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Kedves Egyetemi Munkatársak!
Az egyetemi karok, szervezeti egységek valamennyi, szélesen értelmezett gazdálkodási 
tevékenységét immár a kijelölt gazdálkodási referensek koordinálják. A referensek 
elérhetősége és hogy mely kar/szervezeti egység gazdálkodását támogatják,
elérhető a http://kancellaria.pte.hu/gazdalkodasi_referensek címen. 

Az Állami Számvevőszék megállapításaira készített intézkedési terv, valamint a törvényi, 
és a referensi modell bevezetéséből fakadó változások következtében szükségessé vált 
az Egyetem gazdálkodási tárgyú szabályzatainak felülvizsgálata és módosítása. 

A Szenátus október 1-i ülésén egyhangú igen szavazattal támogatta a PTE 
Gazdálkodási Szabályzatát, a Közbeszerzési- és Beszerzési Szabályzatokat,
valamint a Vagyongazdálkodási Szabályzatot. Igyekszünk a nagyfokú bizalomra 
rászolgálni, noha illúzió volna azt feltételezni, hogy egy remekül megszövegezett 
szabályzat önmagában hatékonyabbá teszi és felgyorsítja a folyamatokat.
Ezért is szigorúan elvárom a szabályzatok betartását.  

Tudom, látom, hogy számos területen változnunk és változtatnunk kell. Nagyon rövid 
időn belül szeretném elérni, hogy a beszerzések nyomon követhetőek legyenek,
az ügyek átfutási ideje drasztikusan csökkenjen, a beszerzéshez köthető szerződések 
akár néhány napon belül eljussanak az aláírás fázisáig. 

Ezúton is szeretném megköszönni a Kancellária munkatársainak azt az emberfeletti 
munkát és küzdelmet, amelyet az elmúlt hónapokban tanúsítottak, és amellyel segítik 
a változás előidézését. 

Továbbra is sok időt szánok a párbeszédre, amelyet fenn is szeretnék tartani.
Kérem, fogadják bizalommal októberi Hírlevelünket. Egyúttal bátorítom is Önöket, 
jelezzék, a Kancellária mely hatáskörébe tartozó ügyeiről olvasnának legközelebb, 
munkatársaimmal készséggel állunk rendelkezésre.

Jenei Zoltán  •  kancellár
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Bosszantó tény, hogy a szállítói számlák feldolgozása a PTE-n
az elmúlt években számos problémával, félreértéssel és többlet-
munkával terhelt folyamat volt. Ezen változtatnunk kellett.  

2015. október 12-ei éles indulással bevezetésre került a PTE Szállítói 
számla Workflow, azaz a szállítói számlakezelés folyamatlépéseinek 
automatizált végrehajtását támogató munkafolyamat-rendszer, 
amely a számla feldolgozása során alapvetően elektronikus
bizonylatáramlást valósít meg a folyamat egyes szereplői 
(referensek, iktatók, beszerzők, könyvelők) közt.

Reményeink szerint a Workflow folyamat a jövőben 
•  megkönnyíti a számlafeldolgozással kapcsolatos információkhoz
   való gyors hozzáférést, 
•  emellett biztosítja az átfutási/várakozási idők jelentős csökkenését. 

A rendszer indulását a Kancellárián is nagy várakozás előzi meg.
A körültekintő előkészítés ellenére is előfordulhatnak · az 1-2 hónapig 
tartó bevezetési időszakban · előre nem látható helyzetek, kérdések, 
amelyekre igyekszünk gyorsan reagálni. 
A lehető legjobb szakmai tudásunk szerint mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy az új munkafolyamat-rendszer mihamarabb 
pontosan, gyorsan és megbízhatóan működjön és az érintett 
kollégák - kötelezettségvállalók, teljesítésigazolók, ellenjegyzők, 
adminisztrátorok – elégedettek legyenek.
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A Magyar Államkincstár 2013. január 1-től a 422/2012. Kormányrendelet 
alapján ellátja a PTE, mint munkáltató illetményszámfejtéshez
kapcsolódó feladatainak egy részét. Ennek keretében a PTE illetmény-
számfejtése is a MÁK ügyvitel rendszerén keresztül történik. 

2015. november 1-től, a jelenlegi  illetményszámfejtő rendszert 
(KIR3) felváltja egy új rendszer (KIRA). Az új rendszerre való áttérés 
kötelező és érinti az ország összes állami, valamint az önkormányzati 
költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállalóját.

A leglényegesebb változást a valós idejű számfejtésre való áttérés 
jelenti, mely szerint a hónap utolsó munkanapján történik meg a 
számfejtés, valamint a távollétadatok és a mozgó bérek (ügyeleti díj, 
műszakpótlék, készenléti díj, túlóra) a tárgyhónapban kerülnek 
rögzítésre és kifizetésre.

Jelenlegi információnk szerint a mozgóbérek számfejtése az októberi 
és novemberi teljesítések esetében még az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően utólagosan, a tárgyhónapot követő hónapban történik.

A megváltozott folyamatokról várhatóan november első napjaiban 
tartunk majd szélesebb körben tájékoztatót. 

02  KIRA
AVAGY ÚJ ILLETMÉNYSZÁMFEJTO RENDSZER



03  NAGYÉRTÉKU
ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZÖK
BESZERZÉSE

Az egészségügy minőségi fejlesztésének egyik eszköze a korszerű 
orvostechnika és  –technológia alkalmazása. A PTE a közelmúltban 
több milliárd forint összeget fordított meglévő egészségügyi 
intézményeinek rekonstrukciójára, az eszközpark megújítására,
az infrastruktúra modernizációjára, és a legkorszerűbb
orvostechnikai eszközök beszerzésére.

Az elmúlt fél év leforgása alatt különböző pályázati forrásokból
finanszírozott, közel 1,5 milliárd forint értékű orvostechnikai eszköz 
közbeszerzését menedzselte a PTE Közbeszerzési Igazgatósága. 

• Többek közt CT, röntgen gépek, mammográf berendezés,
  lélegeztetőgépek, defibrillátorok, szívultrahang, műtőasztalok,
  szív-tüdő motor, intenzív ágyak kerültek beszerzésre, de bővült
  a meglévő monitor-rendszer is. 

A méltán híres és elismert pécsi egészségügyi ellátást és gyógyítást
támogatja a XXI. századi infrastruktúra és a minőségi szolgáltatások 
széles spektruma.



 04 TERET NYER

AZ EGYNAPOS
SEBÉSZETI
BETEGELLÁTÁS

Az egynapos sebészeti betegellátás egy innovatív, az egészség-
ügyi szolgáltatás számos aspektusára kedvező hatást gyakorló 
betegellátási forma.

•  A szolgáltatást igénybevevő ugyanabban a kezelésben részesül,
   mint az aktív fekvőbeteg ellátási-forma esetében,
   az egészségügyi intézményben történő tartózkodása
   azonban nem haladja meg a 24 órát. 

•  Rendszerint minimál-invazív beavatkozásokról van szó,
   amelynek következtében a beteg rehabilitációja gyorsabb.

•  Csökken az intézmény hotel-, illetve élelmezési költsége. 

•  Várólista redukáló hatással is bírhat.

•  Hosszabb távon fenntarthatja a közvetlen betegellátásban
   dolgozók motivációját.

A PTE Klinikai Központjában is lehetőség van számos beavatkozás egynapos formában 
történő ellátására. Az eddigi egynapos betegellátási gyakorlat a Klinikai Központban leginkább 

•  a Szemészeti Klinika szürkehályog műtéteit, 

•  a Szívgyógyászati Klinika diagnosztikus szívkatéterezési beavatkozásait, 

•  a Szülészeti-, és Nőgyógyászati Klinika által végzett kisebb nőgyógyászati műtéteit,

•  valamint a mozgásszervi szakmák arthroszkópos beavatkozásait jelentette. 
2015. június 1-től hatályos jogszabályi változások értelmében az egynapos beavatkozások 
szélesebb körben való gyakorlása volt az egészségbiztosító célja. 
Ennek értelmében, a Klinikai Központ az eddigi egynapos formában végzett beavatkozásainak 
többszörösét képes ellátni. Ezen szolgáltatások elszámolása során az egészségbiztosító
nem épített be finanszírozási plafont, így az egynapos beavatkozások egyre magasabb 
arányban történő részesedése többletbevételt generálhat az érintett klinikák,
illetve a Klinikai Központ számára.
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában a 2015-ös év második félévétől 
hozzávetőlegesen havi 700 beteg kerül megoperálásra egynapos formában.



05 A NEPTUN BEVEZETÉSE

Sokak számára kérdés, hogy mi fog történni az 
eddigi EHA kódokkal, azaz az egyetemi polgárok 
központi címtárban használt felhasználói nevével. 
Szerencsére ezek a felhasználói nevek az átállás 
során nem fognak megváltozni, tehát senkinek
nem kell felhasználói nevet megjegyeznie!
Két fontos információ:
• A bejelentkezéshez használt felhasználói nevek 
ugyan nem változnak, azonban a hallgatóknak
a Neptun rendszeren belül megváltozik az azono-
sítójuk! Tehát a bejelentkezéshez továbbra is
a megszokott EHA kódot szükséges használni, 
azonban a vizsgalapokon, kurzusokon már
a Neptun kóddal fogják megtalálni magukat,
ezért fontos lesz mindenkinek, hogy megjegyezze
a Neptun kódját!
• A 2015. év fontos informatikai biztonsági 
előrelépése lesz a központi címtárban használt 
jelszavak lejárati idejének év végével történő 
bevezetése. A mindennapi életben ez azt fogja 
jelenteni, hogy előre láthatólag 90 naponta
mindenkinek kötelező lesz a jelszavát megváltoz-
tatni. Tekintettel arra, hogy a felhasználók egy 
része hosszú évek óta ugyanazt – a sokszor 
könnyen kitalálható – jelszót használja,
ez egy régóta (el)várt funkció bevezetése lesz.

A Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer
bevezetése számos újdonságot fog hozni a Pécsi 
Tudományegyetem életében. Az oktatásszervezési 
folyamatokat érintő változásokról az Oktatási 
Igazgatóság folyamatosan tájékoztatja
az egyetem polgárait. Az oktatásszervezési 
munkában résztvevők számára már elérhető
az online elektronikus tananyag, amely segítség-
ével megismerhetik az új folyamatokat és azok 
működését.
Az Informatikai Igazgatóság 2015. október 8-án 
adott át egy újonnan berendezett, 56 számító-
géppel felszerelt informatikai labort az Oktatási 
Igazgatóságnak, ahol a felhasználók első csoport-
jának oktatása ezen a napon meg is kezdődött. 
Reményeink szerint az új tanulmányi rendszer éles 
indulásáig minden érintett munkatárs részt vehet 
majd az oktatáson, így az online tanagyagok 
mellett gyakorlatban is megismerheti az új rend-
szer nyújtotta lehetőségeket.

A Neptun rendszer bevezetésével kapcsolatos 
információk megosztására az Oktatási Igazgatóság 
elindította a http://neptun.pte.hu címen elérhető 
információs weboldalát!



Jelenleg, a Hunyor Vendégház és Diákszálló 17 különböző országból érkezett 
Erasmus hallgató „otthona”. Nem titok, hogy az épület falai közt élénk diákélet 
zajlik, ezért időnként ráfér a „ráncfelvarrás”.

2013-ban kezdődött egy nagyszabású felújítás, és a 2 éves folyamat során, 
több szakaszban történt meg az épület korszerűsítése:

Elsőként a közösségi helyiségek (recepció, konferenciaterem) padlóburkolatát 
cseréltük. Az épület északi ablakai megfelelő szigetelést kaptak, valamint
a teljes épület festése is megtörtént. Emellett az alagsorban kialakításra került 
egy második konyha is, melynek befejezése és átadása folyamatban van.

Laminált padlóburkolatot kapott az étterem, a folyosók, a lépcsők pedig,
a korábbi elhasználódott szőnyegpadló helyett korszerű, speciális műanyag 
felületet.

A hallgatók kényelme érdekében a recepció szintre új bútorok kerültek
beszerzésre.

Az épület korszerűsítésére eddig összesen 22 millió Ft összeget költöttünk el. 
A költségeket az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a Műszaki Szolgálta-
tási Igazgatóság Vagyongazdálkodási és Fejlesztési Főosztálya osztotta meg 
egymás között.

A felújítási munkálatokkal nem állunk le, 2016-ra tervezzük a Diákszálló
szobáinak padlócseréjét, valamint a külső homlokzat szigetelését és festését. 
Reményeink szerint, az épület állagát, minőségét illetően, az Erasmus 
hallgatóknak nem lesz okuk panaszra.

06  SZEBB, KÉNYELMESEBB
A HUNYOR VENDÉGHÁZ ÉS DIÁKSZÁLLÓ


