


Több hónapig tartó tartalmi és pénzügyi tárgyalások eredményeképpen
Magyarország Kormánya a Modern Városok Program keretében elfogadta
a PTE fejlesztéséről készített határozati javaslatot és 24 milliárd Ft költségvetési 
forrást nevesített, amely 2020-ig az Egyetem rendelkezésére áll. A támogatás
a PTE idegen nyelvű képzési bővítéséhez kapcsolódó kapacitás-fejlesztést
valamint a kutatási potenciál erősítését szolgálja. A beruházási program részben
egy új campust, részben a meglévő ingatlanok felújítását jelenti, amely valamennyi 
kart érinteni fogja, ahol külföldi hallgatókkal foglalkoznak. Bátran kijelenthető, hogy 
olyan program előtt állunk, amely az egész város életére kiemelkedő hatással lesz.

Nem árt, ha pontosan tisztában vagyunk a jelenlegi helyzettel: csökkenő hallgatói 
létszám, szétaprózott ingatlanok és infrastruktúra, a PTE és a gazdasági szereplők 
kutatásokban, innovációban való együttműködése nehézkes, a helyi gazdasághoz 
kapcsolódó statisztikák lehangolóak, romlik a foglalkoztatás, jelentős az elvándorlás 
és gyengül a munkahelyek megőrző képessége is.
A sorolt problémákra nem gyógyír 24 milliárd forint, de okos stratégiával,
a különböző pályázati lehetőségek kihasználásával és összekapcsolásával
az összeg akár meg is duplázható.
Az egyetemfejlesztési program stratégiai célja a felsőoktatás minőségének,
versenyképességének javítása az idegen nyelvű képzéseken résztvevő hallgatói 
létszám jelentős növelése. Tudomásul kell vennünk, hogy egyre kiélezettebb verseny 
folyik a hallgatók figyelmének felkeltéséért, és a ma még meglévő előnyeink
csak komoly fejlesztésekkel tarthatók meg.  

A közelmúltban a Kancellária elkészítette a Projekt Alapító Dokumentumot (PAD), 
amely lényegében az egyetemfejlesztési program részletes tervezésének
és végrehajtásának első lépcsőfoka. A Dokumentumot az egyetemi vezetés
megtárgyalta és elfogadta, jelenleg a projektszervezet szakmai bizottságaiba 
delegálandó tagokról egyeztetünk. Összegyetemi érdekről van szó és nincs sok 
időnk, lényeges, hogy minél hamarabb megkezdhessük az operatív munkát.

Hírleveleinkben folyamatosan hírt adunk és beszámolunk a nagyszabású fejlesztési 
program aktualitásairól. Szándékunk széles nyilvánosságot adni a terveknek, 
döntéseknek.

• KEDVES EGYETEMI MUNKATÁRSAK!

Jenei Zoltán
kancellár





JOGSZABÁLY•FIGYELO

2016. februártól a Kancellári Hivatal jogszabály-figyelési szolgáltatást nyújt
a karok • szervezeti egységek részére.  Ennek keretében nem csupán az intézményt érintő jogszabályok 
változásairól, továbbá az állami irányítás egyéb jogi eszközeiről (miniszterelnöki, miniszteri határozatok, 
utasítások), hanem a Bírósági Határozatok című lapban közzétett fontosabb, irányadó bírói ítéletekről,
és nem utolsó sorban az adózási kérdésekről is tájékoztatást nyújt, ezzel is segítve a jogalkalmazást. 
Habár a magyar jogrendszer nem precedenseken alapul, az irányadó bírói ítéletek zsinórmértékül
szolgálhatnak a helyes (bíróság előtt védhető) döntés meghozatala során.

A szolgáltatást a Complex Jogtár változásfigyelési szolgáltatása felhasználásával nyújtja a Hivatal,
így azok a kollégák, akik rendelkeznek Complex jogtárral, a joganyag számára kattintva
azonnal meg tudják tekinteni az adott jogszabályt, adózási kérdést, vagy bírói ítéletet. 

A Complex hozzáféréssel nem rendelkező kollégák az adott jogszabály számának megadásával a következő
• mindenki által hozzáférhető • online jogtárban  tekinthetik meg a jogszabályt: http://net.jogtar.hu/

Bízunk benne, hogy az új szolgáltatás hasznos lesz
és jelentősen megkönnyíti az egyetemi felhasználók munkáját.



Valamennyi magyarországi felsőoktatási intézmény jogszabályban (Nftv.-ben) rögzített kötelezettsége
a hallgatók és az oktatók adatainak rendszeres beküldése a Felsőoktatási Információs Rendszerbe (FIR).
A FIR-be küldött adatok alapján határozza meg az EMMI, illetve az Oktatási Hivatal a PTE statisztikai adatait, 
amely az intézmény oktatási normatíváinak számítási alapját képezi. A FIR-ben lévő adatokból állapítják meg 
– többek között – a hallgatók egészségügyi ellátásra, a diákigazolványra, illetve a diákhitelre való jogo-
sultságát is. 

A személyes adatok mellett a FIR tárolja:
× a különböző végzettségekhez kapcsolódó,
× a hallgatók tanulmányi előmeneteléről szóló, 
× az oktatók esetében pedig a felsőoktatási foglalkoztatással kapcsolatos adatokat is. 

A folyamatról
A Pécsi Tudományegyetemen a hallgatók adatait a NEPTUN Tanulmányi Rendszerbe a kari tanulmányi 
hivatalok munkatársai rögzítik, míg az oktatói adatoknak a NEXON személyi nyilvántartó rendszerbe történő 
rögzítéséért a Humánpolitikai Igazgatóság a felelős. A NEXON-ból az oktatói adatok az Oktatási Igazgatóság 
(OIG) segítségével kerülnek a NEPTUN-ba, ahonnan az OIG kéthetente küldi az oktatókra és hallgatókra 
vonatkozó adatokat a FIR-be.

Sajnálatos tény
A Pécsi Tudományegyetem adatszolgáltatásában az utóbbi időben – a hallgatói adatok esetében – számos 
esetben kritikus elmaradás mutatkozik. Sőt, az országos összevetésben szerepet játszó ún. FIR hibák eseté-
ben messze a legrosszabb hallgatói mutatókkal rendelkezünk. E helyzet felszámolására, az Oktatási 
Igazgatóság vezetésével elindult a FIR Munkacsoport működése, amelynek a feladata az elmúlt évek hibás 
adatainak javítása, a hiányzó adatok pótlása és a rendszerszintű hibák kiküszöbölése. A munkacsoportban az 
OIG munkatársai mellett a karok tanulmányi igazgatási szakemberei vesznek részt, valamint szükség esetén 
hallgatói munkaerőt is igénybe vesznek, mert a feladatok nagy része jelentős humánerőforrást igényel. 

A hibák mérséklése érdekében szükség van az adatrögzítésben kulcsszerepet játszó kari tanulmányi 
hivatalok munkatársainak további összehangolt, folyamatos és precíz munkájára is.

TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS

A rövidítve FIR-ként emlegetett
elektronikus rendszer
egyfajta központi nyilvántartás,
amely az intézmények, hallgatók,
oktatók adatait tartalmazza,
és biztosítja az intézményi adatok
jogszabályban előírt nyilvánosságát.



BÉRFEJLESZTÉS A PTE-N
A jogszabályi változások és az egyetemi vezetés döntése következtében
több munkaköri csoport illetménye is kedvezően alakul 2016-ban.

Oktató, kutató, tanár 15%-os illetménytöbblete
A PTE oktatói, tudományos kutatói, valamint a felsőoktatásban tanári munkaköröket betöltők a 395/2015. 
(XII.12) Kormányrendelet 9. § előírásainak megfelelően 15%-os béremelésben részesülnek az idei évben.
A döntés 940 közalkalmazottat érint. A 15%-os illetménytöbbletet a közalkalmazotti bértábla (Kjt. 2. melléklet) 
szerinti illetményére kell kiszámolni és csökkenteni a korábban kapott munkáltatói hatáskörű illetmény-
kiegészítés összegével. Az illetménytöbbletet a jogosultak egy köre már a január havi bérfizetéskor megkapta, 
kisebb részüket – a számfejtő rendszer (KIRA) működéséből eredő okból – február hónapban számfejtettük.

Nem oktató, kutató, tanár bérrendezése
Az érdekképviseleti szervezetekkel folytatott egyeztetést követően az Egyetem döntött a nem oktató, 
tudományos kutató és felsőoktatásban tanári munkakörökben dolgozó közalkalmazottak béremeléséről,
így mintegy 3008 közalkalmazott számára sikerült kedvezőbb bérezést kialakítani.

A döntés értelmében a fizikai munkaköri csoportban dolgozó munkatársak garantált illetménye (táblabér
és szakképesítési szorzó együttes összege) 2016. január 1 – december 31. közötti időszakban, határozott időre 
bruttó 135.000 Ft/hó, amennyiben ezt az összeget a jelenlegi garantált illetmény nem éri el.

A többi nem oktató, nem kutató és nem tanár munkaköri csoportban dolgozó munkatársak garantált illetménye 
(táblabér és szakképesítési szorzó együttes összege) 2016. január 1 – december 31. közötti időszakban, 
határozott időre bruttó 150.000 Ft/hó, amennyiben ezt az összeget a jelenlegi garantált illetmény nem éri el.
A PTE, a lehetőségeihez mérten igyekezett olyan döntést hozni, amely a lehető legszélesebb körben eredményez 
pozitív bérváltozást, és továbbra sem mond le a bértorlódás, bérfeszültség további enyhítéséről.

1 × A munkáltató által korábban kialakított illetményarányok 
megtartása érdekében a hatályos kinevezés szerinti
munkáltatói hatáskörű illetménykiegészítést a béremelésnél 
nem veszi figyelembe az Egyetem.

2 × A KIRA működéséből eredő technikai okok miatt
a januárra visszamenőlegesen rögzített juttatások kifizetése 
a közalkalmazottak egy részénél februárban hóközi
kifizetésként megtörtént, a közalkalmazottak többsége
a januári béremelést a februári járandósággal együtt
a februári bérrel március elején kapja meg. 

LÉNYEGES



A kutatási célú vegyszerek beszerzésének Kbt. hatálya alá tartozása és ezzel kapcsolatosan az egybeszámítási 
szabályok alkalmazása rendszeresen előforduló kérdés az egyetemek gazdálkodásában.
A Közbeszerzési Igazgatóság állásfoglalása alapján, amennyiben a vegyszerbeszerzéshez kapcsolódó kutatással 
kapcsolatban, kompetens szakemberek, megfelelő indoklással alátámasztják, hogy az általuk beszerezni 
kívánt vegyszerek miért nem voltak tervezhetők, úgy az igénylés időpontja egyértelműen elkülöníthető
a közbeszerzési terv alapján egybeszámított vegyszerek igénylésének időpontjától, így ezen beszerzések 
értékét nem kell/ nem lehet egybeszámítani. Természetesen a közbeszerzési értékhatárok így is irányadóak 
maradnak az egyes beszerzésekre, azaz ha a nem tervezhető beszerzési igény becsült értéke önmagában 
meghaladja a nettó 8 millió forintot, akkor arra közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 

Ebből következően, ha a PTE Közbeszerzési Igazgatósága felé nettó 8 millió forintot el nem érő vegyszer-
beszerzési igény érkezik és az igénylő indoklást ad arra vonatkozóan, hogy a vegyszerek beszerzését
milyen szakmai indok alapján nem tudta előre tervezni, úgy ezt az igényt csak az ugyanekkor felmerülő 
vegyszerbeszerzési igénnyel kell egybeszámítani, azaz egy időben lefolytatható beszerzések lesznek.
Utóbbi hiányában a vegyszerbeszerzés, mint új igény nem számítható egybe a tervezhető beszerzésekkel,
így az nem közbeszerzés köteles.

Lényegesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre, a fenti specialitásoktól 
függetlenül, az egyetemi gazdálkodásban megkövetelt átláthatóság és nyilvánosság biztosítása érdekében
a versenyeztetés mindenképp indokolt. A belső szabályzatainknak megfelelően a három árajánlat bekérését 
nettó 100 ezer forint feletti beszerzéseknél minden esetben kötelezően alkalmazzuk.

A fenti értelmezés nem alkalmazható az oktatás során felhasznált vegyszerekre, hiszen azok a tantervtől 
függően, de előre tervezhetőek. A Közbeszerzési Igazgatóság állásfoglalása szerint, ezen beszerzéseknek
a becsült értékét a külön eljárásban való lebonyolítástól függetlenül is egybe kell számítani.

ÁLLÁSFOGLALÁS A KUTATÁSI CÉLÚ
VEGYSZERBESZERZÉSEKROL

AKTUÁLIS KÖZBESZERZÉSEK
Hosszú előkészítő munkákat követően elindult a gyógyszer tender első közbeszerzési eljárása:
„Antibiotikumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére adásvételi keretszerződés keretében” 
tárgyban. Az eljárás jelenleg ajánlattételi szakaszban van. 
A Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár további közbeszerzési eljárásait folyamatosan 
indítják a Közbeszerzési Igazgatóság munkatársai. 
A Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból megvalósítani kívánt „Központi raktár kialakítása” tárgyú 
építés/kivitelezés közbeszerzési eljárás lezárult. Az eljárás keretében 4 érvényes ajánlat érkezett.
A nyertes ajánlattevővel a szerződést megkötötte az Egyetem.
A Szív CT leletező munkaállomás, PACS képmegjelenítő és CT szimulátor közbeszerzési eljárás adásvételi 
szerződésmódosítása a Kbt. 141. §-a szerint jogszerűnek tekinthető. A módosítás értelmében,
a Pécsi Onkológiai Centrum kialakítása pályázat részeként közbeszerzett eszközöket utófinanszírozással
kívánja rendezni az Egyetem, amelyeknek összege nettó 250 millió Ft. 



BEMUTATKOZIK
AZ IDEGEN NYELVI KÖZPONT

Az INYK kiemelt tevékenysége az akkreditált, nemzetközi ECL nyelvvizsga rendszer (European Consortium 
for the Certificate of Attainment in Modern Languages) működtetése, amelynek az INYK a magyarországi
és a nemzetközi központja: fejleszti az általa kiépített ECL nyelvvizsgahely hálózatot Európában és számos 
Európán kívüli országban, szervezi a vizsgák lebonyolítását, koordinálja és szakmailag irányítja a külföldi 
partnerek bevonásával készülő vizsgatesztek írását. Tevékenysége kiterjed újabb és újabb vizsganyelveknek 
az ECL vizsgarendszerbe történő integrálására: jelenleg 15 nyelvből (angol, német, magyar, mint idegen 
nyelv, bolgár, cseh, francia, horvát, héber, lengyel, olasz, orosz, román, spanyol, szerb és szlovák) lehet
a Közös Európai Referenciakeret elvárásaira épülő ECL nyelvvizsgát tenni. 

Az INYK 18 főállású munkatársa között vannak tesztfejlesztők, vizsgaszervezők és adminisztratív ügyintézők,
a kapcsolattartáshoz, a napi munkához nélkülözhetetlen informatikai rendszer működtetését, hang- és videó-
felvételek készítését informatikai munkatárs végzi. Az ECL nyelvvizsga központ munkatársai a 62 magyar-
országi és a több mint 100 külföldi vizsgahely mintegy 700 szóbeli vizsgáztatójával és értékelőjével állnak 
kapcsolatban. Az ECL vizsgahelyek megtalálhatók Moszkvától Londonig, Buenos Airestől Pekingig a világ 
számos pontján.

Az évi öt ECL vizsgaidőszakban 16-20 ezer vizsgázó méretteti meg nyelvtudását az általa választott nyelvből 
A2, B1, B2 vagy C1 szinten. Az egynyelvű, nyelvtani feladatokat nem tartalmazó ECL nyelvvizsga érdekes 
szövegeken, vizsgázóbarát feladattípusokkal méri a jelentkezők nyelvi kompetenciáját négy készségből 
(olvasásértés, hallásértés, íráskészség, beszédkészség). 
A PTE dolgozói és hallgatói a komplex vizsga díjából 3.000.-Ft kedvezményben részesülnek.
Aki a jelentkezéskor leadja az UnivPécs papír alapú példányaiból kivágható bont, 4000.-Ft vizsgadíj 
kedvezményben részesül.

× Az INYK munkatársai folyamatosan végeznek tesztelméleti kutatásokat, rendszeres előadói hazai
   és nemzetközi konferenciáknak, publikációikat az mtmt jegyzi.

× Az INYK szervezésében további nyelvvizsgák is letehetők – a kétnyelvű Origó, a német Goethe,
   a gazdasági szaknyelvi KITEX, de választhatók internet alapú vizsgák is, mint az angol TOEIC és a TOEFL.

× Az INYK rendszeresen indít egész szemeszteren át tartó nyelvtanfolyamokat, hétvégi kurzusokat,
   ECL vizsgafelkészítő tréningeket, nyaranta napi öt órás intenzív nyelvi képzéseket. A hagyományos angol
   és német csoportok mellett ebben a szemeszterben franciát, sőt japánt is választhatnak az érdeklődők.
   Az egyetemi belső továbbképzés keretében több csoportban oktatnak angolt az Idegen Nyelvi Központ

   munkatársai. A PTE hallgatói és dolgozói a nyelvtanfolyami díjból is kedvezményben részesülnek.

Az Idegen Nyelvi Központ (INYK)
a PTE Szenátusának decemberi ülésén
hozott határozata alapján a korábbi
Idegen Nyelvi Titkárság utódjaként,
elnevezésének módosításával jött létre,
Szervezeti és Működési Szabályzatát
a Szenátus 2016 februárjában fogadta el.



A legtöbb magyarországi nagy kórházhoz hasonlóan Pécsett is terjedelmes a várólista egyes beavatkozásoknál. 
Köztudott, hogy a PTE Klinikai Központ szürkehályog-műtét, gerincstabilizáló műtét, térd- és csípőprotézis 
műtét esetén vezet várólistát.
2015. elején a szürkehályog-műtét várólistán több, mint 4 000 beteg és 400 nap feletti várakozási idő
szerepelt, de a csípő- és térdprotézis műtétekre is több százan vártak, és nem volt ritka a másfél éves 
várakozási idő sem.
Ezen a helyzeten volt hivatott enyhíteni a 2015-ben az OEP által meghirdetett, országosan 5 milliárd forintos 
program, amelyből a Klinikai Központ az év során végzett beavatkozásokra 323,5 millió Ft többlet-
finanszírozásban részesült. Különösen a szürkehályog-műtétek területén sikerült eredményesen felhasználni
a rendelkezésre álló többletforrást. 

A program eredményeként 
  × 71%-kal csökkent a várakozók száma, 

  × 40%-kal csökkent a várakozási idő. 

A gerincstabilizáló, illetve a térd- és csípőprotézis műtétek tekintetében az idei év hozhat jelentős
eredményeket, hiszen a 2016-ra meghirdetett program 5 milliárd forintos forrásával a finanszírozó konkrét 
célként a várakozási idők jelentős csökkentését tűzte ki: 

  × a térd-, csípőprotézis és a gerincstabilizáló műtétek esetében 165 napos, 

  × a szürkehályog-műtétek esetében 85 napos átlagos várakozási időt jelöl meg.

Alapfeltétel természetesen a várólistára kerülés szerinti ellátási sorrend betartása, amelyet szigorú szabályok 
szerint a programtól függetlenül is kötelesek a szolgáltatók betartani.

Lényeges szempont, hogy többletforrás nem terheli az év elején teljesítményvolumen korláttal meghatározott, 
egészségügyi ellátásra fordítható keretet, azaz teljes mértékben többletbevételt jelent. Ráadásul kedvező
a finanszírozás mértéke is, hiszen az ebben a térítési kategóriában elszámolt beavatkozásokra az OEP
a normál díj 110%-át biztosítja.
A Klinikai Központ maximálisan élni fog a program kínálta lehetőséggel, a szükséges egyeztetések,
adatszolgáltatások, adminisztratív feladatok folyamatban vannak. 
Az Országos Egészségbiztosítási Intézet tájékoztatása szerint a tevékenység márciusban indulhat.

MUTÉTRE VÁR?
GYORSABBAN SORRA KERÜLHET

A projekt, mintegy 2,967 milliárd Ft pályázati támogatásból valósult meg, a Pécsi Tudományegyetem,
a Szegedi Tudományegyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Kutatóközpontja
és a Debreceni Egyetem összefogásával.

A pályázat néhány kiemelt célja: 
  × Munkaerő-piaci szereplőkkel való együttműködések elősegítése.

  × A hatékony közös ágazati felsőoktatási képzés- és szolgáltatásfejlesztés egymás jó gyakorlatainak
      megismerése.

  × Friss diplomások munkaerő-piaci alkalmasságának segítése.

  × Az orvos-egészségtudományi képzés nemzetközi versenyképességének növelése a képzési tartalmak
      és módszertanok fejlesztésével.

  × A felsőoktatási karrierirodák szakmai profil bővítése, az azonos szakterületeken működő karrierirodák
      közös szervezeti és szolgáltatás erősítése.

  × Nemzetközi együttműködések kialakítása regionális szintű – intézményközi és az ágazati célokhoz
      illeszkedő kooperáció keretében, nemzetközi hallgató vonzó képesség növelése.

A pályázat megvalósítása során elért eredmények: 
  × Közel 200 db bologna konform tananyag  

  × Képzésbe/átképzésbe 1300 személy vett részt

  × Sikeres képzésben 1250 személy vett részt 

  × 37 új, intézményesített nemzetközi partner

A projekt záró ellenőrzése 2016. március 1-én sikeresen lezajlott.

ÉLETTUDOMÁNYI
KLINIKAI FELSOOKTATÁS
GYAKORLATORIENTÁLT

ÉS HALLGATÓBARÁT
KORSZERUSÍTÉSE



A Karok, az Oktatási Igazgatóság és a PTE EHÖK együttműködése biztosította a PTE egységes megjelenését 
a január 21-23. között megrendezett nemzetközi oktatási szakkiállításon. A PTE standja egyik volt a legnagy-
obbak közül, a szolgáltatások pedig nemcsak egyszerű információátadásra szorítkoztak, hanem a fiatalok 
pályaválasztásának támogatását is szolgálták. Ez egyértelműen egyedülállónak tekinthető az intézményi 
standok kínálata közt. 

A látogatók számára nyújtott szolgáltatások: 

* Személyes információnyújtás:

  × részletes képzési, felvételi és felsőoktatási információk

  × személyes hallgatói élménybeszámolók képzésekről, egyetemi életről

* Információs és marketing kiadványok: 

  × karokat és képzéseiket részletesen bemutató füzetek, szórólapok

  × PTE Felvételi Magazin

* Egyéni tanácsadások:

  × pályaorientációs grafológiai tanácsadás

  × karrierteszt kitöltési lehetőség személyes orientációs beszélgetéssel

* Tudományterülethez köthető aktivitások

* Egyéb játékok, aktivitások: 

  × képi asszociációs pályaorientációs kvízjáték tableten

  × fotózkodás az EHÖK Tigrissel

  × EHÖK zenélő kisbusz DJ-vel a parkolóban

* PTE marketing: központi és karok által hozott ajándéktárgyak 

Beszéljenek a számok!
Egyéni tanácsadáson részt vett látogatók száma: 171 fő

A felvételizők kutatáshoz kérdőívet kitöltők száma: 429 fő

A PTE standot felkereső látogatók száma összesen: kb. 4000 fő

A kiállítás összköltsége: mintegy 10 millió Ft

A 99 m2 alapterületű stand tervezése és a grafikai munkák a Művészeti Kar hallgatóinak és a Karrier Iroda 

munkatársainak köszönhető. A standmatricák valamint az egyen-pólók grafikai tervezése egy a Művészeti Kar 

hallgatói számára hirdetett ösztöndíj keretében készültek. 

A Kiállításról remek beszámolót készített az Universitas Televízió:
https://youtu.be/9oohW3WlII0

Sikeres
   egyetemi

megjelenés
AZ EDUCATIO
KIÁLLÍTÁSON



BÉRFEJLESZTÉS A PTE-N
A jogszabályi változások és az egyetemi vezetés döntése következtében
több munkaköri csoport illetménye is kedvezően alakul 2016-ban.

Oktató, kutató, tanár 15%-os illetménytöbblete
A PTE oktatói, tudományos kutatói, valamint a felsőoktatásban tanári munkaköröket betöltők a 395/2015. 
(XII.12) Kormányrendelet 9. § előírásainak megfelelően 15%-os béremelésben részesülnek az idei évben.
A döntés 940 közalkalmazottat érint. A 15%-os illetménytöbbletet a közalkalmazotti bértábla (Kjt. 2. melléklet) 
szerinti illetményére kell kiszámolni és csökkenteni a korábban kapott munkáltatói hatáskörű illetmény-
kiegészítés összegével. Az illetménytöbbletet a jogosultak egy köre már a január havi bérfizetéskor megkapta, 
kisebb részüket – a számfejtő rendszer (KIRA) működéséből eredő okból – február hónapban számfejtettük.

Nem oktató, kutató, tanár bérrendezése
Az érdekképviseleti szervezetekkel folytatott egyeztetést követően az Egyetem döntött a nem oktató, 
tudományos kutató és felsőoktatásban tanári munkakörökben dolgozó közalkalmazottak béremeléséről,
így mintegy 3008 közalkalmazott számára sikerült kedvezőbb bérezést kialakítani.

A döntés értelmében a fizikai munkaköri csoportban dolgozó munkatársak garantált illetménye (táblabér
és szakképesítési szorzó együttes összege) 2016. január 1 – december 31. közötti időszakban, határozott időre 
bruttó 135.000 Ft/hó, amennyiben ezt az összeget a jelenlegi garantált illetmény nem éri el.

A többi nem oktató, nem kutató és nem tanár munkaköri csoportban dolgozó munkatársak garantált illetménye 
(táblabér és szakképesítési szorzó együttes összege) 2016. január 1 – december 31. közötti időszakban, 
határozott időre bruttó 150.000 Ft/hó, amennyiben ezt az összeget a jelenlegi garantált illetmény nem éri el.
A PTE, a lehetőségeihez mérten igyekezett olyan döntést hozni, amely a lehető legszélesebb körben eredményez 
pozitív bérváltozást, és továbbra sem mond le a bértorlódás, bérfeszültség további enyhítéséről.

1 × A munkáltató által korábban kialakított illetményarányok 
megtartása érdekében a hatályos kinevezés szerinti
munkáltatói hatáskörű illetménykiegészítést a béremelésnél 
nem veszi figyelembe az Egyetem.

2 × A KIRA működéséből eredő technikai okok miatt
a januárra visszamenőlegesen rögzített juttatások kifizetése 
a közalkalmazottak egy részénél februárban hóközi
kifizetésként megtörtént, a közalkalmazottak többsége
a januári béremelést a februári járandósággal együtt
a februári bérrel március elején kapja meg. 

LÉNYEGES

2016. február 25-26-án, tizedik éve töltötték meg építő-, villamosipari, gépészeti, környezetvédelemi
és informatikai cégek a Pécsi Expo Center kiállítótereit és konferenciatermeit a Pécsi Tudományegyetem 
Műszaki és Informatikai Karának meghívására.

A Dél-dunántúli régió legnagyobb műszaki rendezvényének múltja jól mutatja, hogyan válhat egy helyi 
egyetemi kezdeményezés országosan is jegyzett eseménnyé. A rendezvény életre hívásával a kar vezetésnek 
az volt a célja, hogy az elméleti ismeretek mellé a hallgatók gyakorlati tapasztalatot szerezzenek,
hogy megismerjék a legjelentősebb ipari szereplőket és a legújabb szakmai trendeket. A Pollack Expo
tíz éves története során nemzetközi konferenciák, robotprogramozási verseny, számítógép összeszerelési 
verseny és kamarai kreditpontszerző tanfolyamok színesítették a konferencia programjait. Láthatott itt
a nagyközönség  a szupravezetés alkalmazási lehetőségeit bemutató interaktív kiállítást, térszkennert
és alternatív üzemeltetésű autókat egyaránt. 

Az idei Pollack Expón a szervezők visszatértek eredeti célkitűzésükhöz és a hallgatókat leginkább érintő 
programokkal ünnepeltek.  A  kiállítótérben a „Műszaki tehetségek show”-ja keretében a Kar hallgatói által 
fejlesztett alternatív üzemelésű gépjárműveket, hallgatók által programozott drónokat és 3D-s
fejlesztéseket láthattak az érdeklődők. A „Hallgatói szekció”-ban pedig a legsikeresebb TDK témákkal 
mutatkoztak be a díjazott hallgatók. A 2016-os Pollack Expo szenzációjának pedig egy pécsi gyártó 
elektromos biciklijei, rollerjei bizonyultak, amelyekkel a legnagyobb kiállítótérben kerekezhettek
a látogatók. 

Az idei évben a Breuer Marcell díjat - amelyet minden évben a város érdekében végzett műszaki tevékenység 
elismeréséül ítélnek oda - Dr. Hübner Mátyás, a Műszaki Kar volt tanszékvezetője kapta. Sokak számára 
felejthetetlen élményt nyújtott Sepp Norbert Watson-nagykövet előadása, amely az alkalmazott mesterséges 
intelligencia kérdését vizsgálta. A résztvevők mintegy 80 előadást hallgathattak a két nap alatt ingyenesen
az Expo Center konferenciatermeiben.

Az elmúlt tíz év Pollack Expós adatait nehéz számokban kifejezni. Bizonyára sokat mondanának az ezres 
nagyságrendű kiállítói számok és a tízezres nagyságrendű látogató számok is. Mindezeknél még fontosabb
az a tény, hogy ez a rendezvény:
× a kiállítóknak szakmai és oktatói partnereket, 
× a műszakis hallgatóknak ipari összeköttetéseket és munkahelyeket, 
× a kamarai tagoknak szakmai tájékozottságot, 
× a város lakosainak pedig betekintési lehetőséget adott évről-évre. 
S hogy mit adott a Műszaki és Informatikai Karnak? Országos elismertséget, hosszú távú együttműködéseket, 
céges és baráti kapcsolatokat és hitet abban, hogy ennek a rendezvénynek van jövője a következő
évtizedekben is! 

Az Expó széles sajtónyilvánosságot kapott, ezúttal az Univarsitas Televízió összeállítását
ajánljuk munkatársaink figyelmébe: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Tq8YKJrRCc&feature=share

JUBILÁLT
A POLLACK EXPO!



A legtöbb magyarországi nagy kórházhoz hasonlóan Pécsett is terjedelmes a várólista egyes beavatkozásoknál. 
Köztudott, hogy a PTE Klinikai Központ szürkehályog-műtét, gerincstabilizáló műtét, térd- és csípőprotézis 
műtét esetén vezet várólistát.
2015. elején a szürkehályog-műtét várólistán több, mint 4 000 beteg és 400 nap feletti várakozási idő
szerepelt, de a csípő- és térdprotézis műtétekre is több százan vártak, és nem volt ritka a másfél éves 
várakozási idő sem.
Ezen a helyzeten volt hivatott enyhíteni a 2015-ben az OEP által meghirdetett, országosan 5 milliárd forintos 
program, amelyből a Klinikai Központ az év során végzett beavatkozásokra 323,5 millió Ft többlet-
finanszírozásban részesült. Különösen a szürkehályog-műtétek területén sikerült eredményesen felhasználni
a rendelkezésre álló többletforrást. 

A program eredményeként 
  × 71%-kal csökkent a várakozók száma, 

  × 40%-kal csökkent a várakozási idő. 

A gerincstabilizáló, illetve a térd- és csípőprotézis műtétek tekintetében az idei év hozhat jelentős
eredményeket, hiszen a 2016-ra meghirdetett program 5 milliárd forintos forrásával a finanszírozó konkrét 
célként a várakozási idők jelentős csökkentését tűzte ki: 

  × a térd-, csípőprotézis és a gerincstabilizáló műtétek esetében 165 napos, 

  × a szürkehályog-műtétek esetében 85 napos átlagos várakozási időt jelöl meg.

Alapfeltétel természetesen a várólistára kerülés szerinti ellátási sorrend betartása, amelyet szigorú szabályok 
szerint a programtól függetlenül is kötelesek a szolgáltatók betartani.

Lényeges szempont, hogy többletforrás nem terheli az év elején teljesítményvolumen korláttal meghatározott, 
egészségügyi ellátásra fordítható keretet, azaz teljes mértékben többletbevételt jelent. Ráadásul kedvező
a finanszírozás mértéke is, hiszen az ebben a térítési kategóriában elszámolt beavatkozásokra az OEP
a normál díj 110%-át biztosítja.
A Klinikai Központ maximálisan élni fog a program kínálta lehetőséggel, a szükséges egyeztetések,
adatszolgáltatások, adminisztratív feladatok folyamatban vannak. 
Az Országos Egészségbiztosítási Intézet tájékoztatása szerint a tevékenység márciusban indulhat.

MUTÉTRE VÁR?
GYORSABBAN SORRA KERÜLHET



» DESIGN FOR ALL «
Ma már alapvető elvárás a közintézmények fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése. Nincs ez másként 
a PTE esetében sem, és a „Design for All” elve alapján magától értetődő, hogy a környezet tervezésekor, 
kialakításakor figyelmet kapnak a speciális felhasználók igényei.
Korántsem jelenthető ki, hogy az Egyetem egésze komplex értelemben akadálymentesített,
vagyis, hogy az alkalmazott megoldások miatt mindenki egyformán jól tudja használni az épített környezetet, 
de a szándéknak megfelelően mindig van pozitív változás. 
Legutóbb, a Bölcsészettudományi Kar Ifjúság úti campusán, ahol a „D” épület összes vizesblokkja megújult, 
akadálymentes berendezéseket építettek be, mintegy 17,5 millió Ft összegből. A beavatkozás időszerű volt, 
hiszen több mint 25 évvel ezelőtt történt felújítás az épületben.

HÍREK
ESEMÉNYEK

FEJLESZTÉS A FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKÁN
8 új fogászati kezelő egység teszi „elviselhetőbbé” a betegek számára a fogászati kezeléseket és korszerűbbé 
az orvostanhallgatók gyakorlati óráit. A Műszaki Igazgatóság szakemberei biztosították a fogászati székek 
elhelyezésének műszaki feltételeit, különös tekintettel a gépészetre, a megfelelő speciális burkolatokra,
a padló kialakításra, a sugárvédelmi követelményekre. A műszaki átadásra ez év januárban került sor
a Klinika Dischka Győző utcai épülettömbjében. 

JÖVEDELEMIGAZOLÁSOK
Sajnálatos módon a 2015. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz szükséges jövedelemigazolások elkészítése 
során - az új illetmény-számfejtő rendszerre (KIRA) történő évközi átállásból következően - több esetben is 
előfordult, hogy az igazolásokat a Magyar Államkincstár hibás adat-tartalommal állította elő. 
Azóta a hibákat javította és így 2900 közalkalmazott részére új jövedelem- és járulék-igazolást adott ki.
Kérjük az érintett munkatársak türelmét és megértését, a Humánpolitikai Igazgatóság mindent megtesz
annak érdekében, hogy a javított igazolások a lehető leggyorsabban eljussanak a kollegákhoz.



TUDNIVALÓK A POSTAI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL
Tájékoztatjuk Munkatársainkat, hogy a Magyar Posta Zrt. a Pénzforgalmi szolgáltatások - Általános
Szerződési Feltételei alapján az utalványok kifizetése során minden esetben vizsgálja az átvételre jogosult 
személyazonosságát.
Az Egyetem nem veheti át a PTE címére érkező, magánszemélynek címzett utalványokat. 
Az Egyetem postafiók bérleti szerződésének módosítása miatt, 2016. április 1-től további változás lép életbe:
az Egyetem részére érkező utalványokat közvetlenül az Egyetem számlájára telepítik, ennek során a Posta
a jövőben, nem különbözteti meg a magánszemélynek címzett utalványokat. Felhívjuk a Munkatársak 
figyelmét, hogy a jövőben magán célú utalványaikat ne egyetemi címre, illetve postafiókba kérjék!

Többször jeleztük, hogy a Magyar Posta / MPL az Iratkezelő Központba szállít minden csomagot;
az érvényes szerződés értelmében ettől eltérni nem lehet. Az Egyetem címére kért magán csomagok,
rendkívül indokolt esetben továbbra is átvehetőek munkaidőben az Iratkezelő Központban, azonban kérjük, 
hogy a Postával/ MPL-lel választott csomagszállítás esetén ne az Egyetem címét adják meg a házhoz 
kézbesítés-kor, hanem válasszák a postaponti szállítást vagy csomag automatát, ezek szállítási díja kedvezőbb 
és küldeményeik munkaidő után is átvehetőek.

IMPRESSZUM

Szerkesztette:
Both Vilma sajtóreferens
PTE Kancellária
e-mail: both.vilma@pte.hu
tel: 72-501500/22384

Az innováció bárhonnan jöhet, avagy ajánljuk a munkatársak figyelmébe a 

„WOMEN STARTUP COMPETITION PÉCS” ESEMÉNYÉT.
Van egy jó ötlete és mellé 1-2 ember, akivel dolgozik? Van már működő innovatív vállalkozása/startupja
és terjeszkedni szeretne? Nőként nehezebben érvényesül a startup világában? Vegyen részt a tréningen
és a szervezők garantáltan felkészítik, hogy sikerrel vegye fel a harcot az alábbi témákban:

* Business Model - Üzleti modell kidolgozás

* Pitching - Előadói készség fejlesztés

* Presentation - Bemutató anyag elkészítés

* TeamBuilding - Startup csapatépítés

Feltétel: A szervezők csak olyan csapatok jelentkezését fogadják el, ahol a tulajdonosoknak
               vagy a csapatnak több mint 50%-a nő. 
Ez nem csak egy hétköznapi tréning, annál sokkal több. Ha sikeresen teljesítik a fenti témákat, akkor lehetőség 
van díjmentesen részt venni a 2016. márciusában megrendezendő WSC Welcome Night Networking esten,
a Demo Day eseményen, és az aznap szervezett Női Vállalkozói Konferencián is.

Időpont: 2016. március 22. 13 – 17 óra
Helyszín: Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b. Földszint A terem 
http://www.womenstartupcompetition.com 

HÍREK
ESEMÉNYEK

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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