


A Magyar Tudományos Akadémia 2016. május 2-án három új PTE-s tagot választott soraiba.
A Pécsi Tudományegyetem jó hírnevét öregbítő új tagok között két kémikus és egy jogász 
szerepel. Szívből gratulálok Dr. Felinger Attila, Dr. Kollár László és Dr. Kiss György professzor 
uraknak. A tudományban elért sikereikre, az oktatói tevékenységükre nagy szüksége van
az Egyetemnek és mindezt megbecsülni kötelessége is az intézménynek.    

Nyilvánosak immár a 2016. évi általános felvételi eljárás adatai. Jó hír, hogy a Pécsi Tudomány-
egyetemet közel 10%-kal többen választották, mint egy évvel korábban. Tény, hogy a Pécsi 
Tudományegyetem meghatározó szereppel bír a hazai felsőoktatásban, oktató, kutató
és betegellátó tevékenysége figyelemreméltó. Azonban azt is látni kell, hogy az Egyetemre jutó 
költségvetési támogatás csökkenő tendenciát mutat, így egyre fontosabbá válik, hogy minél 
több saját bevételt realizáljon az intézmény. A hallgatói, s különösen a külföldi hallgatói létszám 
emelkedése a felsőoktatási területen a működőképesség hosszú távú fenntarthatóságának 
alapja lehet.

A PTE a 2015. évet az elmúlt évekhez viszonyítva kedvezőbb likviditási helyzetben zárta,
így a 2016. évi tervezés is kiegyensúlyozottabb gazdálkodási feltételek mellett kezdődhetett.
A Szenátus áprilisi ülésén, egybehangzó igen szavazat mellett fogadta el a 2015. évi 
gazdálkodásról szóló beszámolót és a 2016. évi Gazdasági Tervet. Köszönöm kollégáimnak
a fegyelmezett és jó minőségű munkát, az egyetem szervezeti egységeinek, karoknak, 
klinikáknak, köznevelési intézményeknek az együttműködést. Itt jegyzem meg,
hogy Kormányrendelet alapján a Kincstár felülvizsgálta az éves költségvetési beszámolónkat
és megállapította, hogy az, a hatályos jogszabályi előírásoknak teljes mértékben megfelel.

Mindezek ellenére nem vagyunk könnyű helyzetben. Pár év alatt jelentősen növelnünk kell a 
hallgatói létszámot, 21. századi oktatási infrastruktúrát kell kialakítanunk, szorosabbra kell 
fűznünk az egyetemi-vállalati együttműködéseket, minden téren javítanunk kell pozícióinkon,
méltó módon kell megszerveznünk, megünnepelnünk a PTE 650 Jubileum évet,
és mindemellett megbízhatóan működnie is kell az intézménynek.

• Kedves Egyetemi Munkatársak!

Jenei Zoltán
kancellár
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A Karok együttesen realizálták az éves tervben előirányzott bevételeket,
kiadásaikat pedig mérsékelték.

A Köznevelési Intézmények kiadásai elmaradtak a tervtől,
bevételeik ennél nagyobb mértékben.

KK göngyölített hiányát 2,3 mrd Ft-ról
1,3 mrd Ft-ra sikerült mérsékelni.

Az egyéb önálló szervezetek 12,6%-kal nagyobb
bevételt realizáltak kiadásaiknál.

* 

* 

* 

* 

A 2015. gazdasági évet a PTE a pályázati források működésbe való bevonása, valamint az év 
közben érkezett többletforrások segítségével kedvező likviditási és gazdálkodási pozícióban 
zárta.

A lejárt szállítói tartozásállomány jelentős mértékben, 835 M Ft-ra csökkent.

Az Egyetem vagyona 9,6%-kal gyarapodott.

A beszerzett eszközök (gépek, berendezések, járművek) állományi értéke a pályázati támoga-
tásokból megvalósított beruházásoknak köszönhetően 5,9 Mrd Ft-tal nőtt.

* 

* 
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KAROK ÉS KÖZNEVELÉSI EGYSÉGEK TÉNYLEGES KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK
ÉVES TERVHEZ VISZONYÍTOTT SZÁMA

Az 1. oszlop minden esetben a tényleges kiadások,
a második oszlop pedig a tényleges bevételek éves tervhez viszonyított arányát mutatja.
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PÁLYÁZATOK
Az Egyetem 2016-ban pályázati bevételeket elsődlegesen a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Program (GINOP) fejlesztési keretéből vár. 
A pályázati kiírásokra eddig 23 projekttervet nyújtott be az Egyetem illetve konzorciumi partnere szakmapolitikai 
véleményre, összesen 16 milliárd forint összegben. A projektek 36-48 hónap hosszúságúak és a stratégiai K+F+I 
tevékenység megerősítését célozzák meg.

* A jelenlegi tervezési szinten a projektek legkorábban

   2016. július 1. napján indulhatnak. 

* Az EMMI pályázati menetrendjét figyelembe véve az Egyetem

   az év végéig több EFOP pályázati kiírásra is benyújt

   projektjavaslatokat, melyek eredményeként legkorábban

   az ősz végén újabb pályázati projektek indulhatnak. 

* További projektforrást jelentenek

   az OTKA bizottság által meghirdetett

   kutatási programok.

* 2016-ban jobb likviditási helyzetben kezdi az évet az Egyetem

* Továbbra is fontos a fegyelmezett gazdálkodás, költségek visszafogása
    a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében

* Kockázatok:

   × 2016-ban szűkülő pályázati lehetőségek

   × OEP konszolidáció

   × KK esetében változó bér korlátozott tervezhetősége

   × Államilag támogatott képzések körének szűkülése

   × Az államilag finanszírozott hallgatók csökkenő száma

* Lehetséges kitörési pont: az idegen nyelvű oktatási portfólió bővítése, külföldi hallgatók számának növelése

KIÍRÁS
GINOP-2.3.2-15
Stratégiai K+F Műhelyek kiválósága

GINOP-2.3.3-15
Kutatási Infrastruktúra megerősítése -
nemzetköziesítés, hálózatosodás

GINOP-2.2.1-15 K+F
versenyképességi és kiválósági együttműködések

Összesen

PÁLYÁZOTT ÖSSZEG  · e Ft ·
3 680 000     

1 530 279     

2 222 556     

7 432 835     

ELSŐ SZAKMAPOLITIKAI VÉLEMÉNYEZÉSEN TÚLJUTOTT PROJEKTEK 



A PTE vezetése elkötelezett az esélyegyenlőség biztosítása iránt és döntött a megváltozott 
munkaképességű munkatársak foglalkoztatási szintjének növeléséről. Megteremtette a gazdálkodó 
egységek számára annak feltételét, hogy az általuk fizetett rehabilitációs hozzájárulás mértékét 
jelentősen csökkentsék a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak számának növelésével.

Első lépésként, SZÉP kártyára való utalással nettó 50.000 összegű egyszeri támogatást kaptak
a megváltozott munkaképességüket igazoló munkatársaink. Ennek sikerét mutatja, hogy több,
mint 20 kollégánk nyújtott be dokumentumot megváltozott munkaképességéről. 

További támogatás, hogy a szervezeti egységek vezetői kérelem benyújtásával pályázhatnak célzottan 
biztosított státuszra és bérkeretre, a szervezet által kötelezően végzendő feladatok megváltozott 
munkaképességű közalkalmazottakkal való ellátására. Kiemelt prioritást élveznek azok a pályázatok, 
amelyek megbízási/vállalkozási szerződést is kiváltanak, így költségvetési szempontból jelentős 
költségcsökkentő hatásúak. A létrehozni kívánt munkahelyeket bíráló bizottság méri fel – szükség 
esetén – a munkavédelem és a foglalkozás-egészségügy bevonásával. Ily módon is biztosítani kívánjuk 
leendő munkatársaink beilleszkedését és tartósan eredményes foglalkoztatását.

A megváltozott munkaképességű munkatársak létszáma:
* 2015. év végén 45 fő
* 2016. 02.29-i állapotban 69 fő 

A döntéssel a PTE olyan embereknek segít munkalehetőséget biztosítani, akik a munkaerőpiacon 
nehezebben érvényesülnek. Mindez hosszútávon jót tesz a rehabilitációs eredményeknek,
a megváltozott munkaképességű személyek énképének és nem utolsósorban, az őket körülvevő 
szemlélet is változik.

SZEMLÉLETFORMÁLÁS

ELGONDOLKODTATÓ
A megváltozott munkaképességű emberek
foglalkoztatási aránya 2015-ös adatok alapján

Észtország (20-64 éves): 42,9%
Magyarország (15-64 éves): 18,1%

*

*



A Rektori Vezetői Értekezlet jóváhagyta az iratkezelési rendszer váltásról készült előterjesztést
és a kapcsolódó tevékenységről szóló Poszeidon Iratkezelő Rendszer Bevezetésének Alapító 
Dokumentumát (PAD). 

Az új rendszer bevezetésének alapvető indokai:

* A Pécsi Tudományegyetem jelenlegi iratkezelő alkalmazása, a Kontroller2 rendszer
   terméktámogatása 2013-ban, a szerződés lejártával együtt megszűnt. 

* A szerződés megszűnése miatt a jogszabályi változások követése nem biztosított,
   illetve a rendszer a 27/2014. KIM rendelet által, a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható
   iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményeknek sem felel meg. 

* A jelenlegi rendszer nem alkalmas a helyi igények kielégítésére, és a rendelkezésre álló 
   felhasználói licencek korlátozott száma nem támogatja hatékonyan
   a kitűzött iratkezelési fegyelem elérését. 

2016. április 20-án megalakult a Projekt Irányító Bizottság.
A projekt adminisztratív központja, munkaszervezete a Projektiroda, amely ellátja a szervezési, 
előkészítési folyamatokat, a határidőket szem előtt tartva összefogja a projektet.
(Elérhetősége: poszeidon@pte.hu) 

A sikeres rendszerindításhoz elengedhetetlen a központi irányítási területek, a karok, az Egyetemi 
Levéltár és a Klinikai Központ közreműködése is. A projekt elsődleges célja az új iratkezelési 
rendszer elindítása 2017.01.01-i dátummal, valamint a rendszer kezeléséhez szükséges ismeretek 
teljes körű átadása a nagy létszámú felhasználói kör részére.

ÚJ IRATKEZELÉSI RENDSZER•

A
P

T
E

-NAz új, Poszeidon elnevezésű rendszer, komplex, felhasználóbarát iratkezelési szoftver,
amely az iratkezelési folyamatok teljeskörű leképezésére, a visszakövethetőség 
elősegítésére, a szerződések jövőbeli nyilvántartására,
valamint az általános dokumentum-ügymenet megkönnyítésére hivatott.

* nem egységes munkamenet

* felesleges/nem valós adatok a rendszerben

* komplikált lekérdezések

* esetleges visszakövethetőség

* korlátozott felhasználószám

* könnyű visszakövethetőség (nincs iratvadászat)
* megbízható adatok
* átláthatóság
* egységes munkamenet
* egyszerű lekérdezések
* workflow
* docflow
* elektronikus levelek rendkívül egyszerű iktatása
* kapcsolódási pontok: NEPTUN, SAP, NEXON
* korlátlan felhasználószám
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KIINDULÁSI PONT
* az egyetemi tudásbázis K+F+I potenciálja jelentős
* a gazdasági szereplők számos szolgáltatásra tartanának igényt
* a felsőoktatási-vállalati együttműködések száma jelenleg alulmúlja a kívánt léptéket
* az egyetemi kutatások nem a piaci igényeknek megfelelő irányba haladnak,
   míg a vállalatok kutatás-fejlesztési igényei nem jutnak el a kutatócsoportokhoz
* a régió innovációs szereplőinek együttműködésén alapuló
   „Tudás Park” kialakítása szükséges
* kiemelt feladat a triple helix modell (állami-önkormányzati/egyetemi/vállalati szektor 
   együttműködésén alapuló partnerség) elterjesztése, illetve annak kiterjesztése
   négyes egység (quadruple helix) modellre, amely a projekt
   valamennyi tevékenységében visszaköszön
* az innováció fejlesztésben kiemelt szerepet kapnak az adott térségben jelen lévő 
   együttműködések, a modellben szereplő non-profit tudás- és technológiatranszfert 
   elősegítő szervezetek kialakítása, átalakítása és fejlesztése

A PROJEKT ÁLTALÁNOS CÉLJA
* komplex, hálózatos formában működő kutatás-fejlesztési, innovációs,
   technológia transzfer és hasznosítási rendszer kifejlesztése és működtetése
* nemzetközileg versenyképes tudásbázis létrehozása
* hatékony tudás- és technológia-transzfer együttműködések előmozdítása
* innovatív vállalatok régiós szerepvállalásának támogatása

Sikeresen, hiánypótlás nélkül lezárult
a Pécsi Tudományegyetem,
a Pécs-Baranyai Kereskedelmi
és Iparkamara és Pécs Megyei Jogú Város
együttműködésével zajló “Tudás Park” projekt
záró helyszíni ellenőrzése.

A PROJEKT KONKRÉT CÉLJA
* A PTE projektben résztvevő szervezeteinek együttes munkája lehetővé teszi,
   hogy a Dél-Dunántúli Régióban olyan ipari szereplők is megtelepedjenek,
   akik számára a kutatás-fejlesztés-innováció viszonylatában
   a Pécsi Tudományegyetem kutatásai, tudása jelentős hozzáadott értéket képvisel.
* Minél több versenyképes, nagy növekedési potenciállal rendelkező spin-off cég,
   start-up vállalkozás működjön az Egyetemen és környezetében úgy hogy a K+F+I
   területen megszerzett tudás, tapasztalat folyamatosan visszaáramoljon az oktatásba, 
   ezáltal stimulálva az újabb és újabb újításokat, innovációkat.

A SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK
* Szentágothai János Kutatóközpont
* KTK Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központ
* Pályázatmenedzsment és Innovációs Igazgatóság
* Kutatáshasznosítás és Technológia-transzfer Osztály

A projekt az alapokat tudta lerakni ehhez, magát az együttműködést
a projekt fenntartási időszakában fenntartani
így valamennyi résztvevő érdeke.

Megítélt támogatás: 640.029.992,- Ft
Támogatás mértéke: 100%



A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) 2016-2020 időszakra pályázatot 
hirdetett a kutatók számára kizárólag alapkutatási projektek megvalósítására.

A rendelkezésre álló forrás 2016-2020 között: 7 Mrd Ft
A támogatható pályázatok száma várhatóan: 250 – 300 db
Maximum támogatás: 48 millió Ft - 48 hónap projektidőtartamra

Változások 2015-höz képes: 
1.  Az OTKA pályázatok kezelése átkerült az NKFIH-hoz.

2. A kutatási témapályázatban (K_16) nem volt külön kutatói és posztdoktori pályázási lehetőség,
     mert ezt összevonták. Egyszerre adhatott be pályázatot fiatal kutató, és tapasztalt egyaránt. 

3. PD_16 címen olyan posztdoktori kiválósági program pályázatot írtak ki, amely kizárólag
     a posztdoktorok havi bruttó 330.000 Ft-os bérezését támogatja.

2016-os pályázatok:
PTE által beadott K_16 pályázatok száma: 89 db, összesen 2,4 Mrd Ft igény
Beadott PD pályázatok száma: 17 db 

2015-ben 81 db pályázatot küldött be a PTE, 2016-ban 106-ot, ami közel 25%-os növekedést jelent.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján elérhető információk alapján 
egyértelműen megállapítható, hogy idén látványosan, 50%-kal megugrott a pályázott összeg,
ugyanakkor a beadott pályázatok száma alig emelkedett.
Ennek tükrében még inkább hangsúlyos a PTE pályázati aktivitása.

BÔVÜLÔ FORRÁSOK •
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A PTE által beadott
OTKA pályázatok száma
2015-ben és 2016-ban.

A beadott
PTE pályázatok
intézményi arányai
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Nemzetközi konzorcium tagjaként, a Pécsi Tudományegyetem
és a Netis Informatikai Zrt. részvételével 2016 januárjában 3,5 millió EUR 
összköltségvetésű Horizont 2020 projekt megvalósítása indult el.

A hároméves projekt a demenciában vagy Parkinson-kórban szenvedő betegek, 
valamint az őket ellátó egészségügyi szakemberek és gondozók életét, munkáját 
kívánja megkönnyíteni felhasználóbarát informatikai eszközök fejlesztésén alapuló,
a megelőzést a felhasználók oktatásán és bevonásán keresztül előtérbe helyező 
integrált ellátási modell kidolgozásával.

Minden modult felhasználó központú módszer alapján fejlesztenek ki,
és ezeket a valós életből vett forgatókönyvek alapján tesztelik.

A konzorcium tagjai tudományos, ipari és felhasználói csoportokat is reprezentáló 
szervezetek. A spanyol, belga, holland és görög partnerek mellett a magyar
Netis Informatikai Zrt. és a Pécsi Tudományegyetem részéről a PTE Klinikai Központ 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika vesz részt.  Az Egyetem vállalt feladatai közé 
tartozik a klinikai háttér biztosítása, így valós környezetben történhet meg
a rendszer tesztelése, fejlesztése.

A Horizont 2020 az Unió kutatás-fejlesztési
és innovációs politikáját 2014-2020 között 
meghatározó program, melynek kiemelt célja, 
hogy a tudományos áttörésekből üzleti 
lehetőségeket biztosító innovatív termékek
és szolgáltatások születhessenek.
Jelenleg három Horizont 2020-as programból 
finanszírozott projekt megvalósítása zajlik
a PTE-n, amelyek azért jelentősek,
mert nem hazai intézményrendszeren
keresztül elérhető uniós források,
hanem közvetlenül Brüsszelben kell
őket megpályázni.
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A 2016. évi általános felvételi eljárásban több mint 111 ezren adtak be 
jelentkezést a felsőoktatási intézmények szeptemberben induló képzéseire,

ez mintegy 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. 
A Pécsi Tudományegyetemet az országos trendet meghaladóan,
9%-kal többen választották, mint egy évvel korábban.
Ezzel a PTE megőrizte negyedik helyét a felsőoktatási intézményekbe jelentkezők 
népszerűségi listáján és hatodik helyét az első helyes jelentkezések viszonylatában.

A jelentkezési számokat karonként vizsgálva megállapítható, hogy az ÁJK és ÁOK
az összes jelentkező, míg az ETK, a KTK és a MIK az első helyen jelentkezők
viszonylatában is jelentős mértékben növelte jelentkezőinek a számát.

PTE ÉS A VERSENYTÁRSAK JELENTKEZÉSI SZÁMAI (általános felvételi eljárások)

INTÉZMÉNY

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Debreceni Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem

Budapesti Gazdasági Egyetem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

2015

22190

14363

14967

12373

11889

11348

2016

22694

15302

15207

13462

13279

11629

ELTÉRÉS

504

939

240

1089

1390

281

ELTÉRÉS %

2%

7%

2%

9%

12%

2%



Bronzérmes sárkányhajósok és strandröplabdások, a leglelkesebb 
szurkolótábor, a legsokoldalúbb cheerleader csapat, az egyetlen
brass band – mindez együtt jellemezte a Pécsi Tudományegyetemet
a résztvevő intézmények között a május 7-én megrendezett
Dunai Regattán, a budapesti Műegyetem rakparton.
Az év sportfesztiválján 15 hazai egyetem sárkányhajó csapata, 6 magyar 
felsőoktatási intézmény, valamint az Oxford és a Cambridge University 
nyolcpár evezős egysége mérette meg magát, de strandröplabda verseny 
is zajlott az egyetemek között, a színpadon pedig egymást követték
az intézmények cheerleader csapatai, a többi kiegészítő program mellett.

A PTE egy 100 fős delegációval képviseltette magát. Az egyetem sárkány-
hajó csapata, a PTE Brass Band, a PTE Táncegyüttes, a strandröplabdások 
és a PTE EHÖK, a PTE Sportiroda és az Antall József Tudásközpont -
Pécs jóvoltából a rekordszámú, -hangú és -lelkesedésű szurkoló nem 
hagyott kétséget afelől, hogy a PTE egysége páratlan és utánozhatatlan.

Míg a sárkányhajósok a futamokra készültek, addig a strandröplabda 
versenyen a PTE férfi párosa a legjobb nyolc közé jutott, a női duó pedig 
harmadik helyezést érte el!
A kemény öthetes felkészülés és a hangszalagokat, hangszereket,
pomponokat nem kímélő szurkolás eredményeként az összesen
2 x 3 km-es versenyen a PTE sárkányhajó csapata harmadikként ért célba!

Az Univ Televízió által készített kisfilm hűen tükrözi a rendezvény
hangulatát: https://www.youtube.com/watch?v=tthL9nyqQpM,

forrás: www.pte.hu

FERGETEGES HANGULAT

É
S

 D
ÍJ

E
S

Ô
 A

 D
U

N
A

I 
R

E
G

A
T

T
Á

N



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!

Meghívó
10. alkalommal kerül sor a PTE Botanikus Kert Dísznövény Kiállítás- és Vásárra!

Szobanövények, orchideák, broméliák, kaktuszok, pozsgás- és rovarevő növények, balkonláda
és dézsás növények  - leánderek, bougainvilleák – trópusi és mediterrán növények és gyümölcsfák, 
vízinövények, örökzöldek, évelők, cserjék és fák, kerti kellékek és biotermékek nagy választékban 

kaphatóak, sőt, szaktanácsadást is vállal minden kiállító.

A program keretében, idén először kap helyet az Íriszkedvelők Magyarországi Egyesületének
kiállítása, ahol 300-nál is több íriszben lehet gyönyörködni.
Május 21-én, szombaton, a Növények Világnapja alkalmából

interaktív előadásokra is sor kerül az E-épületben. 
A részletes program a http://botanikuskert.pte.hu/content/rendezvenyek oldalon elérhető.

Helyszín • PTE Botanikus Kert (Pécs, Ifjúság útja 6.)
Időpont • 2016. május 21-22. (10-18 óráig)

Belépőjegyek a helyszínen kaphatók:
diák és nyugdíjas • 400 Ft

felnőtt • 700 Ft
gyermekjegy (2-6 éves kor között) • 200 Ft
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