása.
Ezzel a konkrét projektelemek fejlesztési helyszínei 
bővülnek, hozzájárulva ahhoz, hogy egységes és 
valóban 21. századi orvostudományi campus jöhes-
sen létre. 

Jenei Zoltán
kancellár

A legfontosabb és legösszetettebb feladat az 
Általános Orvostudományi Kar nagyberuházás 
eljárásának eredményes lezárása volt. A beérkezett 
ajánlatok meghaladták a rendelkezésre álló fedeze-
tet, ezért a Projekt Irányító Bizottság kénytelen volt 
átstrukturálni a programot. A projekt elindulása óta 
a legnehezebb döntést kellett meghoznunk, neveze-
tesen, fedezet átcsoportosításra volt szükség. Szem 
előtt tartva az egyetemfejlesztés deklarált céljait, a 
Klinikai Központ építési infrastruktúra tervezett 
beruházásai kikerültek a program projektportfólió-
jából. Természetesen, továbbra is kiemelt figyelmet 
kap a Rákóczi úti tömb fejlesztés, azonban az 
egyértelműen látszik, hogy egyéb, más forrást/ 
forrásokat kell felkutatnunk. 

Az ÁOK nagyberuházás szerződésének aláírását 
immár semmi nem akadályozza, a kivitelezői 
szerződéskötéssel, amelyre november közepéig sor 
kerül, az egyetemfejlesztési program zászlóshajó 
projektelemének megvalósítása kezdetét veszi.



Látványtervekkel illusztrált összefoglalóval 
szeretnénk átfogó képet adni a nagyszabású 
egyetemfejlesztési program aktuális helyzetéről. 
Bízunk benne, hogy meggyőző lesz.

Az Egészségtudományi Kar főépület közbeszerzési 
eljárása, hosszabb ajánlattételi határidővel, novem-
ber második felében indul. A Csorba Győző volt 
könyvtárépület vagyonkezelői szerződését júliusban 
aláírta a PTE, így a közbeszerzési eljárás 
megindításának és a kivitelezésnek akadálya nincs. 
Mind a könyvtárépület, mind a Szepesy utcai ingat-
lan kiviteli tervdokumentációi elkészültek, jelenleg a 
közbeszerzési dokumentáció előkészítése zajlik.

A Gyógyszerésztudományi Kar laborkialakításainak 
I. és II. üteme a Rókus utcában elkészült, a műszaki 
átadás átvétel sikeresen lezajlott, így a laborok már a 
hallgatók rendelkezésére állnak. A kivitelezői 
szerződés értelémében a III. és IV. ütem átadási 
határideje 2018. február. 

A gyakorlati orvosképzéshez kapcsolódó Édesanyák 
úti tanterem kivitelezése a nyári időszak alatt 
határidőben befejeződött, a műszaki átadás átvétel 
megtörtént. 

A Nemzetközi Oktatási Központ, valamint az 
Idegen Nyelvi Központ a Damjanich utcai főépület-
be költözik és 2018. őszétől a legkorszerűbb audio- 
vizuális eszközökkel felszerelt környezet és számos 
egyéb szolgáltatás segíti a nemzetközi hallgatók 
beilleszkedését. Az eredményes közbeszerzést 
követően a kivitelezői szerződés aláírása megtörtént, 
a kivitelezés zajlik.  

A Műszaki és Informatikai Kar építész és gépész 
műhelyek (É81 és G56) kivitelezése tárgyú közbe- 
szerzési eljárás kiírása 2017. augusztus 30-án jelent 
meg, az ajánlattételi határidő november közepe.       
A MIK ABC épületeinek műszaki tartalma véglege-
sedett.  A közbeszerzési eljárás kiírása szintén 
megjelent.

A Természettudományi Kar atlétikapálya közbe- 
szerzése szintén elindult, az ajánlattételi határidő 
november közepe. A TTK laborok felújításának 
közbeszerzési felhívása is megjelent. A küzdősport 
csarnokra vonatkozóan szintén elkezdődött a 
tervezés, 2017. december elejére az engedélyezési 
tervdokumentáció is elkészül.

A Bölcsészettudományi Kar Ifjúság úti "B" épület 
szintráépítés és Pszichológiai labor kialakítása 
tárgyú közbeszerzési eljárás felhívása nyár végén 
jelent meg. A BTK Rókus utcai telephelyének kisebb 
volumenű beruházása, az „M” épület tetőfelújítása 
augusztusban sikeres műszaki átadás átvétellel 
befejeződött. 

A JÓ MARAD. A MÉG JOBB ÉRKEZIK.

A Közgazdaságtudományi Kar University Business 
Center kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás 
dokumentációja elkészült. Az értékelési szempontok 
kidolgozásában a Kar vezetése jelentős szerepet 
vállalt annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb 
versenyt biztosítsa az eljárásban a helyi 
vállalkozások számára is.

Az Állam- és Jogtudományi Kar interaktív tanterem 
kialakításához szükséges eszközökre vonatkozó 
mentesítési kérelmet a fenntartón keresztül igényelte 
a PTE a Miniszterelnökségtől, a kérelem elbírálás 
alatt áll.

A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidék- 
fejlesztési Kar szekszárdi főépület és kollégium 
felújítása tárgyú közbeszerzési eljárására eredmény-
telen volt, ezért piaci konzultációt kezdeményezett a 
PTE, hogy a megismételt eljárás már eredményes 
legyen. Az eszközbeszerzés közbeszerzési 
eljárásának teljes dokumentációja elkészült. 

A Balassa Kollégium felújítására kiírt eljárás szintén 
eredményesen zárult, a munkaterületet október 6-án 
vette át a kivitelező. A Damjanich utcai kollégium 
közbeszerzési eljárása is eredményes volt, szeptem-
ber óta zajlik a felújítás



HÍREK A TUDOMÁNY VILÁGÁBÓL
Nobel- és Agy-díjas előadók a NAP - és a FENS – 
konferencián

Szeptember 1-én, a PTE650 jubileumi ünnepség 
keretében került sor a Nemzeti Agykutatási 
Program (NAP) zárókonferenciájára.
Nem véletlen, hogy Pécsett, hiszen a NAP egyik 
legfontosabb vidéki központja a Pécsi Tudomány-
egyetem, ahol az elmúlt években számos világszín-
vonalú és ígéretes projekt indult.
Freund Tamás professzor javaslatára döntött a 
kormány a NAP elindítása mellett, amelyre négy 
évre (2013-2017) összesen 12 milliárd forintot 
biztosított a Kutatási, Technológiai és Innovációs 
Alapból. A hazai tudományfinanszírozási rendszer-
ben kiemelkedően magas támogatást több tényező 
is indokolja, az egyik legerősebb, hogy
• az agyi rendellenességek hatalmas társadalmi és 
gazdasági terhe érdemben csak felfedezéseken 
alapuló új kezelésekkel és megelőzési eljárásokkal 
csökkenthető. 

A WHO szerint a világ fejlett részén az agy 
betegségeire fordítják az egészségügyi kiadások 
mintegy harmadát. 2010-ben 30 európai ország 
agyi betegségekből eredő éves költségterhét közel 
800 milliárd euróra becsülték. Ez több, mint a szív- 
és érrendszeri betegségek, a rák és a diabétesz 
költségei együtt. A kutatók versenyt futnak az 
idővel: kutatni kell a stresszt, az abból kialakuló 
pszichoszomatikus betegségeket, az Alzheimer- és 
a Parkinson-kóron át az epilepsziát.

A konferencia vendége volt a Nobel-díjas Moser 
házaspár, May-Britt Moser és Edward I. Moser. Ők 
azokat a sejteket fedezték fel, amelyek elkészítik a 
külvilág térképét az agyban, lehetővé téve számunk-
ra a tájékozódást. 
A Pécsről elszármazott Buzsáki György, Agy-díjas 
kutató, a Rhythms of the Brain című ismeretterjesztő 
alapmű szerzője is a meghívott vendégek közt volt, 
akit a magyar felsőoktatás napján díszdoktorrá 
avatott a PTE.

Szeptember 20. és 23. között a PTE adott otthont 
az Európai Idegtudományi Társaságok 
Szövetségének (FENS) Regionális Találkozónak.

A FENS célja, hogy támogassa és megismertesse az 
idegtudományi kutatásokat a politikai döntéshozók, 
a finanszírozó szervek és a nagyközönség számára. 
A pécsi találkozó az idegtudományok legfrissebb 
felfedezéseire összpontosított a molekuláris szinttől 
egészen a viselkedésig, kiemelve a gyógyításban is 
felhasználható felfedezéseket és mindeközben a 
legfrissebb csúcstechnológiákat is bemutatták. 

A tanácskozásra közel ezren érkeztek, köztük a 
Nobel-díjas Thomas C. Südhof, a Stanford Egyetem 
Molekuláris és Sejtélettani Tanszékének professzora, 
valamint a legfrissebb Agy-díjas kutató, Wolfram 
Schultz is. 
Südhorf a sejtek belső szállítási folyamatainak 
vizsgálatában ért el alapvető eredményeket. A 
Nagy-Britanniában kutató Wolfram Schultz, az agyi 
jutalmazó pálya útvonalának kutatásaiért kapta az 
Agy-díjat. Fontos felfedezésének egyike, hogy a 
dopamin neuronok kulcsfontosságúak az agy 
jutalmazási rendszerében, minden szinten 
befolyásolják a viselkedést, ahogy ő mondja „a 
dopamin neuronok olyanok az agyunkban, akár a 
kisördögök, amelyek egyre  a jutalmak felé lökdös-
nek minket”.

III. Nemzetközi Interdiszciplináris 3D Konferencia
a Szentágothai János Kutatóközpontban

A háromdimenziós nyomtatással előállított proté-
zisek, a személyre szabott medicina, a szövet- 
nyomtatás és a rehabilitációs robotika témaköreit is 
felölelte a PTE III. Nemzetközi Interdiszciplináris 3D 
Konferenciája. 
Az idei tanácskozás a "Biomedical use of 3D 
Printing", azaz a 3D nyomtatás orvosbiológiai 
felhasználása címet kapta, megőrizve természe-
tesen a már hagyománnyá váló interdiszciplináris 
jelleget. Mi sem tükrözi ezt jobban, mint az, hogy 
idén a Művészeti Kar szervezésében megvalósuló 
Design hét is összekapcsolódott a Konferenciával. 
A tavalyi eseményhez képest még több neves külföl-
di és hazai előadókat felvonultató rendezvény 
megmutatta, hogyan forradalmasítja a 3D technoló-
gia az ipart, a művészeteket és hogyan lehet a 
segítségével olyan orvosi beavatkozásokat végreha-
jtani, amelyek néhány éve még elképzelhetetlenek 
voltak.
A konferencián részt vett a 3D-nyomtatás területén 
számos díjjal kitüntetett Amy Karle, valamint Philipp 
Brantner, a Bázelben működő nemzetközi hírű 3D 
Labor radiológusa is. 
http://conference.pte3d.hu/



SIKERES KÖZBESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG

Infrastruktúra fejlesztések

„A Pécsi Tudományegyetem Balassa kollégiumának 
felújítása a Modern Városok Program keretében” 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az Angkor 
Bau Kft. A kivitelezés elkezdődött.

„A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostu-
dományi Kar új oktatási és kutatási épületszárny 
építésének és a meglévő elméleti épület részleges 
felújításának komplex tervezési és kivitelezési 
munkáinak elvégzése a Modern Városok Program 
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás során a Bíráló 
Bizottság meghozta döntését, a Miniszterelnökség 
támogató tartalmú tanúsítványa is megérkezett, a 
szerződéskötésre hamarosan sor kerül.

„A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai 
Kar építész és gépész műhelyek (É-G 81-56) 
kivitelezése a Modern Városok Program keretében”   
tárgyú Uniós nyílt eljárás Ajánlattételi szakban van. 
Ajánlattételi határidő: 2017. november 14.

„Pécsi Tudományegyetem Damjanich kollégium 
felújítása Modern Városok Program keretében” tárgyú 
eljárás sikeres lebonyolításának köszönhetően az 
Egyetem aláírta a kivitelezői szerződést.

„A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar B épületének kivitelezési munkái a Modern 
Városok Program keretében” tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlati felhívása megjelent, és helyszíni 
bejárásra került sor a lehetséges ajánlattevők 
részvételével. 

„A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi 
Kar Sportcsarnokának és Laboratóriumainak 
kivitelezési munkái a Modern Városok Program 
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati 
felhívás megjelent a Közbeszerzési Értesítőben. A 
megalapozott ajánlatok beadása érdekében szeptem-
ber végén helyszíni bejárásra került sor.

Egészségügy

Hosszas, körültekintő előkészítés után a Haemodina-
mikai fogyóanyagok beszerzése a Pécsi Tudomány-
egyetem részére tárgyú közbeszerzési eljárás a nyár 
folyamán elindult. A gazdasági szereplők széles 
körben érdeklődtek az eljárás iránt. Az eljárást a 
Miniszterelnökség támogató tartalmú tanúsítványával 
jóváhagyta, a szerződéskötés, az eredményes résza-
jánlatokat illetően, több mint 1 milliárd forint értékben 
jelenleg folyamatban van. Az eredménytelen rész- 
ajánlatok újbóli kiírása is megtörtént, a felhívás 
megjelent. 

Megindult az Aneszteziológiai és intenzív terápiás 
fogyóanyagok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 
részére tárgyú közbeszerzési eljárás is, mely iránt 
szintén nagy a piaci érdeklődés.

„A Pécsi Tudományegyetem Klinika Központi 
Gyógyszertár lakossági gyógyszerellátást biztosító 
egysége részére Windows alapokon működő készlet-
gazdálkodási programrendszer és komissiózó auto- 
mata berendezés beszerzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményesen lezárult. A gép üzembe 
helyezése várhatóan november eleje.

A Pécsi Tudományegyetem szolgáltatóként 30 Dél- 
Dunántúli Régióban található általános iskola 
infrastrukturális pályázatában működött közre pályá-
zatíróként. Ennek eredményeképpen Tolna, és Baranya 
megye (Pécsi, Szigetvári, szekszárdi és Tamási 
Tankerületi Központok) 30 általános iskolájának        
30 pályázata közül 30 támogatást nyert 7, 554 Mrd Ft 
támogatási összegben. 
A vállalt feladatok ellátásával a tankerületi központok 
igencsak elégedettek voltak. A visszajelzések alapján 
nem zárható ki, hogy a későbbi menedzsment felada-
tokban is szerepet vállal a PTE. Sőt, a jó partneri 
viszonyra építve további pályázati együttműködések-
ben is érdemes gondolkodni, hiszen számos EFOP 
tematikájú pályázati felhívás és projekt lehet még, 
ahol szolgáltatási szerepkörben megjelenhet az 
Egyetem.

PÁLYÁZATMENEDZSMENT
A KANCELLÁRIÁN TÚL
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ÉSSZERŰ BIZTOSÍTÉK A BELSŐ KONTROLLRENDSZER (NR. 3)

Folytatjuk cikksorozatunkat, melyben a belső 
kontrollal kapcsolatos információkat osztunk meg 
Önökkel, tisztázunk fogalmakat és kissé tabukat is 
döntögetve beszélünk a működéséről. Korábbi 
hírlevelünkben az Integrált kockázatkezelési 
rendszer-t részleteztük; ezúttal, két soron következő 
elemmel foglalkozunk.

A kontrollkörnyezet meghatározza egy szervezet 
felső szintű vezetésének az egész szervezetre kiható 
stílusát, a vezetők és alkalmazottak belső kontrollok-
hoz való viszonyát, tudatosságát. A 
kontrollkörnyezet kialakítása azért fontos, mert ez 
adja meg az egész szervezet működésének a kerete-
it. Lényegében a szervezeti kultúra alapköve. 
Részei:
›  a vezetés filozófiája és stílusa; 
›  a célok kitűzése és a teljesítmény értékelése; 
›  az egyéni és szervezeti integritás, etikai értékek; 
›  elkötelezettség a szakértelem mellett; 
›  a tevékenységhez illeszkedő szervezeti struktúra; 
›  belső szabályzatok kialakítása, a felelősségi körök  
   kijelölése, a kapcsolódó feladatkörök pontos meg-  
   határozása és a munkatársakkal való megismertetése; 
›  hatékony szervezet irányítás kialakítása - a folyamatok 
   és a résztevékenységek megfelelő megtervezése,
   megszervezése és a feltételek ésszerű biztosítása;
›  kockázati tűréshatár.

A kontrolltevékenységek a kontrollelemek 
kiépítését és működtetését foglalják magukban. A 
szervezeti hierarchia minden szintjén és minden 
működési területén biztosítják, hogy a vezetés 
iránymutatásai a kockázatok kezelésével kapcsolat-
ban kerüljenek végrehajtásra. A kontrolltevékeny- 
ségek szerves részei azok a kontrollpontok, amelyek 
a korrupció, a csalások vagy más integritást sértő 
események bekövetkezésének megakadályozás- 
ában szükségesek. 

A 2017-es év, még hátralevő feladatai közé tartozik a 
2018-ra vonatkozó, szervezeti egység szintű, kocká-
zatelemzés elvégzése. Az ezzel kapcsolatos 
felkérések a következő hetekben várhatóak. 

CSAK OKOSAN!
A mobiltelefonok és az internet mellett lassan mind-
ennapjaink részét képezik az okoskészülékek, és 
ennek köszönhetően a smart megoldások is. A PTE 
igyekszik a fejlődő technológiai elvárásokkal lépést 
tartani, mind az oktatást, mind az egészségügyi 
szolgáltatásokat illetően. Ebben a szellemben fogal-
mazódott meg a Smart Hospital projekt, melynek 
célja az Egyetem oktatási, kutatási tevékenységének 
és egészségügyi ellátásainak fejlesztése smart 
megoldásokkal. Az alkalmazási terület az infrastruk-
turális fejlesztésekre, az ellátási folyamatokra és a 
kommunikációra vonatkozik.
A projektet a Kancellária - Egészségügyi Gazdálkod-
ási Igazgatóság menedzseli.
A program alappiérei közt szerepel többek közt a 
hallgatói, dolgozói és betegazonosítás RFID te 
chnológiával, melynek célja a gyorsabb és egysze-
rűbb „ügyfél” azonosítás. 

A jól tájékozott „ügyfél” az egészségügyi ellátás 
terültén látványos hatékonyságnövekedést is 
eredményezhet. A kommunikációt támogató okos 
megoldások igencsak hasznosnak bizonyulhatnak a 
prevencióban, az ellátási folyamat során, és azt 
követően, a rehabilitációban is. 
Az elégedettebb ügyfél, az elégedettebb beteg 
ösztönzi a munkatársakat, erősíti az intézmény 
reputációját és fokozza annak versenyképességét  a 
magánszolgáltatók és a közfinanszírozott 
egészségügyi ellátások piacán.
A kiragadott példák mellett számos egyéb innovatív, 
izgalmas megoldás is szerepel a elképzelések közt. 
Hírleveleinkben sorra bemutatjuk és részletezzük a 
smart elemeket és azok alkalmazási területeit. 
Talán már nincs is olyan messze az az idő, amikor 
adott klinikára belépve megtörténik az azonosítás, 
személyes mobilon a betegirányító applikáció közli a 
teendőket, és a műtét utáni rehabilitációban az 
Egyetem által biztosított elektronikus oktató- 
anyagra lehet támaszkodni.
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HALLGATÓI

HÍREKTOVÁBBRA IS NÉPSZERŰ A PTE

A Pécsi Tudományegyetem továbbra is népszerű a 
felvételizők körében. Az általános felvételi eljárás-
ban jelentkezők számának 4%-os csökkenése 
ellenére a felvettek száma (4870 fő) megegyezik a 
2016. évi általános felvételi eljárásban felvettek 
számával. 
A felvételizők PTE iránti bizalmának erősödését 
mutatja, hogy az utólagos sorrendmódosítási 
kampánnyal az első helyes jelentkezők száma közel 
200 fővel nőtt. Az állami ösztöndíjas helyek népsze-
rűsége továbbra is töretlen, idén is másfél százalék-
kal növekedett a finanszírozott helyekre felvettek 
száma. A közel ötezer felvett új hallgató több mint 
fele a PTE valamely alapképzésén kezdheti meg 
tanulmányait, az osztatlan és mesterképzéseken a 
felvettek 33%-a fog tanulni. Továbbra is a nappali 
munkarendet és az állami ösztöndíjas finanszírozási 
formát preferálták a jelentkezők: a felvettek 70%-a 
teljes idős képzésen, 80%-a állami ösztöndíjasként 
kezdheti meg tanulmányait a 2017/2018-as tanév 
őszi félévében.

Idén a PTE több kara is növelte a beiskolázási létszá-
mait: az Egészségtudományi Kar, a Műszaki és 
Informatikai Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar és a 
Közgazdaságtudományi Kar évről évre több 
hallgatót tud felvenni, és örömteli, hogy az Állam- és 
Jogtudományi Kar is növelni tudta hallgatóinak 
számát az idei felvételi eljárásban. 
A Pécsi Tudományegyetem a 2017. évi pótfelvételi 
eljárásban is jól szerepelt: hiszen a PTE-re érkezett a 
legtöbb jelentkezés és a felvettek számában is a 
PTE volt a legeredményesebb a felsőoktatási 
intézmények között. 
Az általános és pótfelvételi eljárásban felvett 
hallgatói létszámadatokat növelik a külföldi 
hallgatók (1290 fő) is. 

2017 őszén több mint 6500 új hallgató kezdhette 
meg tanulmányait a PTE-n.

ELKÉSZÜLT A #JÖVŐKÉP PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ ANYAGA

A Hallgatói Önkormányzatok országos Konferenciá-
ja (HÖoK) 2017. április 28-án hirdette meg a 
#Jövőkép Programot, melynek kifejezett célja, hogy 
a hallgatók szemszögéből tárja fel a döntéshozók 
előtt a magyar felsőoktatás problémáit, és egyide-
jűleg azokra válaszokat, megoldási javaslatokat 
adjon.
A több mint egy hónapon keresztül tartó fórumso-
rozatot meglehetősen nagy érdeklődés övezte a 21 
magyarországi, 3 külföldi és 2 külhoni állomáson.

A beszélgetéseken a felsőoktatás minden 
területéhez kapcsolódóan elhangzottak észrevétel-
ek, konkrétan 163 problémát rögzítettek, melyet 17+1 
területen keresztül összegeztek, többek közt a 
tudományos életpályát, kötelező nyelvvizsgát, 
hallgatói mobilitást, ösztöndíjakat, infrastruktúrát 
érintően. Az elkészült összefoglalót a HÖoK átadta 
a felsőoktatásért felelős államtitkárnak és egyben a 
kormányzattal történő egyeztetéseket 
kezdeményezett. 
A teljes anyag elérhető: http://hookjovokep.hu/ 

A HUMÁNPOLITIKAI IGAZGATÓSÁG HÍRE

Közfoglalkoztatási program

2017.08.01.-2017.10.31. közötti időtartamra a PTE 
újabb hatósági szerződést kötött a Munkaügyi 
Központtal szorosan karöltve a közfoglalkoztatotti 
program továbbműködésére. A program keretein 
belül az Egyetem 32 főt tud alkalmazni közfoglalkoz-
tatotti jogviszonyban, segítve az érintettek társadal-
mi integrációját, és enyhítve az intézmény bizonyos 
területein fennálló kapacitás hiányát.

Nyári táboroztatás

A nyár folyamán az Egyetem táboroztatási 
támogatással segítette alacsony keresetű közalkal-
mazottait, gyermekeik iskolai szünetben történő 
elhelyezésében. A 300.000. Ft-ot meg nem haladó 
keresetű munkatársak gyermekenként 50%, de 
legfeljebb 10.000. Ft visszatérítést kaptak a PTE által 
e körbe bevont táborok térítési díjából. Gyermek-
táboroztatási támogatásban 112 fő részesült. 

Augusztus hónapban 1561 közalkalmazott részesült 
iskolakezdési támogatásban, „Iskolai Erzsébet 
utalvány” formájában. Az iskolakezdési utalványt 
munkatársaink augusztus közepén vehették át.



NEM ÁLLUNK LE! FOLYTATÓDIK A „ZÖLD EGYETEM PROGRAM”

PATTANJ JÁRGÁNYRA!

Előzmény

Az idei évben számos, a „zöld gondolat” jegyében 
született ötlet, program, akció, kampány és felhívás 
népszerűsíti a környezettudatos gondolkodást, 
magatartást a PTE-n. 
2016-ban az Egyetem is felkerült arra a nemzetközi 
listára, amely a világ környezettudatos felsőoktatási 
intézményeit rangsorolta. A tavalyi megmérettetés 
során a Pécsi Tudományegyetem a 355. helyen 
végzett. A 2017-es Zöld Egyetem Program kiírásnak 
megfelelő adatok összegyűjtése, a pályázati anyag 
beküldése megtörtént. Az értékelés december 
végére várható. 
A Zöld Egyetem Programhoz csatlakozás célja 
továbbra is a „best practice”-ok összegyűjtése, 
minden szervezeti egységre történő kiterjesztése, a 
környezettudatos szemlélet népszerűsítése, az 
energiatakarékos megoldások elterjesztése, 
valamint a műszaki szolgáltatási tevékenység 
ellátásakor a „ZÖLD” üzemeltetés alkalmazása.

Szeptember végén került sor az ÁOK-n a „Bringás 
Reggeli” rendezvényre. A biztonságos, szabály- 
követő közlekedésre való felhíváson túl, a közös 
reggeli célja az olcsóbb, tisztább közlekedési mód 
népszerűsítése is volt. 
A nyári hónapokban biciklis fejlesztések történtek a 
campus területén, új biciklitárolókat helyeztek ki a 
hallgatók és munkatársak örömére és az Elméleti 
Tömb előtt egy kerékpár mini-szervizt is beszereltek, 
amely egyedülállónak tekinthető a városban.
Szervezők: PTE ÁOK EGSC, PTE ÁOK HÖK.
A "Bringás reggeli" szponzorai: Pécsi Rendőrfőkapitány- 
ság és az Országos Balesetmegelőzési Bizottság voltak.

Néhány figyelemreméltó PTE-s akció a közelmúltból:

› Oktatási és önkormányzati workshopon a Zöld 
Egyetem Program tapasztalatait osztotta meg a projekt- 
et összefogó Műszaki és Szolgáltatási Igazgatóság.

› A PTE is csatlakozott a TeSzedd! – Önkéntesen a 
tiszta Magyarországért akcióhoz, amely az ország 
legnagyobb önkéntes mozgalma. 8 egyetemi 
helyszínen, több, mint 600 munkatárs, hallgató és 
kisdiák igyekezett érzékeltetni és felhívni a figyelmet 
a természeti erőforrások megőrzésére, védelme.

› 40 db újonnan kihelyezett kerékpártároló, valamint 
kerékpárosok számára megnyitott kapu és kerék-
párszervíz várja a bringával közlekedő hallgatókat és 
kollégákat az ÁOK-n.

› Több elektronikai hulladékgyűjtési akció lebonyo- 
lítására került sor, melynek során a munkatársak, 
csatlakozó hallgatók 2,65 tonna e-hulladék leadását 
tették meg.

› A Zöld Csoport révén megkezdődött az egyetemi 
parkok, zöld területek virágosítása, fásítása, a fák 
koronaalakító, ifjító metszése.

A „Zöld Egyetem” gondolat egy komplex rendszer, 
magában foglalja az épített környezetet, a 
környezettudatos üzemeltetést, az ehhez 
kapcsolódó attitűdök kialakítását, valamint az 
oktatási, kutatási háttér megteremtését.

A XXI. század egyik legizgalmasabb tulajdonsága, 
hogy a közlekedési fajták végtelen számú válasz-
tását tárja elénk. A kerékpár, magicpie, segway és 
társaik mellett hónapról-hónapra látnak napvilágot 
különféle fejlesztések és azok kombinációi. Érdemes 
próbálkozni a közlekedés ezen alternatív formáival, 
mert gyors, hatékony és szórakosztató is. 
Keretes!!!
Pl. a bécsi kerékpárutak hossza több mint 1200 km. 
A 90-es évek elején 190 km volt. 2003-ban Bécs 
kezdte el az európai fővárosok között elsőként a 
biciklik bérbeadását. Ma, több mint 80 állomás 
működik a városban. A bringások mozgását 
önkormányzati megbízott vigyázza, aki intézi a 
bringások ügyeit, kezdeményezi a biciklis közlekedés 
fejlesztését, a biztonság növelését, simítja az 
autósok, a gyalogosok és a biciklisták közötti konflik-
tusokat, közvetít a biciklis lobbik és a bécsi 
önkormányzat között. Kerékpárügynökségnek hívják 
a hivatalt.

Előzmé



SPORTÉLET
Idén is Mecseki Láthatatlanok Emléktúra

A Mecseki Láthatatlanok a pécsi egyetemisták 
közössége volt, akik az 1956-os forradalom leverése 
után még hetekig (sőt egyesek hónapokig) ellenáll-
tak a Mecsek hegyeiben rejtőzve. Emlékük előtt 
tisztelegve tavaly a PTE Sportiroda megszervezett 
egy mintegy 8 kilométeres mecseki túrát, melynek 
voltak olyan állomásai, ahol az egyetemi polgárok 
vetélkedhettek egymással. Az idei megemlékezés is 
hasonló volt. 

Jotékonysági Éjszakai Futsal Kupa

November 14.-15.
Kezdés: 20:00, TTK Sportcsarnok
A Futsal Liga sikerén felbuzdulva a PTE Sportiroda, a 
Kosztolányi Céltársulással összefogva megrendezi a 
PTE 650 Jótékonysági Éjszakai Futsal Kupát. A 
kispályás labdarúgó torna célja a futballozás mellett 
a határon túli magyar iskolakezdők támogatása, 
hiszen a nevezési díjakból összegyűlt összeget a 
torna szervezői teljes egészében a Kosztolányi 
Céltársulás beiratkozási ösztöndíjprogramjának 
juttatják el. 
Információ: hari.jozsef@gmail.com

V. Sportok Éjszakája

November 22.-23.
Kezdés: 19:00, TTK Sportcsarnok
A Sportok Éjszakája a PTE Sportiroda legelső 
kiemelt rendezvénye volt, amit már alakulása, 2013. 
óta megrendez. A népszerű esemény 12 csapatot 12 
sportágban 12 órán át mozgat meg. Érdemes időben 
jelentkezni az eseményre, mert a helyek általában 
rekord gyorsasággal betelnek. 
Információ: egyetemisport.pte@gmail.com

Az UnivTv jóvoltából, sportrovatunkban egy össze-
foglalót is ajánlunk az idei  Rókaűzők Váltó-
futóversenyről, amelyről tudni érdemes, hogy: 
› Kaposvár és Pécs között már 20 éve zajló
  sportesemény, 
› az ősz legnagyobb ultratávú váltófutó versenye,
› 2015. óta vette gondos szárnyai alá a PTE.
https://www.youtube.com/watch?v=S4SRn-
Z5cBf8&feature=youtu.be



DESIGNPÉCS ’17

A Zsolnay Negyed m21 Galériában október 31-ig volt 
megtekinthető Párhuzamos avantgárd – A Pécsi 
Műhely 1968 – 1980 című kiállítás, amely a kivételes 
művészcsoport tevékenységét mutatja be, jelentős 
korabeli művek és archív anyagok segítségével.

A Pécsi Műhely a magyarországi konstruktivista és 
avantgárd hagyományok megújításán, új vizuális 
nyelv megalapozásán munkálkodott az 1970-es 
években. A művészcsoport a hatvanas évek végén 
alakult meg Lantos Ferenc festőművész és művészet- 
pedagógus tanítványaiból; 1970-től Ficzek Ferenc 
(1947-1987), Hopp-Halász Károly (1946-2016), 
Kismányoky Károly (1943- ), Pinczehelyi Sándor 
(1946- ) és Szíjártó Kálmán (1946-) alkotják a cso- 
portot.

Közös munkájukban a Bauhaus tevékenységét 
tekintették példaadónak. Figyelemmel kísérték a 
legfrissebb művészeti irányzatokat, a sokszorosított 
grafika, a festészet és a fotó mellett a legkülönfélébb 
műfajokban dolgoztak. A korai időszakban elsősor- 
ban geometrikus műveket alkottak, majd számos 
egyedülálló land art művet hoztak létre, a magyar- 
országi és egyúttal a közép-kelet-európai neoavant-
gárd művészetben is az elsők között voltak, akik 
tájkísérleteket végeztek a természetben. A művész- 
ek a hetvenes évek elejétől egyéni utakra léptek, de a 
közös munkák, a közös gondolkodásmód továbbra is 
összekötötte a tagokat. 
A kiállítás Doboviczki Attila T. és Készman József 
kurátori munkájában valósult meg.

„A tartalom maga a design. A design tartalom 
hiányában csupán dekoráció.” 
Jeddrey Zeldmann ars poeticája ihlette az Idei 
DesignPécs rendezvényt is, amely a Design Hét 
Budapest eseménysorozat hivatalos része.
Elég nyilvánvaló a tény, hogy Pécs legnagyobb 
erőforrása kulturális ereje, amely közvetlenül kötődik 
a kreatív iparágakhoz, hiszen a kulturális értékterem- 
tés valamilyen mértékű kreativitást feltételez. 
Ugyanakkor, a kreativitás nem csak a kulturális és 
kreatív ágazatok, hanem a gazdaság majdnem 
minden területének versenyképességéhez hozzá-
járul.
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a 
Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara, a Kreatív 
Ipari Klaszter és a kreatív ipari vállalkozások évek óta 
együttműködnek, erősítik és segítik egymást. 
Kedvezményezésükre és közös szervezésükben 
valósult meg a DesignPécs rendezvénysorozat. 
A gazdag programkínálat 
› felvonultatta a régió kiemelkedő kreatív ipari 
ágazatait: divat, kesztyűipar, orgonagyártás, 
alkalmazott művészet, ékszerkészítés, építészet és 
lakberendezés, 3D technológiák és azok alkalmazási 
lehetőségei, járműgyártás és formatervezés, 
kézműves termékek, audiovizuális technológiák, film 
és videó;
› betekintést adott a pécsi egyetemi művészeti és 
formatervezési műhelymunkába, így mutatva be a 
helyi design erőforrásokat és a lehetőségek 
sokaságát. 

Kreatív ipar és a PTE
Az Egyetemnek, harmadik missziójából fakadóan, 
kiemelkedő jelentősége van a kreatív iparágak 
fejlesztésében, piacképességük javításában, hiszen 
ezáltal elősegíti a meglévő iparágak modernizálását, 
és szakemberek képzésével részt vesz új iparágak 
meghonosítását célzó projektekben.
A PTE erőssége, hogy a kreatív ipar valamennyi 
ágazatához  kapcsolódó szakmai, oktatási kompe-
tencia megtalálható az intézményen belül. Ez 
alkalmassá teszi arra, hogy karokon átívelő kreatív 
ipari képzéseket hozzon létre és értékesítse ezen 
kapacitását a regionális szereplőkkel kooperálva. 
Indokolt tehát, hogy szerepét erősítse, hiszen van 
realitása  a kreatív iparra alapozott gazdaságfejleszt- 
ésnek.

Kreatív ipar és a PTE
Az Egyetemnek, harmadik missziójából fakadóan, 
kiemelkedő jelentősége van a kreatív iparágak 
fejlesztésében, piacképességük javításában, hiszen 
ezáltal elősegíti a meglévő iparágak modernizálását, 
és szakemberek képzésével részt vesz új iparágak 
meghonosítását célzó projektekben.
A PTE erőssége, hogy a kreatív ipar valamennyi 
ágazatához  kapcsolódó szakmai, oktatási kompe-
tencia megtalálható az intézményen belül. Ez 
alkalmassá teszi arra, hogy karokon átívelő kreatív 
ipari képzéseket hozzon létre és értékesítse ezen
kapacitását a regionális szereplőkkel kooperálva. 
Indokolt tehát, hogy szerepét erősítse, hiszen van 
realitása  a kreatív iparra alapozott gazdaságfejleszt- 
ésnek.

A Pécsi Műhely a magyarországi konstruktivista és
avantgárd hagyományok megújításán, új vizuális
nyelv megalapozásán munkálkodott az 1970-es
években. A művészcsoport a hatvanas évek végén 
alakult meg Lantos Ferenc festőművész és művészet-
pedagógus tanítványaiból; 1970-től Ficzek Ferenc
(1947-1987), Hopp-Halász Károly (1946-2016),
Kismányoky Károly (1943- ), Pinczehelyi Sándor 
(1946- ) és Szíjártó Kálmán (1946-) alkotják a cso-
portot.

ÚJRA ITTHON A PÉCSI MŰHELY!



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!

INSPIRATÍV MŰHELYEK
A Kancellária alapvető feladata az Egyetem 
kiegyensúlyozott és megbízható működtetése, 
amely egyben azt is jelenti, hogy támogat minden 
értékes szellemi műhelyt és kreatív kezdeményezést. 
„Inspiratív műhelyek” sorozatunkban ezúttal a 
Pannon Zenei Egyesület Pannon Gyermekkarának, 
és Pannon Vegyes Karának amerikai útjáról számol-
unk be.

A Pannon Zenei Egyesület alapító tagjai a PTE 
dolgozói és hallgatói. Az egyesület Pannon Gyerme-
kkara 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 vezetésével a Pannon Gyermekkar 

meghívást kapott a New York-i Carnegie Hallban 
megrendezett gyermekkari koncertprogramra. 
Kodály halálának 50. és Bartók születésének 135. 
évfordulóját méltóképpen reprezentálták a New 
York-i koncerteken. 
A tengerentúli fellépés a magyar kultúra népsze-
rűsítésének páratlan alkalma, amely a Pécsi 
Tudományegyetem számára is értékes megjelenési 
lehetőség volt.
A kórus nagy sikerű koncertet adott a Carnegie 
Hallban, a New York-i Magyar Házban, New Jersey 
államban, New Brunswick városában; a közönség 
vastapssal, állva hálálta meg az élményt.
Hisszük, hogy a magyarságtudat megőrzésében 
kiemelt fontosságú érték az anyaország nyújtotta 
érzelmi támogatás, amely hús-vér embereken 
keresztül közvetíti a magyar értékeket, 
hagyományokat. Bízunk benne, hogy lesz még 
hasonló alkalom, a Kancellária támogatni fogja.

Szívből gratulálunk a szép sikerhez!

MEGÉRKEZETT
Ünnepeljük együtt a zongorák Stradivariját!

A Modern Városok Program keretén belül beszerzés-
re került és megérkezett a Fazioli zongora, amely 
egyedülálló hangszer a Régióban. Ebből az 
alkalomból a Művészeti Kar Zeneművészeti Intézete 
zongoraavató hangversenyt szervett, október 
25-én, a Liszt Ferenc Hangversenyteremben.

Paolo Fazioli és szakemberekből álló csapata az 
észak-olaszországi Sacilében olyan zongorát 
alkotott, amely méltó párja Stradivari híres mester-
hegedűinek. A két hangszermárkában nemcsak a 
kiváló minőség, hanem a felhasznált fa típusa is 
közös: mindkettő a Sacilétől közel száz kilométerre 
található Fiemme-erdő különleges lucfenyőiből 
készült. A Fazioli-hangszereket manufaktúrás 
rendszerben egyenként, kézzel készítik a harmincöt 
fős sacilei műhelyben, amely eredetileg Fazioli 
apjának bútorgyárára épült rá.
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