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I. MÉRLEG 

 

Éves beszámoló A típusú mérlege 

            adatok millió Forintban 
Sor- 
szám 

A tétel megnevezése 
Előző év 

2021.08.01. 
Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 
2021.12.31. 

1 A. Befektetett eszközök 87 660 0 114 695 
2 I. Immateriális javak 526 0 656 
3 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0   0 
4 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0   0 
5 3. Vagyoni értékű jogok 325   355 
6 4. Szellemi termékek 201   301 
7 5. Üzleti vagy cégérték 0   0 
8 6. Immateriális javakra adott előlegek 0   0 
9 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 0   0 

10 II. Tárgyi eszközök 87 056 0 113 964 

11 
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok 72 853   94 344 

12 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 10 806   12 112 

13 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 427   408 

14 4. Tenyészállatok 0   0 
15 5. Beruházások, felújítások 2 970   6 399 
16 6. Beruházásokra adott előlegek 0   701 
17 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0   0 
18 III. Befektetett pénzügyi eszközök 78 0 75 
19 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 8   31 

20 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0   0 

21 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 10   0 

22 
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni 
részesedési viszonyban álló vállalkozásban 0   0 

23 5. Egyéb tartós részesedés 0   0 

24 
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési 
viszonyban álló vállalkozásban 

0   0 

25 7. Egyéb tartósan adott kölcsön 60   44 

26 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0   0 

27 9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0   0 

28 
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 
különbözete 0   0 

29 B. Forgóeszközök 12 042 0 23 720 
30 I. Készletek 1 732 0 1 559 
31 1. Anyagok 1 556   1 380 
32 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0   0 
33 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0   0 
34 4. Késztermékek 91   79 
35 5. Áruk 85   92 
36 6. Készletekre adott előlegek 0   8 
37 II. Követelések 10 283 0 2 001 
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Sor- 
szám 

A tétel megnevezése 
Előző év 

2021.08.01. 
Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 
2021.12.31. 

38 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 
(vevők) 

9 530   855 

39 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 6   13 

40 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással szemben 

0   0 

41 
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben 0   0 

42 5. Váltókövetelések 0   0 
43 6. Egyéb követelések 747   1 133 
44 7. Követelések értékelési különbözete 0   0 

45 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési 
különbözete 

0   0 

46 III. Értékpapírok 0 0 0 
47 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0   0 
48 2. Jelentős tulajdoni részesedés 0   0 
49 3. Egyéb részesedés 0   0 
50 4. Saját részvények, saját üzletrészek 0   0 

51 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok 

0   0 

52 6. Értékpapírok értékelési különbözete 0   0 
53 IV. Pénzeszközök 27 0 20 160 
54 1. Pénztár, csekkek 0   1 
55 2. Bankbetétek 27   20 159 
56 C. Aktív időbeli elhatárolások 56 0 7 771 
57 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 0   7 728 

58 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli 
elhatárolása 

56   43 

59 3. Halasztott ráfordítások 0   0 
60 Eszközök összesen 99 758 0 146 186 
61 D. Saját tőke 70 098 0 47 434 
62 I. Jegyzett tőke 93 104   55 794 

63 Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés 
névértéken 

0   0 

64 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0   0 

65 III. Tőketartalék 4 205   0 
66 IV. Eredménytartalék -27 211   0 
67 V. Lekötött tartalék 0   0 
68 VI. Értékelési tartalék 0 0 0 
69 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0   0 
70 2. Valós értékelés értékelési tartaléka 0   0 
71 VII. Adózott eredmény 0   -8 360 
72 E. Céltartalékok 0 0 909 
73 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 0   909 
74 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 0   0 
75 3. Egyéb céltartalék 0   0 
76 F. Kötelezettségek 9 615 0 59 960 
77 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 

78 
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 
vállalkozással szemben 0   0 

79 
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni 
részesedési viszonyban lévő vállalkozással 
szemben 

0   0 
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Sor- 
szám 

A tétel megnevezése 
Előző év 

2021.08.01. 
Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 
2021.12.31. 

80 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással szemben 

0   0 

81 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 
gazdálkodóval szemben 

0   0 

82 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 131 
83 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0   0 
84 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények 0   0 
85 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 0   0 
86 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 0   0 
87 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0   0 

88 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 
szemben 

0   0 

89 
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni 
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 
szemben 

0   0 

90 
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással szemben 0   0 

91 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0   131 
92 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 9 615 0 59 829 
93 1. Rövid lejáratú kölcsönök 149   137 

94 – ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények 0   0 

95 2. Rövid lejáratú hitelek 0   0 
96 3. Vevőktől kapott előlegek 0   101 

97 
4. Kötelezettségek áruszállításból és 
szolgáltatásból (szállítók) 

9 208   8 045 

98 5. Váltótartozások 0   0 

99 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt 
vállalkozással szemben 

0   146 

100 
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni 
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 
szemben 

9   0 

101 
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb 
részesedési viszonyban lévő vállalkozással 
szemben 

0   0 

102 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 249   51 400 
103 10. Kötelezettségek értékelési különbözete 0   0 

104 11. Származékos ügyletek negatív értékelési 
különbözete 

0   0 

105 G. Passzív időbeli elhatárolások 20 045 0 37 883 
106 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 4 601   1 897 

107 
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli 
elhatárolása 0   0 

108 3. Halasztott bevételek 15 444   35 986 
109 Források összesen 99 758 0 146 186 
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II. EREDMÉNYKIMUTATÁS 

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) 

            adatok millió Forintban 
Sor- 
szám 

A tétel megnevezése Előző év 
2021.08.01. 

Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 
2021.12.31. 

1 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 0   27 114 
2 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 0   249 
3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 0 0 27 363 

4 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0   -12 

5 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0   0 

6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 
(±03+04) 

0 0 -12 

7 III. Egyéb bevételek 0   16 480 
8 Ebből: visszaírt értékvesztés 0   0 
9 05. Anyagköltség 0   8 930 
10 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 0   7 158 
11 07. Egyéb szolgáltatások értéke 0   232 
12 08. Eladott áruk beszerzési értéke 0   572 
13 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0   10 

14 
IV. Anyagjellegű ráfordítások 
(05+06+07+08+09) 0 0 16 902 

15 10. Bérköltség 0   23 557 
16 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0   1 607 
17 12. Bérjárulékok 0   3 889 

18 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 0 0 29 053 

19 VI. Értékcsökkenési leírás 0   2 064 
20 VII. Egyéb ráfordítások 0   4 368 
21 Ebből: értékvesztés 0   1 

22 
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 
(I±II+III–IV–V–VI–VII) 

0 0 -8 556 

23 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0   0 
24 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0   0 

25 14. Részesedésekből származó bevételek, 
árfolyamnyereségek 

0   0 

26 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0   0 

27 
15. Befektetett pénzügyi eszközökből 
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó 
bevételek, árfolyamnyereségek 

0   0 

28 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0   0 

29 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 
bevételek 

0   121 

30 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0   0 
31 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0   132 
32 Ebből: értékelési különbözet 0   0 

33 
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 
(13+14+15+16+17) 0 0 253 

34 
18. Részesedésekből származó ráfordítások, 
árfolyamveszteségek 

0   0 

35 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0   0 
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Sor- 
szám 

A tétel megnevezése 
Előző év 

2021.08.01. 
Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 
2021.12.31. 

36 
19. Befektetett pénzügyi eszközökből 
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó 
ráfordítások, árfolyamveszteségek 

0   0 

37 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0   0 

38 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű 
ráfordítások 

0   0 

39 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0   0 

40 
21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott 
kölcsönök, bankbetétek értékvesztése 0   0 

41 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0   57 
42 Ebből: értékelési különbözet 0   0 

43 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 
(18+19+20+21+22) 

0 0 57 

44 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII–
IX) 

0 0 196 

45 C. Adózás előtti eredmény (±A±B) 0 0 -8 360 
46 X. Adófizetési kötelezettség 0     
47 D. Adózott eredmény (±C–X) 0 0 -8 360 
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III. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

1.1. A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem, vagy PTE) bemutatása 

 

Az Egyetem azonosító adatai: 

1. Az Egyetem neve: Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) 

2. Az Egyetem rövidített neve: PTE 

3. Az Egyetem jogállása: nem állami egyetem, egyéb alapítvány önálló intézménye 

4. Az Egyetem gazdálkodásának módja: az Egyetem önállóan működő, közhasznú egyéb szervezet 

5. Fenntartó: Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány (Székhelye: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) 

6. Az Egyetem adószáma: 19308681-2-02 

7. Az Egyetem KSH jelzőszáma: 19308681 8542 563 02 

8. Az Egyetem Oktatási Hivatal általi nyilvántartási száma: FI58544 

9. Az Egyetem székhelye: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. 

10. Az Egyetem internetes honlapjának címe: www.pte.hu 

11. Az Egyetem főtevékenysége: oktatás és tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység és 

gyógyító megelőző tevékenység nyújtása 

 

1.2. A számviteli politika főbb vonásai, a beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos 

döntések 

 

1.2.1. Számviteli politika 

 

Az Egyetem Számviteli Politikája, valamint annak kötelező részét képező szabályzatok 2022. május 9-

én léptek hatályba, melyeket a 2021. december 31-ei fordulónappal összeállítandó éves beszámolóra, 

valamint az azt alátámasztó könyvvezetésre is alkalmazni kell. 
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1.2.2. A beszámolási forma 

 

A mérleg tagolását a Szt. 1. számú melléklete alapján az ,,A'' változat szerint állítja össze az Egyetem.  

Az eredménykimutatást az Egyetem összköltség eljárással készíti el. 

 

1.2.3. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok 

 

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. 

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31. 

A mérlegkészítés napja: 2022. február 28. 

 

1.2.4. A beszámoló készítése, aláírása 

 

A beszámoló nyelve: magyar 

A beszámoló aláírója: 

 Dr. Miseta Attila - rektor 

 Decsi István - kancellár 

 Sónyákné Kátai Judit - közgazdasági és kontrolling igazgató 

 Füri József - számviteli osztályvezető, nyilvántartási száma: 179462 (mérlegképes reg.szám) 

Az Egyetem éves beszámolója mérlegének mérlegfőösszege meghaladja a száz milliárd forintot, ezért 

az adatokat millió forintban tüntetjük fel [Sztv. 20. § (2)]. Ettől eltérően a kiegészítő mellékletben ezer 

forintban adjuk meg az adatokat, amennyiben a világosság számviteli elv indokolja. 

Konszolidációra vonatkozó információk: Az Egyetem 100 %-os tulajdonában lévő leányvállalatai 

(Pécsi Tudásközpont Kft., PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft., PTE Pályázati 

Menedzsment Nonprofit Kft., JuridEco Zrt.) 

a Sztv. 119.§ (2)-(3) bekezdése alapján – mivel elhagyása a csoportról alkotott összképet nem 

befolyásolja – mentesül a konszolidációs kötelezettség alól. 
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Az Sztv. 117. § (1) bekezdés szerint két egymást követő üzleti év alapján kell vizsgálni a konszolidációra 

vonatkozó, a bekezdésben részletezett mutatókat. Az Egyetem számára ez az első, a modellváltás után 

üzleti év, így a konszolidáció feltétele nem vizsgálható. 

 

1.2.5. A könyvvezetés módja 

 

Az Egyetem a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti 

könyveit, magyar nyelven, forintban. 

 

1.2.6. A beszámoló közzététele 

 

Az Egyetem közzétételi kötelezettségének a hatályos törvényi szabályozás szerint azzal tesz eleget, ha 

a számviteli beszámolót, a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is 

tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést, az üzleti jelentést, valamint a közhasznúsági mellékletet 

a saját, valamint az Oktatási Hivatal honlapján közzéteszi. 

 

1.2.7. A számviteli alapelvek érvényesítése 

 

A számviteli törvényben foglalt alapelvek érvényesítésre kerültek a beszámolóban, amely elegendő a 

megbízható és valós összkép bemutatására. 

 

1.2.8. Összehasonlíthatóság biztosítása 

 

A Pécsi Tudományegyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 117/C.§-a 

értelmében 2021. augusztus 1-től, mint közhasznú magán felsőoktatási intézmény látja el 

tevékenységét, fenntartója az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány. Az Nftv. 117/C. § (2) 

bekezdése értelmében a fenntartóváltás következtében az Egyetem költségvetési szervi jogállása 

2021. július 31-vel megszűnt, azonban az Nftv. szerinti felsőoktatási jogalanyiságát a fenntartóváltás 
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nem érintette. Ennek értelmében a beszámoló eredménykimutatásában nem szerepel adat az előző 

időszakra vonatkozóan. 

 

1.2.9. Könyvvizsgálati kötelezettség 

 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak. 

A könyvvizsgálat éves díja: 2 950 000,- Ft + ÁFA 

Könyvvizsgáló társaság neve: East-Audit Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási szám: 001216 

Személyében felelős könyvvizsgáló: Baloghné Tasi Judit Éva 

Kamarai nyilvántartási szám: 002587 

A beszámoló auditálásán kívül a könyvvizsgáló a tárgyévben más szolgáltatást nem nyújtott az 

Egyetemnek. 

 

1.2.10. Minősítések, értelmezések a számviteli elszámolások szempontjából 

 

Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy 

téves bemutatása - az észszerűség határain belül - befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók 

döntéseit (a lényegesség elve).   

a) A képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összegét a kiegészítő mellékletben 

jogcímek szerinti részletezésben be kell mutatni. Ha az egyes jogcímek szerint képzett 

céltartalék összege az előző évi összegtől lényegesen eltér, akkor azt a kiegészítő mellékletben 

indokolni kell. Az Egyetem lényegesnek ítéli meg a bázis értékhez viszonyított 20 %-nál 

nagyobb eltérést. (Szt. 41. § (8))  

b) Ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor 

(megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának 

időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás 

következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható, de 
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a változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell 

mutatni. Az Egyetem e tekintetben lényegesnek ítéli meg az adott eszköz elszámolt éves 

értékcsökkenésének több mint 20 %-os változását. (Szt. 53. § (5))  

c) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni azon mérlegen kívüli tételek és mérlegben 

nem szereplő megállapodások jellegét, üzleti célját és pénzügyi kihatásait, amelyek 

bemutatásáról a Szt. külön nem rendelkezik, ha e tételekből és megállapodásokból származó 

kockázatok vagy előnyök lényegesek, és bemutatásuk szükséges az Egyetem pénzügyi 

helyzetének megítéléséhez. E tekintetben az Egyetem lényegesnek tekinti az 100 millió forintot 

meghaladó ügyleteket. (Szt. 90. § (3) c))  

d) Az üzleti jelentésnek tartalmaznia kell – az Egyetem fejlődésének, teljesítményének 

vagy helyzetének megértéséhez szükséges mértékben - minden olyan pénzügyi és ahol 

szükséges, minden olyan kulcsfontosságú, nem pénzügyi jellegű teljesítménymutatót, amely 

lényeges az adott üzleti vállalkozás szempontjából. E tekintetben az Egyetem lényegesnek 

tekinti különösen a közhasznú működésre tekintettel a Civil tv.-ben a közhasznúsági 

mellékletre előírt mutatókat. (Szt. 95. § (2)-(3))  

e) Az üzleti jelentésben ki kell térni a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges 

eseményekre, különösen jelentős folyamatokra. E tekintetben az Egyetem lényegesnek tekinti 

azon ügyleteket, amelyek várható eredményhatása az előző év adott eredménytételének 20 

%-át eléri. (Szt. 95. § (4) a))  

Jelentős mérték: A Számviteli Politika vagy az Értékelési Szabályzat konkrét eltérő rendelkezésének 

hiányában a beszámolóban, kiegészítő mellékletben a bemutatási kötelezettség szempontjából azon 

tételek minősülnek jelentősnek, melyek nagysága a beszámoló mérlegének vagy 

eredménykimutatásának számmal megjelölt sorainak 10 %-át, de minimum 100 millió forintot 

meghaladják.  

A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi a tényleges számlázás vagy később módosításból eredő 

különbözet, ha az jelentős. Az Egyetem jelentősnek tekinti az addig elszámolt bekerülési érték 10%-

ánál nagyobb módosítást. (Szt. 47. § (9))  

A tulajdonviszonyt és hitelviszonyt jelentő értékpapírok értékelésénél jelentősnek tekintendő a 

bekerülési érték 20%-át meghaladó érték.  

Követelések értékelésénél jelentősnek tekintendő a követelés egyedi értékének 20%-át meghaladó 

érték.  
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Tartósság értelmezése: Amennyiben jogszabály, vagy a számviteli politika más része eltérően nem 

rendelkezik, úgy tartósnak minősül a múltbeli tények és a jövőbeni várakozások alapján, egy éven (365 

naptári napon) túli időintervallum, valamint – fennállásának időtartamától függetlenül - ha a 

körülmény az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető. 

Jelentős összegű hibának tekintjük, ha a hiba feltárásának évében, ugyanazon évet érintően 

megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő vagy csökkentő értékének együttes 

(előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát. 

Nem jelentős összegű hibának tekintjük, ha a hiba feltárásának évében, ugyanazon évet érintően 

megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő vagy csökkentő értékének együttes 

(előjeltől független) összege nem haladja meg az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, 

azaz a jelentős küszöbértéket. A nem jelentős összegű hibák hatásait a tárgyévi, folyó könyvelésben 

kell rendezni. 

 

1.3. Az eszközöknél és a forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások 

 

1.3.1. Immateriális javak és tárgyi eszközök 

 

Az Egyetem az Eszközök és Források Értékelési Szabályzata értelmében a tárgyi eszközök bekerülési 

értéke a vásárolt eszközök esetén a vételár (növelve a használatba vételig felmerült költségekkel, és 

módosítva a felárakkal és engedményekkel), saját beruházás esetén az önköltség, térítés nélküli átvétel 

esetén a piaci érték. 

Az Egyetem az értékcsökkenést a bekerülési értékhez viszonyítottan – a 200 ezer forint bekerülési érték 

alatti befektetett eszközöket ide nem értve – időben lineárisan határozza meg, és havonta számolja el 

a használatban lévő napok arányában az alábbi kulcsok szerint: 

a) Immateriális javak: 

 vagyoni értékű jogoknál 16% vagy a tervezett használati idő alapján megállapított lineáris 

kulcs; 

 szellemi termékeknél 33%. 

b)  Tárgyi eszközök:  

 épületek szerkezet élettartamtól függően 
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 építmények az építmény jellegétől függően 

 számítástechnikai eszközök    33 % 

  egyéb gépek, berendezések     14,5 %  

 járművek 20 % 

A fentiekben ki nem emelt eszközök esetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény 2. számú mellékletében meghatározottak szerint kell a terv szerinti értékcsökkenést 

elszámolni. 

Az Egyetem a 200 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti szellemi termékeit, vagyoni értékű jogait és 

tárgyi eszközeit az üzembehelyezéskor értékcsökkenési leírás címen egy összegben elszámolja. 

Az Egyetem a tárgyi eszközök esetében nem él az értékhelyesbítés lehetőségével. 

 

1.3.2. Követelések 

 

A követelések állományba vétele az elismert, elfogadott összegben történik. Az el nem ismert 

követelések nem szerepelnek a mérlegben. 

Hitelezési veszteségként leírásra kerülnek azok a tételek, amelyek behajthatatlannak minősülnek. 

A követelések minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés 

időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi 

vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a 

bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell 

elszámolni – a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyv 

szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti – veszteségjellegű – különbözet 

összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. 

 

1.3.3. Devizás eszközök és kötelezettségek értékelése 

 

Az Egyetem a valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, 

befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség forintértékének meghatározásakor a 

valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon számítja át 

forintra. 
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1.3.4. Céltartalék képzése 

 

Az Egyetem az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot képez – a szükséges mértékben – azokra 

a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel 

szembeni fizetési kötelezettségekre [ideértve különösen a jogszabályban meghatározott garanciális 

kötelezettséget, a függő kötelezettséget, a biztos (jövőbeni) kötelezettséget, a korengedményes 

nyugdíj, illetve a helyébe lépő korhatár előtti ellátás, a végkielégítés miatti fizetési kötelezettséget, a 

környezetvédelmi kötelezettséget, valamint a megkötött szerződésből vagy annak elszámolási 

egységéből várható veszteséget], amelyek a mérlegfordulónapon valószínű vagy bizonyos, hogy 

fennállnak, de összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan, és azokra az Egyetem a 

szükséges fedezetet más módon nem biztosította. 
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2. ELEMZÉSEK 

 

2.1. Eszközök és források összetétele 

 

Az Eszközök és források összetételét a nyitó és záró állapotnak megfelelően az alábbi táblázat mutatja 

(adatok millió forintban): 

Megnevezés Előző év Tárgyév Változás 
(%) 

Összeg    
(E Ft) 

Részarány 
(%) 

Összeg     
(E Ft) 

Részarány 
(%) 

Befektetett eszközök 87 660 87,87 114 695 78,46 130,84 

Immateriális javak 526 0,53 656 0,45 124,71 

Tárgyi eszközök 87 056 87,27 113 964 77,96 130,91 

Befektetett pénzügyi eszközök 78 0,08 75 0,05 96,15 

Forgóeszközök 12 042 12,07 23 720 16,23 196,98 

Készletek 1 732 1,74 1 559 1,07 90,01 

Követelések 10 283 10,31 2 001 1,37 19,46 

Értékpapirok 0 0,00 0 0,00   

Pénzeszközök 27 0,03 20 160 13,79 74 666,67 

Aktív időbeli elhatárolások 56 0,06 7 771 5,32 13 876,79 

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 99 758 100,00 146 186 100,00 146,54 

Saját tőke 70 098 70,27 47 434 32,45 67,67 

Jegyzett tőke 93 104 93,33 55 794 38,17 59,93 

Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) 0 0,00 0 0,00   

Tőketartalék 4 205 4,22 0 0,00 0,00 

Eredménytartalék -27 211 -27,28 0 0,00 0,00 

Lekötött tartalék 0 0,00 0 0,00   

Értékelési tartalék 0 0,00 0 0,00   

Adózott eredmény 0 0,00 -8 360 -5,72   

Céltartalékok 0 0,00 909 0,62   

Kötelezettségek 9 615 9,64 59 960 41,02 623,61 

Hátrasorolt kötelezettség 0 0,00 0 0,00   

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0,00 131 0,09   

Rövid lejáratú kötelezettségek 9 615 9,64 59 829 40,93 622,25 

Passzív időbeli elhatározások 20 045 20,09 37 883 25,91 188,99 

FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN 99 758 100,00 146 186 100,00 146,54 
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2.2. Vagyoni helyzet, likviditás és fizetőképesség, valamint jövedelmezőség 

bemutatása 

Mutató megnevezése Mutató számításának módja 2021. év 

Saját tőke növekedési ráta Saját tőke/Jegyzett tőke 0,85 

Eladósodási ráta Hosszú lejáratú kötelezettség/Saját tőke 0,00 

Tőke feszültségi mutató (Hosszú + Rövid lejáratú 
kötelezettségek)/Saját tőke 

1,26 

Önfinanszírozás foka Adózott eredmény/Saját tőke -0,18 

Tartós források és befektetett eszközök aránya (Hosszú lejáratú kötelezettség + Saját 
tőke)/Befektetett eszközök 

0,41 

Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke/Befektetett eszközök 0,41 

Likviditási mutató Forgóeszközök/Rövid lejáratú 
kötelezettségek 

0,40 

Likviditási gyorsráta Pénzeszközök/Rövid lejáratú 
kötelezettségek 

0,34 

Tőke hozadék Adózott nyereség/Jegyzett tőke -0,15 

Eszközök megtérülési mutatója Nettó árbevétel/Eszközök összesen 0,19 

 

2.3.Cash-flow 

 

Az Egyetem 2021. évi cash-flow kimutatását a 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

3. SPECIFIKUS RÉSZ 

 

3.1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

 

Az Egyetem 2021. július 31-ig mint költségvetési szerv gazdálkodott, majd annak következtében, hogy 

az állam az Egyetem fenntartói jogait átadta a fenntartó alapítvány részére, jogutód nélkül megszűnt, 

mint költségvetési szerv. 

Mindennek következtében az Egyetem 2021. július 31-ei fordulónappal lezárta költségvetési szervként 

a könyveit és elkészítette a záró költségvetési beszámolóját. Jelen éves beszámoló 

eredménykimutatása és mérlege a 2021. augusztus 1 - 2021. december 31. időszak adatait tartalmazza. 
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A modellváltás miatt az eredménykimutatás nem tartamaz nyitó adatokat, illetve a mérleg nyitó adatai 

a 2021.07.31-i állapotnak megfelelőek. 

A modellváltáshoz kapcsolódó rendezőmérleget az 2. sz. mellékelt tartalmazza. 

 

3.1.1 Immateriális javak és tárgyi eszközök 

 

Az Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének, valamint 

nettó értékének mérlegsoronkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja: 

 

adatok millió forintban 

 

 

A Kormány a felsőoktatási PPP konstrukcióban megvalósult projektek kiváltásához 23,253 Mrd Ft 

támogatást biztosított Egyetemünknek. A szerződéses időszak lejárata előtt így 6 létesítményünk 

(Pollack A, B, C épületek, Boszorkány Kollégium, „UNIV” Kollégium, Szent Mór Kollégium/Rektori 

Hivatal, Szántó-Kovács Kollégium Jakabhegyi úti Kollégium – összesen 67 800 m2) került vissza 

rendelkezésünk alá. A PPP-kiváltáshoz kapcsolódó beruházások 2021-ben megvalósult összértéke 22,3 

Mrd Ft volt. 

Egyetemünk által 2021-ben koordinált beruházások értéke összesen 35,2 Mrd Ft-ot tett ki, melynek 

eszközcsoportonkénti és forrásonkénti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza: 

adatok millió Ft-ban 

2021.07.31 Növekedés Csökkenés 2021.12.31 2021.07.31 Növekedés Csökkenés 2021.12.31 2021.07.31 2021.I2.3I
I. IMMMATERIÁLIS JAVAK 526 416 -228 714 0 58 0 -58 526 656
Vagyoni értékű jogok 325 178 -90 413 58 -58 325 355
Szellemi termékek 201 238 -138 301 0 201 301

II. TÁRGYI 
ESZKÖZÖK

87 056 157 955 -128 518 116 493 0 3 109 -580 -2 529 87 056 113 964

Ingatlanok és a 
kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok

72 853 94 969 -72 853 94 969 1 192 -567 -625 72 853 94 344

Műszaki 
berendezések, gépek, 
járművek

10806 3098 -15 13 889 1790 -13 -1 777 10 806 12 112

Egyéb berendezések, 
felszerelések, 
járművek

427 108 535 127 -127 427 408

Beruházások, 
felújítások

2 970 35 781 -32 352 6 399 0 2 970 6 399

Beruházásra adott 
előlegek

23999 -23298 701 0 0 701

Összesen 87 582 158 371 -128 746 117 207 0 3 167 -580 -2 587 87 582 114 620

Megnevezés
BRUTTÓ ÉRTÉK ÉRTÉKCSÖKKENÉS NETTÓ ÉRTÉK
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  Pályázatok, 
egyéb 

céltámogatások 

Egyéb forrás Összesen 

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3 132,4 1 860,0 4 992,4 
Immateriális javak 98,8 48,1 146,9 
Informatikai eszközök 728,0 568,1 1 296,0 
Ingatlanok 27 957,4 786,8 28 744,2 
Összesen 31 916,6 3 263,0 35 179,6 

 

A beruházások pályázati forrásonkénti bontása a következőképpen alakult: 

adatok millió Ft-ban 

Forrás Összeg 
EFOP 4 651,8 
Egyéb céltámogatások költségvetési forrásból 22 512,5 
Egyéb nemzetközi pályázatok 40,3 
GINOP 1 537,4 
Hazai pályázatok 98,0 
Kiválósági támogatás 235,1 
Modern Városok Program 2 485,8 
Nemzeti Laboratóriumok 337,5 
Nemzeti Reprodukciós Módszertani Központ Program 18,3 
Összesen: 31 916,6 
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2021. évben Egyetemünk 20 legnagyobb összegű beruházása az alábbi volt: 

adatok millió Ft-ban 

Projekt 
azonosító 

Projekt megnevezése Összeg 

770190 Egészségügyi Adatelemző, Adathasznosítási, valamint Okoseszköz- és 
Technológia Fejlesztő Központ kialakítása 

62,6 

770129 3D nyomtatási és vizualizációs technológiákat alkalmazó interdiszciplináris 
kutatási, oktatási és fejlesztési központ kialakítása 

64,1 

480324 Intézményi Kiválóság Program 68,4 
480351 Virológiai Nemzeti Laboratórium 78,0 
770199 Skill Labor 112,8 
480092 Egészségtudományi Kar (Modern Városok Program) 116,3 
770154 Komplex intézményfejlesztés – Korszerű egyetem a modern városban 136,7 
770135 Analitikai és diagnosztikai kutatási kiválósági központ 137,5 
770192 Tudományos és Innovációs Park kialakítása I. ütem 155,4 
770134 Átfogó fejlesztések az intelligens szakosodás megvalósítása érdekében 164,7 
480382 Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium 246,5 
480442 MVP ÁOK FEIF/1747-42021-ITM új Campus 479,1 
770146 Extrém térerősségű terahertzes infrastruktúra fejlesztése 484,4 
770191 Genomikai és bioinformatikai kutatóintézeti kapacitások megerősítése 566,9 
770136 Gyermek- és ifjúságpszichiátria, addiktológiai és mentálhigiénés 

ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése 
636,4 

480078 MVP ÁOK Campus, Állatház fejlesztés 1 849,3 
480424 PPP kiváltás - Pollack A, B, C oktatási épületek 2 233,4 
770155 PTE infrastrukturális fejlesztése 3 506,5 
480422 PPP kiváltás - Boszorkány kollégium 4 325,3 
480423 PPP kiváltás - UNIV, Szent Mór, Szántó, Jakabhegyi kollégiumok 15 737,0 

 

Vagyonkezelésbe vett eszközök 

 

Nemzeti Földügyi Központtól (NFK) vagyonkezelésbe vett tárgyi eszközök állománya 2021.12.31-én 

131 millió forint volt. Ezen eszközök mindegyike Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

mérlegtétel volt. 

 

3.1.2. Befektetett pénzügyi eszközök 

 

Tartós részesedések 
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Az Egyetem az alábbi részesedésekkel rendelkezik: 

adatok ezer forintban 

Cégnév 2021.07.31. 2021.12.31. 

PTE 

tulajdoni 

hányad 

Részese- 

dések 

értéke 

Érték- 

vesztés 

Mérleg- 

érték 

PTE 

tulajdoni 

hányad 

Részesedések 

értéke 

Érték- 

vesztés 

Mérleg 

érték 

Pécsi Tudásközpont 

Kft. 

49,00% 9 800   9 800 100,00% 20 000   20 000 

PTE Politechnika 

Kutató, Fejlesztő és 

Tervező Kft. 

0,00%     0 100,00% 3 000   3 000 

PTE Pályázati 

Menedzsment 

Nonprofit Kft. 

100,00% 3 000 -107 2 893 100,00% 3 000 -110 2 890 

JuridEco Zrt. 100,00% 5 000   5 000 100,00% 5 000   5 000 

Pécsi Egészségipari 

Innovációs Központ 

Zrt. 

1,10% 100 -100 0 1,10% 100 -100 0 

Mecsek Pharma Kft. 0,04% 100   100 0,04% 100   100 

Összesen   18 000 -207 17 793   31 200 -210 30 990 

 

2021.08.15-i dátummal az Egyetem tulajdonába került a Politechnika Kft., előzőleg a PTE tulajdonosi 

joggyakorló volt a kft-nél. 2021.10.15-i dátummal teljes egészében a PTE tulajdonába került a Pécsi 

Tudásközpont Kft., az Egyetem korábbi tulajdoni hányada 49 % volt. 

A Pályázat Menedzsment Kft esetében 3 ezer Ft értékvesztés elszámolására került sor 2021.12.31-i 

dátummal. 

A tartós részesedésekre vonatkozó egyéb adatokat a 7. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

Tartósan adott kölcsönök 

 

A mérlegsor az Egyetem által a dolgozóknak lakásvásárlásra, felújításra adott kölcsönök éven túli 

követeléseit tartalmazza: 

adatok millió forintban 
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2021.07.31. 2021.12.31. 

60 44 

 

A kölcsönökhöz kapcsolódó bankszámla vezetését az OTP végzi. 

 

3.1.3. Készletek 

 

A készletek értéke (előlegek nélkül) 1 551 millió forint volt, amelyek raktárankénti megbontását az 

alábbi táblázat tartalmazza: 

adatok millió forintban 

Raktár / Szervezeti egység Készlet típus 2021.12.31. 

I.sz Központi raktár, Kürt u. 2. Egészségügyi és egyéb szakmai anyagok 750,1 

Központi raktár, Kürt u. 2. OKFŐ-től átvett COVID készletek 185,2 

Központi raktár, Kürt u. 2. Marketing, protokoll készletek 13,2 

Műszaki Raktár, Akác u. 1. Műszaki szakanyag készletek 7,8 

Kancellária, Pénzügyi Főosztály, Szántó K. J. u. 1 Protokoll készletek 2,0 

KK Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerek 401,7 

UNIV Patika, Honvéd u. 7. Gyógyszertári áruk 76,3 

Textilgazdálkodási Csoport, Nyár u. 8. Textília anyagok 25,7 

Textilgazdálkodási Csoport, Nyár u. 8. Munkaruha raktár 5,7 

Kancellária, Üzemeltetési Osztály, Honvéd u. 5. Tüzelőanyagok 3,7 

Kancellária, Szállítás, Kürt u. 4. Cseppfolyós nitrogén 0,2 

Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Pázmány P. u. 4. Szőlészeti és Borászati készletek 54,3 

ETK képzési központok Jegyzetek, tankönyvek és egyéb árukészletek 20,2 

ÁOK/MIK jegyzetbolt Bizományba adott árukészletek 4,4 

ÖSSZESEN:   1 550,5 
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3.1.4. Követelések 

 

Az Egyetem év végi követelésállományát az alábbi táblázat mutatja: 

adatok millió forintban 

Megnevezés  Összeg  

Vevők 855 

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 13 

Egyéb követelések 1 133 

Összesen 2 001 

 

Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 

 

Vevői követelések lejárat szerint: 

 

 

Vevőkkel szembeni teljes követelés 1 307 millió Ft, amelyre a számviteli politika értelmében 452 millió 

Ft értékvesztést számoltunk el, ennek megfelelően a mérlegérték 855 millió Ft. 

Az elszámolt értékvesztések összetételét az alábbi táblázat tartalmazza: 

adatok millió forintban 

Kulcs  Késett napok száma Összeg 

50 % 181-365 nap 19 

100 % 365 napon túl 433 

Összesen  452 

 

A hallgatói kintlévőség a teljes vevői követelés állomány közel 39 %-a, könyv szerinti értéke 129 millió 

Ft. 
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Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 

 

A követelések kapcsolt vállalkozással szemben soron az Egyetem 100%-os tulajdonában lévő cégekkel 

szembeni követelései kerültek kimutatásra.  

Üzleti év végi értéke az alábbiak szerint alakult: 

adatok ezer forintban 

Partner név Összeg 

JURIDECO ZRT. 12 544 

PÉCSI TUDÁSKÖZPONT KFT. 297 

Összesen: 12 841 

 

Egyéb követelések 

 

Az Egyetem év végi egyéb követelések állományát az alábbi táblázat mutatja: 

adatok millió forintban 

Megnevezés  Összeg  

Szolgáltatásokra adott előlegek 16 

Dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön (éven belüli) 22 

Foglalkoztatottaknak adott munkabér- és egyéb előlegek 23 

Megelőlegezett TB és családtám. ellátások 135 

ITM 2020. évi költségvetési támogatási elszámolás 843 

Különféle egyéb követelések 94 

Összesen 1 133 
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Egyéb követeléssé történő átsorolásra azon szállítói tartozások kerültek (41 823 ezer Ft), amelyek év 
végi egyenlege követelésként jelent meg a szállítói folyószámlákon.  

adatok ezer forintban 

Partner név  Összeg 

METRO KERESKEDELMI KFT. 15 

STRABAG OKT. PPP KFT. 15 784 

ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ ZRT. 88 

IMMORENT PPP KFT. 25 337 

MOBIL ADAT KFT 11 

E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. 324 

HELL ENERGY MAGYARORSZÁG KFT. 262 

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3 

Összesen: 41 823 

 

Az egyéb követeléseknél elszámolt értékvesztés 1 millió forint volt (lakásépítési kölcsönök). 

 

3.1.5. Pénzeszközök 

 

A Pénzeszközök értéke 20 160 millió forint, melynek megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza: 

adatok millió forintban 

Megnevezés 2021.07.31. 2021.12.31. 

Pénztárak 0 1 

Pénztárak összesen 0 1 

Bankbetétek OTP HUF 0 16 361 

Bankbetétek MÁK HUF 0 48 

Lakásépítési számla 27 25  

Bankbetétek OTP EUR 0 2 836  

Bankbetétek OTP USD 0 889  

Bankbetétek összesen 27 20 159 

Mindösszesen 27 20 160 

 

A devizabetét számlák 2021.12.31-i egyenlege devizában: 

7 684 254,00 EUR 

2 730 133,92 USD 
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A nyitóállományhoz képest jelentős növekedés oka, hogy a költségvetési jogállás megszűnése miatt 

2021.07.31-ét megelőzően a teljes pénzeszköz állományt át kellett utalni az Innovációs és Technológiai 

Minisztériumnak, mint fenntartónak, melyet a modellváltás után utalt vissza az Egyetem részére 

19 268 millió forint összegben, ebből 5 086 277,67 EUR (1 786 millió forint) volt a deviza. 

 

3.1.6. Aktív időbeli elhatárolások 

 

A Bevételek aktív időbeli elhatárolását az alábbi tételek alkotják: 

 2022. 01. havi befolyt NEAK bevétel 2021. 11. havi teljesítések 4 190 millió forint 

 2022. 02. havi befolyt NEAK bevétel 2021. 12. havi teljesítések 2 909 millió forint 

 Mérlegkészítés időpontjáig 2022. évben elfogadott előző évi támogatások összege 629 millió 

forint (3. sz. melléklet) 

A Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának év végi értéke 42 566 ezer forint, ami a 2022. 

évben kifizetett, de 2021. évet érintő szállítói számlák összegéből áll. (4. sz. melléklet) 

Az Egyetem halasztott ráfordítással nem rendelkezik. 
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3.1.7. Saját tőke 

 

Az Egyetem 2021. augusztus 1-jei Saját tőke elemeinek értéke az Nftv. 117/C. § /4a-4c) bekezdése 

alapján került meghatározásra az alábbiak szerint: 

adatok millió forintban 

2021.07.31. záró mérleg 2021.08.01. nyitó mérleg 

G/I Nemzeti vagyon 
induláskori értéke 

93 104   I. JEGYZETT TŐKE 93 104 

G/II Nemzeti vagyon 
változásai 

1 013   III. TŐKETARTALÉK 4 205 

G/III Egyéb eszközök 
induláskori értéke és 
változásai 

3 192 

G/IV Felhalmozott eredmény -16 659   IV. EREDMÉNYTARTALÉK -27 211 

G/VI Mérleg szerinti 
eredmény 

-10 552 

Összesen 70 098   70 098 

 

A Saját tőke 2021.08.01-2021.12.31. közötti állományváltozása a következő tényezőkből adódott: 

1. 2014. január 1-jét megelőzően beszerezett tárgyi eszközök és immateriális javak esetében az 

eszközök vagyonjuttatáskori bekerülési értékének megfelelő összegben a tőketartalék terhére 

halasztott bevételt képeztünk [Nftv. 117/C. (4b)] 

2. A modellváltás előtt az államháztartási számvitelben a támogatást bevételként kellett 

elszámolni függetlenül attól, hogy elfogadott elszámolás rendelkezésre állt-e. Az Sztv. szerint 

csak az elfogadott elszámolással rendelkező támogatás számolható el bevételként. Emiatt 

nyitó rendezőtételként meg kellett nyitni a támogatási előlegek állományát, ennek forrása 

amennyiben rendelkezésre állt, akkor elhatárolt bevétel volt, ha nem, akkor tőketartalék. 

3. Nemzeti Földügyi Központtól vagyonkezelésbe kapott tárgyi eszközök miatti korrekció (ezek 

forrása hosszú lejáratú kötelezettség) 

4. Korábbi vagyonkezelt eszközök kivezetése 

5. Az Egyetem által a fenntartóváltáshoz kapcsolódóan ingyenes vagyonjuttatásként kapott 

eszközöket - ide nem értve a pénzeszközöket - nyilvántartási értéken, mint bekerülési értéken 

a tőketartalékkal szemben kellett a könyveibe felvenni. Ez három tulajdonosi joggyakorlót 

érintett: MNV Zrt., BMSK, OKFŐ. Ezek közül az MNV Zrt. az érintett tárgyi eszközökre 
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értékcsökkenést számolt el, így a kivezetett, illetve a visszakapott állomány értéke eltér. [Nftv. 

117/C. (4b)] 

6. A modellváltás előtt az ITM részére átutalt, majd utána az ITM-től visszakapott pénzeszközt az 

eredménytartalékkal szemben számoltuk el. [Nftv. 117/C. (4b)] 

7. 2021.08.15-i dátummal az Egyetem tulajdonába került a Politechnika Kft. 2021.10.15-i 

dátummal teljes egészében a PTE tulajdonába került a Pécsi Tudásközpont Kft. 

8. Tőketartalék rendezése eredménytartalékkal szemben. 

9. Adózott eredmény elszámolása. 

10. Jegyzett tőke – eredménytartalék rendezés Nftv. 117/C § (4f) alapján fenntartói döntéssel 

A következő táblázat a fenti tényezők összeg szerinti alakulását mutatja (A táblázat fejlécben az egyes 

tényezőkre sorszámukkal hivatkozunk): 

adatok millió forintban 

 

3.1.8. Céltartalékok 

 

Az Egyetem 2021. évi beszámolójában a Céltartalék a várható kötelezettségekre soron 909 millió forint 

összeget mutatott ki a folyamatban lévő munkaügyi és egyéb polgári perek várható 

kötelezettségeként. 

 

3.1.9. Kötelezettségek 

 

Az Egyetemnek nincs Hátrasorolt kötelezettsége. 

 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 

 

Nemzeti Földügyi Központtól (NFK) vagyonkezelésbe vett tárgyi eszközökhöz kapcsolódó 

kötelezettségek vannak e mérlegcsoportban nyilvántartva 131 millió forint összegben. 

2021.08.01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2021.12.31

I . JEGYZETT TŐKE 93 104 -37 310 55 794

III . TŐKETARTALÉK 4 205 -23 296 -8 306 -131 -1 161 -444 13 29 120 0

IV. EREDMÉNYTARTALÉK -27 211 19 021 -29 120 37 310 0

VII . ADÓZOTT EREDMÉNY -8 360 -8 360

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 70 098 47 434
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Rövid lejáratú kötelezettségek 

 

A PTE-nek 2021. év végén 59 829 millió Ft értékű rövid lejáratú kötelezettsége van, amely az alábbiak 

szerint alakult: 

adatok millió forintban 

Megnevezés 2021.07.31. 2021.12.31. 

Visszatérítendő támogatás, kölcsönök 149 137 

Vevőktől kapott előlegek 0 101 

Belföldi szállítók 9 146 7 875 

Külföldi szállítók 62 157 

Nem számlázott szállítók 0 13 

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 146 

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdonosi részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben 

9 0 

Személyi jövedelemadó elszámolása 0 864 

Költségvetési befizetési kötelezettség 24 2 063 

Általános forgalmi adó elszámolási számla 225 392 

Helyi adók 0 0 

Jövedelem elszámolási számla 0 3 215 

Túlfizetés, téves befizetés 0 13 

Letétre, megőrzésre átvett pénzeszköz 0 31 

NEPTUN gyűjtőszámla 0 17 

Egyéb kaució 0 11 

Támogatási előleg 0 44 722 

Munkavállalókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettség 0 26 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 0 46 

Összesen 9 615 59 829 
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Rövid lejáratú kölcsönök 

 

Az alábbi táblázat a visszatérítendő támogatási kölcsönök állományát tartalmazza 2021.12.31-én 

projektenkénti bontásban: 

adatok millió forintban 

Projekt Összeg 

Digitourism (PGI05025) 14 

CHP HUHR/1901/3.1.2/0043 12 

Tamped 20 

CHOIR (HUHR/1901/3.1.2/0040) 25 

CABCOS3 (HUHR/1901/3.1.1/0032) 36 

Green AURA (HUHR-1901-3.1.1-0078) 30 

Összesen 137 

 

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból (szállítók)  

 

Szállítói tartozások lejárat szerint: 

 

 

A szállítói kötelezettség aránya:  

 határidőn belüli kötelezettségek: 88 % 
 határidőn túli kötelezettségek: 12% 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

 

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség könyv szerinti értékének alakulása gazdasági 
szervezetenként: 

adatok millió forintban 
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Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 

 

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek jelentős hányadát a támogatási előlegek teszik ki, ezek összege 
44 722 millió forint. (5. sz. melléklet) 

 

3.1.10. Passzív időbeli elhatárolások 

 

A bevételek passzív időbeli elhatárolása a hallgatói önköltségi díjak 2022. évre eső időarányos részét 

tartalmazza. 

A halasztott bevételek két legnagyobb összegű tétele a következő: 

 támogatási forrásból beszerzett tárgyi eszközök, immateriális javak nettó értéke, amelyek 

elszámolását a támogató már elfogadta 11 660 millió forint összegben; 

 Nftv. 117/C § (4b) bekezdés alapján megképzett 23 276 millió forint összeg („A 

vagyonjuttatásként történő átvételkor azon tárgyi eszközök és immateriális javak esetében, 

amelyeket a jogelődnél 2014. január 1-jét megelőzően szereztek be, az eszközök 

vagyonjuttatáskori bekerülési értékének megfelelő összegben a tőketartalék terhére 

halasztott bevétel képezhető.”) 

 

  

Partner név  Összeg 

JURIDECO ZRT.                   13 

PÉCSI TUDÁSKÖZPONT KFT.                      9  

PTE POLITECHNIKA KFT                 124  

Összesen:                 146 
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3.2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 

Értékesítés nettó árbevétel kapcsolt vállalkozások szerint: 

 

adatok ezer forintban 

Értékesítés nettó árbevétel - kapcsolt vállalkozások szerint 

Partner név Jogcím 
Összeg 
(e Ft) 

JURIDECO ZRT. 

Borértékesítés                             5 046  

Bérleti díj                             2 534  

Szállítás, fuvarozás                                    5  

Szerződéses munkák                             4 707  

JURIDECO ZRT. összesen:                             12 292  

PÉCSI TUDÁSKÖZPONT KFT. 
Továbbszámlázott telefondíj                                   70  

Továbbszámlázott egyéb költség                                192  

PÉCSI TUDÁSKÖZPONT KFT. összesen:                                262  

Összesen:                             12 554  

 

Export értékesítés árbevétele 

 

adatok ezer forintban 

Export értékesítés árbevétele 

Jogcím Európai Unión  
belüli országokba 

 Európai Unión 
 kívüli országokba  

Összesen 
(e Ft) 

Hallgatói jegyzet, tankkönyv értékesítés                             592                              335                              927  

Bérleti díjak                                40                                -                                  40  

Rendezvények                               27                                38                                65  

Szerződéses munkák                        68 166                         43 418                       111 584  

Képzés, tanfolyami díjak                        28 338                         85 368                       113 706  

Egészségügyi szolgáltatás                          1 023                           6 635                           7 658  

Egyéb szolgáltatás                        15 129                              347                         15 476  

Összesen:                      113 315                       136 141                       249 456  

 

 

3.2.1. Értékesítés nettó árbevétele 
 

Az Egyetem értékesítéseinek nettó árbevétele az alábbiak szerint alakult: 
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adatok millió forintban 

Megnevezés 
2021.08-12. 

hó Megoszlás 

Egészségügyi szolgáltatások bevétele 587 2,14% 

Egyéb hallgatói befizetések 92 0,34% 

Egyéb saját bevételek 1 595 5,83% 

Kollégiumi költségtérítések 144 0,53% 

Ktg.térítéses, önktg.es képzés bevételei 4 709 17,21% 

Ktg.térítéses, önktg.es képzés bevételei (nyitó korrekció) -6 342 -23,18% 

NEAK finanszírozás bevételei 26 200 95,75% 

Szállás- és vendégszoba bevétel 15 0,06% 

Számlás oktatási tevékenység bevétele 246 0,90% 

Vagyon hasznosítás bevétele 117 0,43% 

Összesen 27 363 100,00% 

 

Az értékesítés nettó árbevételének 95,75%-át teszi ki, az Egyetem által ellátott gyógyító-megelőző 
feladat finanszírozására, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó támogatás. 

Az önköltséges hallgatók képzéséből származó bevétel képezi a nettó árbevétel következő jelentős 
hányadát.  

 

3.2.2. Egyéb bevételek 

 

Az egyéb bevételek jelentős részét az állami finanszírozási szerződésből a közfeladatok ellátására 

kapott támogatások ill. a támogatási programok keretében felhasznált összegek (bevételek) adják. 

Ezeket a 6. sz. melléklet részletezi. 

Jelentősebb összeg még ebben a bevétel csoportban az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 

2020. évi költségvetési támogatás elszámolásából adódó eredmény, ennek összege 843 millió forint. 
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3.2.3. Anyagjellegű ráfordítások 
 

Az anyagjellegű ráfordítások összetételét az alábbi táblázat tartalmazza: 

adatok millió forintban 

Megnevezés 2021.08-12. hó Megoszlás 

Anyagköltség 8 930 52,83% 

Közüzemi díjak 686 4,06% 

Szakmai anyagok beszerzése 7 959 47,09% 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 286 1,69% 

Igénybevett szolgáltatások értéke 7 158 42,35% 

Bérleti és lízing díjak 284 1,68% 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 42 0,25% 

Egyéb szolgáltatások 2 464 14,58% 

Informatikai szolgáltatások igénybevétel 521 3,08% 

Karbantartási, kisjavítási szolgált. 715 4,23% 

Kiküldetések kiadásai 152 0,90% 

Közüzemi díjak 427 2,53% 

PPP szolgáltatási díjak 1 321 7,81% 

Reklám- és propagandakiadások 66 0,39% 

Szakmai tevékenységet segítő szolgált. 823 4,87% 

Vásárolt élelmezés 344 2,03% 

Egyéb szolgáltatások értéke 232 1,37% 

Eladott áruk beszerzési értéke 572 3,38% 

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 10 0,06% 

Anyagjellegű ráfordítások összesen 16 902 100,00% 
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3.5.4. Személy jellegű ráfordítások 
 

adatok millió forintban 

Megnevezés 2021.08-12. hó. Megoszlás (%) 

1. Bérköltség 23 557 81,08% 

- ebből: munkavállalók rendszeres bérköltsége 20 446 70,37% 

- ebből: munkavállalók nem rendszeres bérköltsége 3 111 10,71% 

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 607 5,53% 

- ebből: reprezentáció 12 0,04% 

- ebből: egyéb nem kiemelt személyi jellegű egyéb kifizetések 1 595 5,49% 

3. Bérjárulékok 3 889 13,39% 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 29 053 100,00% 

 

A személyi jellegű ráfordítások 70,37 %-át a rendszeres bérek teszik ki, amelyek tartalmazzák az 

alapbéreket, a munkáltatói döntésen alapuló jövedelmeket, a minősítésen alapuló határozott idejű 

illetmények összegét, a kötelező pótlékokat, valamint a rendszeres keresetkiegészítéseket.  

Jelentős összeget képvisel a nem rendszeres bérköltség is, melynek a legnagyobb részét a normatív 

jutalmak, túlóra, készenléti, illetve ügyeleti díjak képezik. A nem rendszeres bérköltség aránya a 

személyi jellegű ráfordítások közt 10,71 %. 

A személyi jellegű egyéb kifizetések legnagyobb részét jubileumi jutalom alkotja. Többek között az 

egyéb nem kiemelt személyi jellegű kifizetéseknél kerülnek kimutatásra a munkavállalóknak nyújtott 

béren kívüli juttatások (pl.: SZÉP kártya), a munkába járás költségtérítése, illetve a távolléti díj, 

szabadságmegváltás. 

A személyi jellegű ráfordítások csoportonkénti megoszlását a 8.  sz. mellékelt tartalmazza. 
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3.2.5. Egyéb ráfordítások 

 

adatok millió forintban 

Megnevezés 2021.08-12. hó Megoszlás 

Céltartalék-képzés várható kötelezettségekre 909 20,82% 

Véglegesen átadott pénzeszközök 848 19,41% 

Visszafizetett előző évi támogatások 29 0,66% 

Hallgatói ösztöndíjak 2369 54,23% 

Egyéb különféle ráfordítások 213 4,88% 

Egyéb ráfordítás összesen 4368 100,00% 

 

Az egyéb ráfordítások 54%-át a hallgatói ösztöndíjak teszik ki, mely a Hallgatói Térítési és Juttatási 

Szabályzatban rögzítettek szerint adómentes juttatás. 

Az Egyetem 2021. évi beszámolójában a Céltartalék a várható kötelezettségekre soron 909 millió forint 

összeget mutatott ki a folyamatban lévő munkaügyi és egyéb polgári perek várható 

kötelezettségeként, mely az egyéb ráfordítások közel 21%-át jelenti. 

Véglegesen átadott pénzeszközök aránya 19,41%, melynek jelentős hányada, mintegy 90 %-a fel nem 

használt támogatások visszautalása, továbbadása. Itt kerülnek kimutatásra az egyetemi sportélet 

támogatására, az Egyetemmel szorosan együttműködő, a hallgatók és a dolgozók sporttevékenységét 

is támogató egyesületek részére átadott összegek. 
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3.2.6. Pénzügyi műveletek eredménye 

 

Az Pénzügyi műveletek eredményének összetételét az alábbi táblázat tartalmazza: 

adatok millió forintban 

Megnevezés 2021.08-12. 
hó 

Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamveszteségei 57 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 57 

Pénzeszközök után kapott kamat 121 

Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamnyereségei 7 

Év végén elszámolt összevont árfolyamnyereség 125 

Pénzügyi műveletek bevételei 253 

Pénzügyi műveletek eredménye 196 

 

3.2.7. Társasági adófizetési kötelezettség 

 

Az Egyetem 2021. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet, így nem keletkezett társasági 

adófizetési kötelezettsége. 

 

4. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

 

4.1.Tőkeműveletekhez kapcsolódó tételek 

 

Az Egyetem nem vett részt tőkeműveletekben. 

 

4.2. Vezető tisztségviselők bemutatása 

 

Az Egyetem rektora: Dr. Miseta Attila 
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Az Egyetem kancellárja: Decsi István 

 

4.3. Vezetői tisztségviselők díjazása, előlegeik, kölcsöneik 

 

A vezető tisztségviselők 2021.08-12.havi időszakban összesen 58.530 ezer Ft juttatásban részesültek a 
szociális hozzájárulási adóval együtt. A felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért az üzleti év 
után nem részesültek juttatásban. 

 

4.4. Kiemelt juttatások 

 

A modellváltást követően, egyszeri bérkiegészítés került kifizetésre. A bérkiegészítésre jogosult az a 

munkavállaló volt, aki május 31-én határozott vagy határozatlan idejű aktív állományban volt (nem 

ESZJ jogviszonnyal rendelkezik) és a kifizetés időpontjában is a PTE alkalmazottja. Mértéke a 2021. 

május végi alapilletmény, a munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés (kivéve, ha az pályázati 

forrásból származik) illetve a vezetői pótlék és az ahhoz kapcsolódó vezetői illetménykiegészítés 

összegének 15%-a. Ez a bérkiegészítés a 2021. 09-12. hónapokat érintően került kifizetésre november 

hónapban.  A PTE szervezeti egységei részére rendelkezésre álló keretet a fenntartó biztosította.  

Ezzel egyidejűleg elkészítésre került a 2022.01.01-től hatályos béremelés módszertana. 

Az akadémiai terület vonatkozásában megkezdődött az elvárásként megfogalmazott egységes 

Teljesítmény Értékelési Rendszer (TÉR) kidolgozása, illetve az adminisztratív területet érintő TÉR 

előszobájaként megvalósult egy, a szolgáltatói attitűdöt mérni hivatott munkatársi értékelés, melynek 

részét képezte a munkatársi önértékelés is. 

 

4.5. Könyvvizsgálói díj 

 

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került 

felszámításra, más szolgáltatásokat a könyvvizsgáló ellenérték fejében nem nyújtott. A beszámoló 

könyvvizsgálatáért felszámított díj összege: 2 950 000,- Ft + ÁFA 
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4.6. Létszám adatok 

 

Az alábbi táblázat az alkalmazottak létszámát mutatja be: 

Munkaköri 
kategória 

Átszámított 
statisztikai létszám 

összesen (FTE) 

Átszámított 
statisztikai 

létszám összesen 
(FTE) 

Átszámított 
statisztikai létszám 

változása 

2021.08 - 2021. 12 
hó Átlagos 
állományi 
statisztikai 

létszám 2021.07.31 2021.12.31 

Oktató 1441,93 1422,53 99% 1373,87 

Kutató 267,23 170,65 64% 202,27 

Tanár 41,00 35,00 85% 33,99 

Orvosok 650,55 731,45 112% 648,26 

Pedagógus 255,63 260,63 102% 250,01 

Szakoktató 65,50 70,88 108% 66,09 

Egyéb diplomás 410,05 434,78 106% 384,22 

Egyéb köznevelés 9,00 8,50 94% 8,27 

Gazdasági 
műszaki 

1983,85 1967,63 99% 1759,21 

Eü. szakdolgozók 2032,05 2023,08 100% 1929,25 

Fizikai 421,25 423,13 100% 439,14 

Egyetemi 
dolgozói létszám 
összesen: 

7578,03 7548,23 100% 7094,58 

 

4.7. Mérlegen kívüli tételek 

 

Az Egyetem mérlegen kívüli tételként a nyilvántartási számlákon (0. számlaosztály) az alábbi tételeket 

tartja nyilván: 

 2021.12.31. 
Bérelt eszközök 3 319 millió Ft 
Idegen eszközök 2 745 millió Ft 
MTA tulajdonában levő eszközök 230 millió Ft 
Összesen 6 294 millió Ft 

 

Az Egyetemnek olyan mérlegen kívüli kötelezettsége [Sztv. 90. § (3) b)] nincs, amelyek a pénzügyi 

helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak. 

 

4.8. Környezetvédelem, veszélyes hulladékok kezelése 
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a) a környezetvédelemnek az Egyetem pénzügyi helyzetét meghatározó, befolyásoló szerepe, az 

Egyetem környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége 

Az Egyetemnek, mint Baranya megye egyik legnagyobb munkaadójának és a régió meghatározó 

felősoktatási intézményének elsődleges szerepe van a környezettudatos szemlélet terjesztésében, 

oktatásában és alkalmazásában. 

Zöld Egyetem Programban meghatározó szerepet tölt be, mint Magyarország „legzöldebb Egyeteme”.  

Az Egyetem részt vesz a Virtuális Erőmű Programban (el nem használt energia mennyiségének 

növelése) és Virtuális Hulladéklerakó Programban (keletkező hulladék mennyiségének folyamatos 

csökkentése). 

  

b) a környezetvédelem területén történt és várható fejlesztések, az ezzel összefüggő támogatások 

Szelektív hulladékgyűjtés egységesítése és kiterjesztése az Egyetem területén. Újrahasznosítható 

hulladék mennyiségnek növelése, kommunális jellegű mérséklése (kevesebb hulladék kerül a 

lerakókra, csökken a hulladék szállítási díj és kevesebb károsanyag kibocsátás), 

Napelem rendszerek kiépítése, fejlesztése. Fűtéskorszerűsítés. 

Elektromos autók számának növelése az egyetemi flottában. 

Kerékpáros közlekedés népszerűsítése, kerékpártárolók számának növelése. 

Kollégiumi használtolaj gyűjtés. 

A kevesebb és a kétoldalas nyomtatás ösztönzésével mérséklődik a papír és a nyomtatópatron 

felhasználás. 

Saját komposztáló hely található a Botanikus Kertben és a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben. 

 

c) a környezetvédelem eszközei tekintetében az Egyetem által alkalmazott politika 

Fenntarthatósággal kapcsolatos kurzusok arányának növelése a teljes kurzus számhoz képest. 

Egyetemi rendezvények „zöldítése”. Környezettudatos rendezvény-szervezés, hálózati vízadagoló 

használata, műanyag pohár helyett biológiailag lebomló anyagból készült pohár.  

Környezetvédelmi rendezvények szervezése: Csomagolás mentes hét, Európai hulladékcsökkentési 

hét. 

„10 millió Fa” programban részvétel, faültetési események népszerűsítése. 
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Zöld Egyetem összegyetemi akciókban magasabb hallgatói részvétel elérése. 

  

d) a környezetvédelmi intézkedések, azok végrehajtásának alakulása 

Szelektíven gyűjtött hulladék arányának növelése évről-évre. Veszélyes hulladék gyűjtése szigorúan 

szabályozott körülmények között történik, szakcégeknek kerül átadásra ártalmatlanítás végett. Ahol 

lehetséges, távhő használata, kiváltva a gáztüzelésű kazánokat. Ballonos vízkutak helyett hálózati 

vízadagolók. PET-mentes Egyetem: PET palackos italautomaták helyett fém italos dobozokat adó 

automaták. 

Selejtezésre kerülő, de bemutató kísérletekre még használható vegyszerek, kísérleti eszközök, anyagok 

felajánlása általános és középiskolák számára. 

A betegellátásban fel nem használt, de már szavatossági időt meghaladó kötszerek, gyógyászati 

eszközök felajánlása a gyakorló iskoláknak oktatási célra. 

e) veszélyes hulladékok kezelése 

Az Egyetemen évente akár 1 millió tonna veszélyes hulladék is keletkezik, melynek jelentős része az 

egészségügyben keletkező speciális egészségügyi veszélyes (fertőzésveszélyes) hulladék. 

A (főleg az egészségügyi ellátás és kutatási tevékenységek során keletkező) veszélyes hulladék 

elszállítása és megsemmisítése jelentős költségekkel jár, melyre közbeszerzés útján pályázhatnak az 

arra alkalmas cégek. A veszélyes hulladék tetemes részének begyűjtését és ártalmatlanítását jelenleg 

a SEPTOX Kft. és alvállalkozója, a Pécsi Környezetvédelmi Kft. látja el.  

A Biokom Nonprofit Kft. és Steel-Metál Kft. végez veszélyes hulladék begyűjtést az Egyetemről (pl. 

használt elem, akkumulátor, elektronikai hulladék stb.). 

 

4.9. Vállakozás folytatásának elve 

 

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, 

az Egyetem a belátható időn belül is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, 

nem várható a működés beszüntetése, vagy jelentős csökkenése. 

A koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli gazdasági helyzet a vállalkozás folytatására várhatóan 

nem lesz lényeges hatással 
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4.10. A kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei 

 

adatok ezer forintban 

Megnevezés Személyi Járulék Dologi és 
egyéb 

működési 

Felhalmozási 
kiadások 

Hallgatók, 
ellátottak 
juttatásai 

Összesen 

K+F+I 87.397 12.948 142.572 10.103 0 253.020 

EFOP 196.431 28.736 100.258 15.739 735 341.899 

GINOP 262.444 40.036 282.639 1.362.569 0 1.947.687 

Egyéb nemzetközi pályázatok 67.962 10.247 57.787 11.181 553 147.731 

Hazai pályázatok 180.236 26.552 186.011 20.968 0 413.768 

Kiválósági támogatás 286.844 42.531 241.632 158.376 49.500 778.883 

Nemzeti laboratóriumok 116.663 15.852 255.806 267.347 0 655.668 

Egyéb céltámogatások 104.030 14.624 761.614 28.772 73.320 982.360 

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei 1.302.007 191.526 2.028.318 1.875.056 124.108 5.521.016 

 

Közel 500 darab, K+F+I vállalkozási tevékenységre vonatkozó szerződése van az Egyetemnek, melyből 

389 darab Humán Klinikai Vizsgálat. 

Uniós forrásból megvalósuló EFOP és GINOP pályázat darabszám szerinti megoszlása 11 és 27. A 

kiemelkedő felhalmozási kiadás két projekthez kapcsolódik.  

770191-600-701 
GINOP-2.3.1-20-2020-
00001 

A Pécsi Tudományegyetem Genomikai és Bioinformatikai 
Kutatóintézeti Kapacitásainak megerősítése 720.000.000 

770146-600-701 
GINOP-2.3.3-15-2016-
00033 Extrém térerősségű terahertzes infrastruktúra fejlesztése 425.450.000 

 

2021. évben a Nemzeti laboratóriumok soron kerültek kimutatásra a Virológiai Nemzeti Labor és a 
Humán Reprodukciós Nemzeti Labor kialakításával, működtetésével összefüggő költségek. 

Egyéb céltámogatások között jelenik meg többek között a korábban COVID-Remdesivir kutatásra 
kapott 931 m Ft-os támogatás, melyből 2021. évben 731 m Ft a kutatás elhalasztása, leállítása miatt a 
támogatónak visszautalásra került. 

 

4.11. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások, 
jelentős nagyságú tételek 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 

• 2022. 01. havi befolyt NEAK bevétel 2021. 11. havi teljesítések 4 190 millió forint 

• 2022. 02. havi befolyt NEAK bevétel 2021. 12. havi teljesítések 2 909 millió forint 

 

Vevők: 
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Vevőkkel szembeni teljes követelés 1 307 millió Ft, amelyre a számviteli politika értelmében 452 

millió Ft értékvesztést számoltunk el, ennek megfelelően a mérlegérték 855 millió Ft. 
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5. MELLÉKLETEK 
1. sz. melléklet – Cash-flow kimutatás 
 

Sor- 
szám 

Megnevezés   Összeg millió Ft-ban 

I. Működési cash flow   30 159 

1a. Adózás előtti eredmény +/- -8 360 

  ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás     

1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +/- -33 321 

1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a + 1b) +/- -41 681 

2. Elszámolt amortizáció +/- 2 064 

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/- 1 

4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/- 909 

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/- 0 

6. Szállítói kötelezettség változása +/- -1 100 

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/- 51 389 

8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/- 17 838 

9. Vevőkövetelés változása +/- 8 674 

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/- -220 

11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/- -7 715 

12. Fizetett adó (nyereség után) - 0 

13. Fizetett osztalék, részesedés - 0 

II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)   -29 162 

14. Befektetett eszközök beszerzése - -29 178 

15. Befektetett eszközök eladása + 0 

16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, 
megszüntetése, beváltása 

+ 16 

17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 0 

18. Kapott osztalék, részesedés + 0 

III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)   19 009 

19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele + 0 

20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 0 

21. Hitel és kölcsön felvétele + 0 

22. Véglegesen kapott pénzeszköz + 19 021 
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23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 0 

24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 0 

25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - -12 

26. Véglegesen átadott pénzeszköz - 0 

IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +/- 20 006 

27. Devizás pénzeszközök átértékelése +/- 127 

V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sor) +/- 20 133 

 

Megjegyzések: 

1b. sor 

Megjegyzés  
2014. január 1-jét megelőzően beszerezett tárgyi eszközök esetében tőketartalék terhére halasztott 
bevétel 

-23 296 

Támogatási előlegek rendező tétel -8 306 
Korábbi vagyonkezelt eszközök kivezetése -1 161 

Ingyenes vagyonjuttatásként kapott tárgyi eszközök -444 
Devizás pénzeszközök átértékelése -127 

 

Bővebb leírás a 3.1.7. Saját tőke fejezetben. 

22. sor 

A modellváltás előtt az ITM részére átutalt, majd utána az ITM-től visszakapott pénzeszközt az 

eredménytartalékkal szemben számoltuk el. [Nftv. 117/C. (4b)] 
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2. sz. melléklet – Rendező mérleg 2021.07.31. 
 

adatok forintban 

Áhsz. szerinti mérleg Sztv. szerinti mérleg 
# Megnevezés 2021.07.31. Ft-

ban 
# Megnevezés 2021.08.01. Ft-

ban 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 325 196 597 5 3. Vagyoni értékű jogok 325 196 597 
02 A/I/2 Szellemi termékek 201 313 071 6 4. Szellemi termékek 201 313 071 
04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 526 509 668       
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok 
72 852 635 370 11 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 72 852 635 370 

06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 11 232 642 224 12 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 10 806 115 395 

      13 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 426 526 829 
08 A/II/4 Beruházások, felújítások 2 970 273 014 15 5.  Beruházások, felújítások 2 970 273 014 
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 87 055 550 608       
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) 17 793 000       
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi 

vállalkozásban 
14 900 000 19 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 5 000 000 

      21 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 9 800 000 
      23 5. Egyéb tartós részesedés 100 000 

16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve 
befektetési jegyek) 

2 893 000 19 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2 893 000 

22 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 
(=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 

17 793 000       

29 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 
ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 

87 599 853 276       

30 B/I/1 Vásárolt készletek 1 641 181 033 31 1. Anyagok 1 556 185 327 
      35 5. Áruk 84 995 706 
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Áhsz. szerinti mérleg Sztv. szerinti mérleg 
# Megnevezés 2021.07.31. Ft-

ban 
# Megnevezés 2021.08.01. Ft-

ban 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
31 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 1 456 706 34 4. Késztermékek 1 456 706 
33 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, 

késztermékek 
89 296 242 34 4. Késztermékek 89 296 242 

35 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 1 731 933 981       
46 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 

FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 
1 731 933 981       

54 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 26 921 675 55 2. Bankbetétek 26 921 675 
56 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 26 921 675       
60 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 26 921 675       
61 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések 

működési célú támogatások bevételeire 
államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 

3 328 090 811 38 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból 
(vevők) 

3 280 859 985 

      38 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból 
(vevők) 

47 230 826 

72 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések 
működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 

6 208 285 540 38 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból 
(vevők) 

6 201 945 821 

      39 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 6 338 951 
      40 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. 

lévő váll. szemben 
768 

73 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes 
követelések készletértékesítés ellenértékére, 
szolgáltatások ellenértékére, közvetített 
szolgáltatások ellenértékére 

208 048 971       

75 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes 
követelések ellátási díjakra 

5 989 252 290       

76 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes 
követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 

9 341 132       
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Áhsz. szerinti mérleg Sztv. szerinti mérleg 
# Megnevezés 2021.07.31. Ft-

ban 
# Megnevezés 2021.08.01. Ft-

ban 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
81 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes 

követelések egyéb működési bevételekre 
1 643 147       

88 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések 
működési célú átvett pénzeszközre 
(>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 

736 316 865 43 6. Egyéb követelések 736 316 865 

92 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések 
felhalmozási célú átvett pénzeszközre 
(>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 

10 379 548       

95 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes 
követelések felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülésére 
államháztartáson kívülről 

10 379 548 43 6. Egyéb követelések 10 379 548 

104 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 
(=D/I/1+…+D/I/8) 

10 283 072 764       

136 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes 
követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 
(>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 

59 858 855       

139 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson kívülről 

59 858 855 25 7. Egyéb tartósan adott kölcsön 59 858 855 

145 D/II Költségvetési évet követően esedékes 
követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 

59 858 855       

162 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 10 342 931 619       
169 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -225 571 082 102 9.  Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 225 571 082 
170 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 

(=E/II/1+E/II/2) 
-225 571 082       

174 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) -225 571 082       
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Áhsz. szerinti mérleg Sztv. szerinti mérleg 
# Megnevezés 2021.07.31. Ft-

ban 
# Megnevezés 2021.08.01. Ft-

ban 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

176 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli 
elhatárolása 

55 898 478 58 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 55 898 478 

178 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 55 898 478       

179 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 99 531 967 947       
180 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 93 103 745 266 62   I. JEGYZETT TŐKE 93 103 745 266 
181 G/II Nemzeti vagyon változásai 1 012 792 231 65   III. TŐKETARTALÉK 1 012 792 231 
182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 3 192 455 693 65   III. TŐKETARTALÉK 3 192 455 693 

183 G/IV Felhalmozott eredmény -16 658 952 599 66   IV. EREDMÉNYTARTALÉK -16 658 952 599 
185 G/VI Mérleg szerinti eredmény -10 551 972 520 66   IV. EREDMÉNYTARTALÉK -10 551 972 520 
186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 70 098 068 071       
187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 

személyi juttatásokra 
10 800 679 97 4.  Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 

(szállítók) 
10 800 679 

188 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
munkaadókat terhelő járulékokra és szociális 
hozzájárulási adóra 

23 692 000 102 9.  Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 23 692 000 

189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
dologi kiadásokra 

6 813 052 174 97 4.  Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 
(szállítók) 

6 804 141 586 

      100 7.  Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul.visz. 
lévő váll.szemben 

8 899 588 

      102 9.  Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 11 000 
191 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 

egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 
153 564 086 93 1. Rövid lejáratú kölcsönök 148 949 639 

      97 4.  Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 
(szállítók) 

4 614 447 
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Áhsz. szerinti mérleg Sztv. szerinti mérleg 
# Megnevezés 2021.07.31. Ft-

ban 
# Megnevezés 2021.08.01. Ft-

ban 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

192 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes 
kötelezettségek működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök törlesztésére 
államháztartáson belülre 

148 949 639       

194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
beruházásokra 

2 386 450 731 97 4.  Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 
(szállítók) 

2 386 450 731 

195 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
felújításokra 

1 790 700 97 4.  Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 
(szállítók) 

1 790 700 

212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
(=H/I/1+…+H/I/9) 

9 389 350 370       

247 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 9 389 350 370       
249 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli 

elhatárolása 
4 600 441 110 106 1.  Bevételek passzív időbeli elhatárolása 4 600 441 110 

251 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 15 444 108 396 108 3.  Halasztott bevételek 15 444 108 396 
252 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 

(=J/1+J/2+J/3) 
20 044 549 506       

253 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 99 531 967 947       
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3. sz. melléklet – Támogatási szerződések megvalósításához kapcsolódó bevételek 
időbeli elhatárolása 
 

adatok millió forintban 

Támogató Projekt Elhatárolt összeg 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.2.14-17-2017-00002 103 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.6.2-16-2017-00008 83 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.6.2-16-2017-00009 14 

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM EFOP-1.8.21-18-2019-00052 8 

NEMZETI KULTÚRÁLIS ALAP NKA 110103/01428 0 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFI K 128253 4 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFI K_18 K 129247 10 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFI PD 128917 5 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH FK 123798 5 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH FK 124188 4 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH FK 124331 2 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH FK 124483 4 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH FK 125166 6 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH FK 131465 9 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH FK_20 134311 7 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH K 119289 0 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH K 120213 6 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH K 120334 6 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH K 124165 5 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH K 125244 4 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH K 125474 1 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH K 131679 2 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH K 132085 8 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH K 135732 5 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH K_19 131493 9 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH K_19 132044 1 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH K_20 134214 3 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH K119580 2 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH PD 131411 7 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH PD 135651 7 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFIH SNN 125143 14 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.3.1-20-2020-00007 22 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.3.4-15-2020-00010 258 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-5.3.5-18-2019-00105 5 

Összesen 
 

629 

  



53 
 

4. sz. melléklet – Költségek aktív időbeli elhatárolása 
 

adatok ezer forintban 

Bizonylat- 
szám 

Partner név Főkönyvi 
számla 

Elhatárolandó 
összeg 

121900012 VSL TANÁCSADÓ ÉS SZOLG. KFT. 5291200000 1 283 
121900012 MRSOFT KFT. 5291200000 75 
121900012 MAGYAR FELSŐOKTATÁSI ÉS KÖZNEVELÉSI 5399990000 1 

5121925145 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 84 
5121925145 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 63 
5121925147 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 198 
5121925147 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 13 
5121925147 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 26 
5121925147 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 400 
5121925147 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 4 
5121925147 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 1 
5121925147 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 2 
5121925148 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 116 
5121925148 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 39 
5121925148 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 26 
5121925148 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 9 
5121925148 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 76 
5121925149 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 301 
5121925149 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 290 
5121925149 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 148 
5121925149 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 262 
5121925149 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 16 
5121925149 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 17 
5121925149 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 1 
5121925149 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 197 
5121925150 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 8 
5121925150 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 299 
5121925151 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 2 
5121925151 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 231 
5121925152 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 226 
5121925152 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 240 
5121925153 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 174 
5121925155 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 340 
5121925156 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 115 
5121925156 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 46 
5121925157 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 286 
5121925158 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 402 
5121925159 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 278 
5121925159 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 70 
5121925159 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 70 
5121925159 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 350 
5121925159 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 200 
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Bizonylat- 
szám 

Partner név Főkönyvi 
számla 

Elhatárolandó 
összeg 

5121925159 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 6 
5121925159 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 88 
5121925159 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 30 
5121925159 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 87 
5121925159 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 2 
5121925159 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 1 
5121925159 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 96 
5121925159 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 2 
5121925159 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 78 
5121925159 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 174 
5121925159 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 38 
5121925159 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 90 
5121925159 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 17 
5121925159 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 307 
5121925159 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 28 
5121925160 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 145 
5121925161 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 233 
5121925162 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 555 
5121925163 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 319 
5121925163 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 613 
5121925163 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 53 
5121925163 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 7 
5121925163 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 135 
5121925163 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 12 
5121925163 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 131 
5121925163 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 11 
5121925163 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 151 
5121925163 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 5 
5121925163 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 235 
5121925163 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 99 
5121925164 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 829 
5121925165 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 234 
5121925165 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 48 
5121925166 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 110 
5121925166 PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. 5281130000 91 
5121921053 TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. 5281140000 11 
5121921053 TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. 5281140000 19 
5121921053 TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. 5281140000 22 
5121921053 TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. 5281140000 8 
5121921053 TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. 5281140000 7 
5121921053 TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. 5281140000 13 
5121921053 TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. 5281140000 2 
5121921058 TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. 5281140000 11 
5121921058 TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. 5281140000 19 
5121921058 TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. 5281140000 22 
5121921058 TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. 5281140000 8 
5121921058 TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. 5281140000 7 
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Bizonylat- 
szám 

Partner név Főkönyvi 
számla 

Elhatárolandó 
összeg 

5121921058 TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. 5281140000 13 
5121921058 TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. 5281140000 2 
5121921071 TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. 5281140000 23 
5121922136 TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. 5281140000 7 
5121923162 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 1 
5121923162 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 10 
5121923202 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 73 
5121923204 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 5 
5121923204 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 8 
5121923204 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 4 
5121923204 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 7 
5121923204 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 5 
5121923204 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 6 
5121923204 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 1 
5121923204 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 2 
5121923204 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 2 
5121923219 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 5 
5121923219 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 2 
5121923227 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 2 
5121923227 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 2 
5121923227 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 1 
5121923228 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 246 
5121923230 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 6 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 257 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 22 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 65 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 65 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 324 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 185 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 6 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 82 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 28 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 80 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 2 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 1 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 89 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 2 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 72 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 161 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 35 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 83 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 15 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 9 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 284 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 26 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 5 
5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 8 
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Bizonylat- 
szám 

Partner név Főkönyvi 
számla 

Elhatárolandó 
összeg 

5121923231 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 5 
5121923235 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 135 
5121923237 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 6 
5121923293 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 5 
5121923329 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 4 
5121923329 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 1 
5121923330 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 100 
5121923335 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 14 
5121923335 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 3 
5121923335 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 1 
5121923337 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 15 
5121923337 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 29 
5121923337 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 3 
5121923337 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 6 
5121923337 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 1 
5121923337 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 6 
5121923343 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 18 
5121923361 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 6 
5121923362 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 64 
5121923362 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 31 
5121923362 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 5 
5121923368 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 62 
5121923657 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 33 
5121923660 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 136 
5121923660 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 64 
5121923666 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 1 
5121923666 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 2 
5121923666 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 2 
5121923670 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 5 
5121923683 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 1 
5121923683 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 1 
5121923683 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 1 
5121923683 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 1 
5121923683 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 1 
5121923685 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 70 
5121923685 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 159 
5121923724 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 5 
5121923735 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 2 
5121923735 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 3 
5121923735 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 4 
5121923735 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 1 
5121923735 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 1 
5121923735 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 2 
5121923874 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 81 
5121923876 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 7 
5121923878 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 1 
5121923878 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 3 
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Bizonylat- 
szám 

Partner név Főkönyvi 
számla 

Elhatárolandó 
összeg 

5121923878 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 2 
5121923886 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 7 
5121923966 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 10 
5121923966 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 7 
5121923968 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 2 
5121923968 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 1 
5121923968 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 1 
5121923968 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 1 
5121923983 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 3 
5121923983 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 2 
5121923987 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 4 
5121923987 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 4 
5121923993 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 7 
5121923734 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 68 
5121923734 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 41 
5121923734 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 19 
5121923734 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 7 
5121923734 E2 HUNGARY ZRT. 5281110000 1 
5121922273 ARTIFEX KIADÓ KFT. 5111002000 7 
5121922507 S. ELIA HUNGARY 5221120000 792 
5121923050 PÉCSI TUDÁSKÖZPONT KFT. 5291610000 8 840 
5121923668 MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS 5111002000 61 
5121923847 MÉRNÖK MÉDIA KFT. 5111002000 8 
5121923850 M-12/B KFT. 5111002000 7 
5121923984 JET TRAVEL IDEGENFORGALMI 5261180000 122 
5121923984 JET TRAVEL IDEGENFORGALMI 5311120000 3 
5121924536 HEILING MÉDIA KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ 5111002000 7 
5121924603 MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 5111002000 10 
5121924641 ÚJ MÉDIA KFT. 5111002000 28 
5121925280 Magyar Angiológiai és Érsebészeti 5299990000 39 
5121925562 MAGYAR POSTA ZRT. 5111002000 9 
5121925580 A FIB MAGYAR TAGOZATA 5111002000 5 
5121925787 KOSZTOLÁNYI DEZSŐ KÁVÉHÁZ 5111002000 5 
5121925802 OTP TRAVEL KFT. 5261190000 183 
5121925802 OTP TRAVEL KFT. 5311120000 5 
5121926092 NEUE ZEITUNG ALAPÍTVÁNY 5111002000 9 
5121926237 MAGYAR SPORTORVOS TÁRSASÁG 5111002000 10 
5121926576 ROSEGGER TANÁCSADÓ KFT. 5111002000 14 
5121926593 M-12/B KFT. 5111002000 8 
5121926596 ARCANUM ADATBÁZIS KFT. 5291620000 6 350 
5121927028 MEDIAWORKS HUNGARY ZRT. 5111002000 20 
5121927106 JET TRAVEL IDEGENFORGALMI 5261180000 276 
5121927106 JET TRAVEL IDEGENFORGALMI 5261260000 2 
5121927106 JET TRAVEL IDEGENFORGALMI 5311120000 7 
5121927630 PÉCSI ELLÁTÓ KÖZPONT 5281140000 120 
5121927631 STARKISS NYOMDAIPARI KER. ÉS SZOLG. 5111002000 13 
5121927729 HVG ORAC KFT. 5111002000 10 
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Bizonylat- 
szám 

Partner név Főkönyvi 
számla 

Elhatárolandó 
összeg 

5121927734 ÉRTESITÖ ÉS KÖZLÖNYKIADÓ KFT 5111002000 75 
5121927872 JET TRAVEL IDEGENFORGALMI 5261180000 27 
5121927872 JET TRAVEL IDEGENFORGALMI 5261180000 27 
5121927872 JET TRAVEL IDEGENFORGALMI 5261180000 27 
5121927872 JET TRAVEL IDEGENFORGALMI 5311120000 1 
5121927872 JET TRAVEL IDEGENFORGALMI 5311120000 1 
5121927872 JET TRAVEL IDEGENFORGALMI 5311120000 1 
5121928113 OTP TRAVEL KFT. 5261210000 2 
5121901522 GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT. 5331130000 47 
5121906028 GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT. 5331130000 47 
5121912275 OKTÁV TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT ZRT. 5251130000 217 
5121914638 NO ROAMING TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT 5291200000 7 
5121914922 C-HOST KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT. 5291150000 8 
5121917432 GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT. 5331130000 12 
5121917789 EKRÉTA INFORMATIKAI ZRT. 5291200000 83 
5121918964 MOZAIK KIADÓ KFT. 5291200000 30 
5121919687 I & I KULTURÁLIS INFORMATIKAI ÉS 5291200000 16 
5121920335 OTP TRAVEL KFT. 5261180000 552 
5121920335 OTP TRAVEL KFT. 5311120000 14 
5121920561 OKTÁV TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT ZRT. 5251130000 111 
5121920851 MOZAIK KIADÓ KFT. 5291200000 30 
5121921722 FORUM MÉDIA KFT 5111002000 57 
5121923420 SG ESZKÖZLÍZING MAGYARORSZÁG KFT. 5231120000 218 
5121926744 WOLTERS KLUWER KFT. 5111002000 30 
5121923428 SG ESZKÖZLÍZING MAGYARORSZÁG KFT. 5221190000 809 
5121924692 MARKCON INFORMATIKAI KFT. 5291200000 13 
5121924692 MARKCON INFORMATIKAI KFT. 5291200000 6 
5121924299 CRITICAI LAPOK ALAPÍTVÁNY 5111002000 4 
5121925226 MIKROHÁLÓ TÁVKÖZLÉSI,SZOLGÁLTATÓ KF 5291200000 23 
5121925411 MAGYAR TÜDŐGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG 5111002000 9 
5121926904 MAGYAR ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INT. 5111002000 15 
5121927083 GDI MAGYARORSZÁG KFT. 5291200000 406 
5121927440 NEUE ZEITUNG ALAPÍTVÁNY 5111002000 9 
5121927572 MEDIAWORKS HUNGARY ZRT. 5111002000 42 
5121928145 MEDIAWORKS HUNGARY ZRT. 5111002000 84 
5121928178 SZÁZADVÉG KÖZÉLETI TUDÁSKÖZPONT 5111002000 4 
5121929126 DEBRECENI EGYETEM 5111002000 10 
5121929140 MEDIAWORKS HUNGARY ZRT. 5111002000 42 
5121929140 MEDIAWORKS HUNGARY ZRT. 5111002000 38 
5121929140 MEDIAWORKS HUNGARY ZRT. 5111002000 42 
5121929142 MEDIAWORKS HUNGARY ZRT. 5111002000 251 
5121929151 STARKISS NYOMDAIPARI KER. ÉS SZOLG. 5111002000 13 
5121929151 STARKISS NYOMDAIPARI KER. ÉS SZOLG. 5111002000 13 
5121929155 STARKISS NYOMDAIPARI KER. ÉS SZOLG. 5111002000 13 
5121929225 ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 5251130000 10 
5121929309 OTP TRAVEL KFT. 5261180000 636 
5121929309 OTP TRAVEL KFT. 5311120000 16 
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Partner név Főkönyvi 
számla 

Elhatárolandó 
összeg 

5121929514 WECO TRAVEL KFT. 5261180000 387 
5121929514 WECO TRAVEL KFT. 5261260000 3 
5121929514 WECO TRAVEL KFT. 5311120000 10 
5121929663 MAGYAR POSTA ZRT. 5111002000 4 
5121929694 UNITED 4 BONAFINI BINDAIR KFT. 5261180000 237 
5121929694 UNITED 4 BONAFINI BINDAIR KFT. 5261180000 237 
5121929694 UNITED 4 BONAFINI BINDAIR KFT. 5261260000 2 
5121929694 UNITED 4 BONAFINI BINDAIR KFT. 5261260000 2 
5121929694 UNITED 4 BONAFINI BINDAIR KFT. 5311120000 6 
5121929694 UNITED 4 BONAFINI BINDAIR KFT. 5311120000 6 
5121929885 MEDIAWORKS HUNGARY ZRT. 5111002000 42 
5121929889 I & I KULTURÁLIS INFORMATIKAI ÉS 5111002000 18 
5121929910 AKADÉMIAI KIADÓ ZRT. 5111002000 32 
5121929922 PROMENADE PUBLISHING HOUSE  KFT. 5111002000 21 
5121929933 ROSEGGER TANÁCSADÓ KFT. 5111002000 50 
5121930011 AKADÉMIAI KIADÓ ZRT. 5111002000 54 
5121930126 DP HUNGARY KFT. 5111002000 20 
5121930573 MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG 5111002000 8 
5121930575 ADL KIADÓ KFT 5111002000 10 
5121930579 LIFETIME MEDIA KFT. 5111002000 10 
5121930584 LIFETIME MEDIA KFT. 5111002000 52 
5121930752 ESZMÉLET SAJTÓ ALAPÍTVÁNY 5111002000 5 
5121930753 MAGYAR POSTA ZRT. 5111002000 6 
5121930970 PROMENADE PUBLISHING HOUSE  KFT. 5111002000 42 
5121931063 ROSEGGER TANÁCSADÓ KFT. 5111002000 202 
5121920891 DARAWSHEH ALI 5291610000 712 
5121921003 FORUM MÉDIA KFT 5111002000 48 
5121925477 GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT. 5331130000 164 
5121929518 WECO TRAVEL KFT. 5261160000 12 
5121929518 WECO TRAVEL KFT. 5261260000 1 
5121927132 UNITED 4 BONAFINI BINDAIR KFT. 5261180000 50 
5121927132 UNITED 4 BONAFINI BINDAIR KFT. 5261260000 2 
5121927132 UNITED 4 BONAFINI BINDAIR KFT. 5311120000 1 
5121929806 VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. 5291240000 4 
5121931161 MAGYAR TELEKOM NYRT 5291210000 911 
5121931163 MAGYAR TELEKOM NYRT 5291210000 757 
5121931088 STARKISS NYOMDAIPARI KER. ÉS SZOLG. 5111002000 13 
5121931680 SYSMEX HUNGÁRIA KFT 5231130000 76 
5121931711 AKADÉMIAI KIADÓ ZRT. 5111002000 53 
5121931794 4IT INFORMATIKAI KFT. 5291200000 312 
5121931663 PROQUEST LLC 5111003000 67 
5121931663 PROQUEST LLC 5111003000 187 
5121931663 PROQUEST LLC 5111003000 166 
5121931663 PROQUEST LLC 5111003000 154 
5121931663 PROQUEST LLC 5111003000 26 
5121931663 PROQUEST LLC 5111003000 16 
5121931663 PROQUEST LLC 5111003000 27 
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Elhatárolandó 
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5121931663 PROQUEST LLC 5111003000 123 
5121931663 PROQUEST LLC 5111003000 122 
5121931663 PROQUEST LLC 5111003000 34 
5121931663 PROQUEST LLC 5111003000 110 

Összesen     42 566 
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5. sz. melléklet – Támogatási szerződésekből származó előlegek 
 

adatok millió forintban 

Támogató Projekt Támogatási 
előleg 

összege 
ASS AUVERGNE-RHONE-ALPES TOURISME Digitourism (PGI05025) 9 
BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT. HAT-20-01-0548 - "Tordai hasadék" 4 
BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT. HAT-20-03-0175 - Székelyföldön I. 6 
BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT. HAT-20-03-0177 - Székelyföldön II. 5 
BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT. HAT-KP-1-2021/1-000607 Elek Apó 

Meséi 
5 

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT. HAT-KP-2-2021/1-000083 5 nap 
Háromszéken 

4 

CROIX-ROUGE FRANCAIS 2020-1-FR01-KA203-080111 6 
DEBRECENI EGYETEM Study inHungary toborzó iroda 

Nairobiban 
20 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-2.2.0-16-2016-00002 79 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-2.2.0-16-2016-00003 41 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-2.2.1-16-2016-00001 396 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.2.14-17-2017-00002 131 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.4.3-16-2016-00005 595 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.4.4-16-2017-00004 194 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.5.1-16-2017-00003 18 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.6.2-16-2017-00005 80 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.6.2-16-2017-00008 138 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.6.2-16-2017-00009 139 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.6.2-16-2017-00010 1 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.6.2-16-2017-00017 0 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 110 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 32 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-4.1.3-17-2017-00169 -7 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-4.2.1-16-2017-00008 159 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-4.2.2-16-2017-00001 10 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA GINOP-2.2.1-15-2016-00020 87 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA GINOP-2.3.2-15-2016-00022 215 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ODR - VI/2223/2021 5 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA VI/1334/2021 1 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.6.1-16-2016-00004 1 181 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.1.2-16-2016-00001 124 
ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRU EHDEN 9 
HELMHOLTZ ZENTRUM POTSDAM DEUTSCH ODYSSEUS (847333) -2 
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Tanítsunk Mo.-ért egyetemi 

mentorpr.2021 
32 

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉ 2020-3.1.3-ZFR-TEFH-2020-00005 47 
INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉ EFOP-1.8.21-18-2019-00052 27 
INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉ Modern Városok Program 100 
INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉ Modern Városok Program 2 500 
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Támogató Projekt Támogatási 
előleg 

összege 
KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 05-KKM-VIZDIPL-2021 KKM/31504-

4/2021/Adm 
2 

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 05-KKM-VIZDIPL-2021 KKM/31507-
3/2021/Adm 

2 

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KKM Z-1010475 15 
KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KKM-NEFEFO 52 
MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI EP-PTE/26/2021 Intézményi 

Sporttámogatás 
2 

MAGYAR ENERGETIKAI ÉS Környezetvédelem 2021 15 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÍME:Innovatív pedagóg.eszk.és 

Multiméd. 
9 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZKF-11-2021 8 
MINISZTERELNÖKSÉG GYDIAB-21-21Y 27 
MINISZTERELNÖKSÉG NTP-HHTDK-21-0029 3 
MINISZTERELNÖKSÉG NTP-HHTDK-21-0050 3 
MINISZTERELNÖKSÉG NTP-SZKOLL-21-0013 2 
MINISZTERELNÖKSÉG NTP-SZKOLL-21-0054 2 
MINISZTERELNÖKSÉG NTP-SZKOLL-21-0065 1 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA 104105/00270 3 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA 104105/00297 3 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA 104106/02612 2 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA 104116/00702 2 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA 104116/00707 1 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA 104116/00737 1 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA 105116/02047 1 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA 110103/01246 0 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA 110103/01428 1 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA 110108/01110 1 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA 110108/01067 1 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA 110124/00676 1 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA 110124/00713 1 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA 110133/05852 1 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA 110193/04569 1 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA 201201/00332 0 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA 208110/00004 1 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA 449123/00353 3 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA 779108/00029 2 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA A2027/N5875  1 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA A2027/N6067  2 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA A2027/N6072  1 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA- Universitas Galéria 1 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA-105106/08056/U-Galéria 2020/21 1 
Nemzeti Kultúrális Alap NKA-201108/02574/KineticArtLab 2 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI 2018-1.2.1-NKP-2018-00009 50 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI 2018-1.2.1-NKP-2018-00010 100 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI 2019-1.2.1-EGYETEMI-OKO-2019-

00015 
68 
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Támogató Projekt Támogatási 
előleg 

összege 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI 2019-2.1.11-TÉT-2019-00042 1 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI 2019-2.1.11-TÉT-2020-00175 1 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI 2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00018 36 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00097 38 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00216-Új 83 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00245 129 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI 2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00005 15 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI 2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00007 12 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI 2020-2.1.1-ED-2020-00008 150 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI 2020-2.1.1-ED-2020-00009 31 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI 2020-2.1.1-ED-2020-00018 100 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI 2020-2.1.1-ED-2020-00022 68 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI 2020-2.1.1-ED-2020-00091 157 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI 2020-2.1.1-ED-2020-00107 21 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI Intézményi Kiválóság 307 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI Intézményi Kiválóság 307 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI Intézményi Kiválóság 307 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI Intézményi Kiválóság 307 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI Intézményi Kiválóság 307 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI Intézményi Kiválóság 467 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI KDP-13-1/PALY-2021 19 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI KDP-13-1/PALY-2021 28 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI KDP-13-1/PALY-2021 26 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI KDP-13-1/PALY-2021 25 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI KDP-13-1/PALY-2021 23 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI KDP-13-1/PALY-2021 26 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI KDP-13-1/PALY-2021 21 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI KDP-13-1/PALY-2021 24 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI KDP-13-1/PALY-2021 23 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI KDP-13-1/PALY-2021 23 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI KDP-13-1/PALY-2021 21 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI KDP-13-1/PALY-2021 26 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI KDP-13-1/PALY-2021 26 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI KDP-13-1/PALY-2021 21 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI KDP-13-1/PALY-2021 28 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI KDP-13-1/PALY-2021 22 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI KDP-13-1/PALY-2021 26 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI KDP-13-1/PALY-2021 28 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI KDP-13-1/PALY-2021 14 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI KDP-13-1/PALY-2021 26 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI Menedzsment 540 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NEMZ-2018-00003-HABRIA 25 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI FK 128518 14 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI FK 129038 22 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI FK 12913 8 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI FK 12919 15 
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Támogató Projekt Támogatási 
előleg 

összege 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI FK_18 FK12883 16 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI K 12825 17 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI K 128321 6 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI K_18 K 12794 6 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI K_18 K 12821 22 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI K_18 K 12821 15 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI K_18 K 12832 11 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI K_18 K 12924 20 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI NN 12880 19 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI PD 128917 6 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK 12379 16 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK 12418 23 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK 12433 7 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK 12448 4 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK 124970 6 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK 125007 13 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK 12516 6 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK 13146 9 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK 13493 9 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK 13777 6 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK 13804 2 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK 138098 5 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK 13856 6 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK 13863 6 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK_19 13153 9 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK_19 13173 7 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK_19 13186 13 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK_19 13245 15 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK_19 13258 14 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK_19 13283 18 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK_20 13431 23 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI FK_20 135284 18 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK_20 13531 9 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK_21 13795 8 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK_21 13818 10 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK_21 13872 10 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK_21 13902 9 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 11928 4 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 11954 10 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 11975 17 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 12019 12 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 12021 18 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 12033 17 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 12035 12 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 12053 23 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 123848 4 
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Támogató Projekt Támogatási 
előleg 

összege 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 12416 24 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 12524 27 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 12527 20 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 12531 34 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 125437 10 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 12547 9 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 125518 2 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 13167 6 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 13193 19 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 13208 16 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 13227 13 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 13531 4 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 13573 7 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 13840 12 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 138899 12 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K_19 13149 12 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K_19 13158 18 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K_19 13199 20 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K_19 13204 4 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K_20 13421 25 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K_20 13455 36 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K_20 13545 19 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K_21 13755 10 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K_21 13779 20 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K_21 13804 12 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K_21 13845 12 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K_21 13866 12 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K_21 13876 20 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K_21 13893 11 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K11958 3 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH NN 124763 19 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH NN 128293 18 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH PD 124964 11 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH PD 13141 11 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH PD 13162 11 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH PD 13240 10 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH PD 13565 9 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH PD 13758 10 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH PD 13810 9 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH SNN 12514 26 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH-1238-1/2020 10 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH-1238-1/2020 84 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH-1238-1/2020 36 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH-1238-1/2020 39 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH-1238-1/2020 21 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH-1238-1/2020 16 
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Támogató Projekt Támogatási 
előleg 

összege 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH-1238-1/2020 48 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH-1238-1/2020 1 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH-1238-1/2020 17 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH-1238-1/2020 12 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH-1238-1/2020 3 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH-1238-1/2020 47 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI TÉT-SI-2018-00015 1 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI TKP2021-NKTA-19 97 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI TKP2021-NKTA-19 226 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI UNKP-18-3/PALY-2021 18 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI UNKP-18-3/PALY-2021 68 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI UNKP-18-3/PALY-2021 56 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI UNKP-18-3/PALY-2021 12 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI UNKP-18-3/PALY-2021 19 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI UNKP-18-3/PALY-2021 45 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI UNKP-18-3/PALY-2021 21 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI UNKP-18-3/PALY-2021 6 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI UNKP-18-3/PALY-2021 9 
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI UNKP-18-3/PALY-2021 62 
NICOLAUS COPERNICUS UNIVERTSITY SYStem 2019-1-PL01-KA203-065101 1 
NYUGAT-BALKÁNI ZÖLD KÖZPONT WBGC-2020/2-2020-00002 30 
OSNOVNA SKOLA JOSIPA KOZARCA Tamped 5 
PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MERITI ALAPÍTVÁ Geopolitikai Doktori Program 

2020/2021 
167 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.2.1-15-2017-00063 72 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.2.1-15-2017-00067 157 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.3.1-20-2020-00001 49 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.3.1-20-2020-00007 638 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.3.2-15-2016-00036 8 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.3.2-15-2016-00039 62 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.3.2-15-2016-00047 372 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.3.2-15-2016-00048 31 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.3.2-15-2016-00050 184 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.3.2-15-2016-00055 29 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.3.3-15-2016-00026 1 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.3.3-15-2016-00033 518 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.3.4-15-2020-00010 838 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-5.3.5-18/2020-00214 15 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-5.3.5-18-2019-00104 3 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-5.3.5-18-2019-00105 5 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-5.3.5-18-2019-00115 29 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.2.1-15-2017-00102 118 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.2.1-15-2017-00083 193 
PTE VEGYES 2018-1-HU01-KA203-047811Conscious 27 
PTE VEGYES 2019-1-HU01-KA203-061251 

BECOMING 
14 
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Támogató Projekt Támogatási 
előleg 

összege 
PTE VEGYES 2020-1-FR01-KA203-080111 5 
PTE VEGYES 2020-1-HU01-KA203-

078824_NEWSREEL2 
11 

PTE VEGYES 2020-1-PL01-KA203-081993 MOSMEN 14 
PTE VEGYES CABCOS3 (HUHR/1901/3.1.1/0032) 7 
PTE VEGYES CHOIR (HUHR/1901/3.1.2/0040) 5 
PTE VEGYES CHP HUHR/1901/3.1.2/0043 3 
PTE VEGYES CLILMED 3 
PTE VEGYES DeMoPhaC 2018-1-BE02-KA203-

046861 
2 

PTE VEGYES Digitourism (PGI05025) 42 
PTE VEGYES DigLit 8 
PTE VEGYES Diverfarming - H2020 25 
PTE VEGYES DRYvER 869226 (Dr.Csabai Zoltán) 62 
PTE VEGYES EBSN-Profess.Dev.Series of Basic 3 
PTE VEGYES EDUC- European Digital UniverCity 64 
PTE VEGYES EDUC+M 6 
PTE VEGYES EDUC-SHARE 15 
PTE VEGYES EFOP-2.2.0-16-2016-00008 51 
PTE VEGYES EFOP-4.1.3-17-2017-00169 67 
PTE VEGYES EFOP-4.1.3-17-2017-00172 8 
PTE VEGYES EHDEN 7 
PTE VEGYES ELIXIR-CONVERGE 6 
PTE VEGYES Erasmus+ 5 
PTE VEGYES Erasmus+ 2019-1-HU01-KA101-060399 9 
PTE VEGYES Erasmus+ 2019-1-HU01-KA107-060876 116 
PTE VEGYES Erasmus+ 2020-1-HU01-KA101-078032 11 
PTE VEGYES Erasmus+ 2020-1-HU01-KA107-078345 135 
PTE VEGYES Erasmus+ 2020-1-HU01-KA229-078659 10 
PTE VEGYES Erasmus+ Hallgató Mob 2019-20 306 
PTE VEGYES Erasmus+ Hallgatói Mobilitás 2020-21 157 
PTE VEGYES Erasmus+ KA203-4D792CD0 DRIVEN 13 
PTE VEGYES Erasmus+ Mobilitási Keret 2019-20 68 
PTE VEGYES Erasmus+ Mobilitási Keret 2020-21 25 
PTE VEGYES Erasmus+ OEMONOM 4 
PTE VEGYES Erasmus+ Oktatói-dolgozói Mob 2019-

20 
118 

PTE VEGYES Erasmus+ Oktatói-dolgozói Mob 2020-
21 

47 

PTE VEGYES FP7-HEALTH-F2-2013-602150CENTER 22 
PTE VEGYES GINOP-2.3.2-15-2016-00049 30 
PTE VEGYES Green AURA (HUHR-1901-3.1.1-0078) 6 
PTE VEGYES H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA 48 
PTE VEGYES HUGOD (Humanities Going Digital) 9 
PTE VEGYES INTALL 2018-1-DE01-KA203-004272 10 
PTE VEGYES NetHIIP 7 
PTE VEGYES ODYSSEUS (847333) 14 
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Támogató Projekt Támogatási 
előleg 

összege 
PTE VEGYES Palliative Sedation 35 
PTE VEGYES POLISS (860887) 100 
PTE VEGYES SPRING (821423) 146 
PTE VEGYES SYStem 2019-1-PL01-KA203-065101 2 
PTE VEGYES Tamped 2 
PTE VEGYES V4GU - V4 Green Universities 4 
PTE VEGYES Visegrádi Alap 0 
PTE VEGYES VISGEN (H2020-MSCA-RISE-2016) 24 
TÁRSADALMI ESÉLYTEREMTÉSI ROMA-NEMZ-PED-21-0004 2 
TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY 2019-1-HU01-KA203-061251 

BECOMING 
38 

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY COHRICE Challenges of human repr. 48 
TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Erasmus+ 2019-1-HU01-KA101-060399 2 
TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Erasmus+ Hallgató Mob 2019-20 -46 
TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Erasmus+ Hallgatói Mob. 2021-2022 54 
TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Erasmus+ Hallgatói Mobilitás 2020-21 0 
TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Erasmus+ Mobilitási Keret 2019-20 -9 
TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Erasmus+ Mobilitási keret 2021-22 54 
TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Erasmus+ Oktatói,dolg.Mob.2021-22 54 
TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Erasmus+ Oktatói-dolgozói Mob 2019-

20 
-53 

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Erasmus+ Talent in Everyone 6 
TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY LEANBODY 40 
UNIVERSITAET POTSDAM EDUC- European Digital UniverCity 66 
UNIVERSITY HOSPITAL ANTWERP FP7-HEALTH-F2-2013-602150CENTER -22 
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 2018-1-PL01-KA203-050990 (IMETS) 22    

Közfeladat ellátására kapott támogatások 
  

UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS Kiegészítő alaptámogatás 158 
UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS Publikációs Alap 56 
UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS Minőségi bázistámogatás 281 
UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS Transzformációs ktg 521 
INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉ Egyéb címkézett pénzek ITM-től 5 
INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉ PPP kiváltás 23 253 
MINISZTERELNÖKSÉG Ösztöndíjprogram Keresztény 

Fiataloknak 
61 

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Stipendium Hungaricum ösztöndíj 1 751 
Összesen 

 
44 722 

 

  



69 
 

6. sz. melléklet – Támogatási programok keretében felhasznált összegek (bevételek) 
 

adatok millió forintban 

Partner Projekt neve PST Összeg  

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKJ-s képzés 150111 4 

ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG Michalicza ösztöndíj 151032 3 

MAGYAR NEMZETI BANK MNB Kiválósági ösztöndíj 200537 8 

Reinhold és Carmen Würth Alapí ÁJK egyéb támogatásra 200538 2 

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ BURSA ösztöndíj önkormányzati keret 200601 52 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Egységrészesedés KTK 300083 1 

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÁOK NOK Külf.hallg. szállás,étk.,e.szolg. 304522 4 

WORLD HEALTH ORGANIZATION Cochrane Projekt 401014 1 

PAKS II. ATOMERŐMŰ ZRT Paks II. 2020 470007 7 

BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL Solar Decathlon 2022 - Univ.of Wuppertal 470011 17 

MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI Hungarian Universities Group Konzorcium 470013 9 

HOLLAND NEMZETI RENDŐRSÉG Holland Nemzeti Rendőrség - céltámog. 470014 3 

HUAWEI TECHNOLOGIES HUNGARY KFT. MIK Huawei ösztöndíj program 470015 32 

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL KÉPZÉSI, Tanulósz. gyak.k 2021 480355 287 

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ÁJK IM KOP, DI, Perbeszéd 2021 480440 23 

GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY Adomány 501002 1 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 120213  700092 6 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 120334  700093 6 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 120536  700098 2 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K119580  700101 2 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 123848 -  700104 6 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 125437 700105 3 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK 125007 -  700106 2 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH PD 124964 -  700107 4 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 123836  700110 6 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK 125166  700112 6 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK 123798  700113 5 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 125244  700114 4 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK 124483  700116 4 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK 124188  700117 4 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK 124331  700118 2 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 124165  700122 5 
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Partner Projekt neve PST Összeg  

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH NN 124763 -  700123 8 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH SNN 125143  700124 14 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 125474  700126 1 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI K 128321 -  700131 5 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI FK 128518  700132 1 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI PD 128917 -  700133 5 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI FK 129038 -  700134 2 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI FK 129134  700136 4 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI NN 128806  700138 7 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI FK 129190  700139 7 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI K 128253  700140 4 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI K_18 K 127944  700141 2 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI K_18 K 128210  700142 18 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI K_18 K 129247  700143 10 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI K_18 K 128217  700144 3 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI K_18 K 128322  700145 4 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI FK_18 FK128832  700146 7 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFI KH 130379 700148 2 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK 131465  700149 9 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 132085  700150 8 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K_19 132044  700153 1 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK_19 131531  700155 2 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K_19 131493  700157 9 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 131679  700164 2 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH PD 131411  700166 7 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 135317  700169 2 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK 134930  700170 6 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K 135732  700171 5 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH K_20 134214  700174 3 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK_20 135284  700175 7 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK_20 135316  700176 9 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH FK_20 134311  700177 6 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NKFIH PD 135651  700178 7 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI 2020-2.1.1-ED-2020-00009 HUNGEN 710003 26 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI NAP 2.0 730176 131 

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY NY-00265-005/2020 PTE Nyári Egyetem 730216 7 
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Partner Projekt neve PST Összeg  

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Tanítsunk Mo.-ért egyetemi mentorpr.2021 730217 36 

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY CEEPUS ösztdij. 750057 3 

PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK UNIVERSITY Science in V4 (22020140) Ft 750213 4 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA GINOP-2.2.1-15-2016-00020 tp fájdalomcsi 770128 18 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA GINOP-2.3.2-15-2016-00022 3D nyomtatási 770129 45 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.3.3-15-2016-00026 Új generációs 770133 7 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP 3.6.1-16-2016-00004 Átfogó fejl. PT 770134 297 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-2.2.0-16-2016-00002 Gyermek és ifj. 770136 290 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.3.2-15-2016-00050 Peptiderg szig 770140 80 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.3.3-15-2016-00032 770143 42 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.3.2-15-2016-00048 STAY ALIVE 770145 38 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-2.2.1-16-2016-00001 Gyermek sürg.fe 770147 386 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.3.2-15-2016-00055 Légsz.előrejel 770151 39 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.4.3-16-2016-00005 Korszerű egyete 770154 478 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-4.2.1-16-2017-00008 PTE infrastr. f 770155 1 169 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.5.1-16-2017-00003 Duális képz.fej 770156 41 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.6.2-16-2017-00010 Fenntartható 770157 100 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.4.4-16-2017-00004 Felsőoktatásba 770159 18 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 Tehetség. 770160 1 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 Az orvos- 770161 41 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.6.2-16-2017-00008 Neuro.ÁOK 770162 83 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.6.2-16-2017-00009 Klinikai Kutat. 770163 70 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-4.2.2-16-2017-00001 Skill laborok f 770166 10 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP 2.2.1-15-2017-00102 Fenntartható 770169 36 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-4.1.3-17-2017-00169 SZESZI infrastr 770173 7 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-3.2.14-17-2017-00002 Élményk.nyelvt 770174 103 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EFOP-1.10.2-17-2017-00025Eü-ihumánef 770179 9 

MINISZTERELNÖKSÉG TOP-7.1.1-16-H-079-2 Közösségi,kult. 770183 1 

MINISZTERELNÖKSÉG EFOP-1.10.4-18-2019-00010 Eü.szakképzés 770184 2 

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉ EFOP-1.8.21-18-2019-00052 Infekciókontr. 770186 38 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-5.3.5-18-2019-00104 Kompetencia Kp 770188 5 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-5.3.5-18-2019-00105 Kompetencia a. 770189 9 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.3.4-15-2020-00010 Eü.Adatelemző 770190 258 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.3.1-20-2020-00001 PTE genomikai 770191 751 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GINOP-2.3.1-20-2020-00007 Tudom.és Inn. 770192 22 

NORTH CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE Confucius Institute for TCM Univ.of Pecs 790024 23 
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Partner Projekt neve PST Összeg  

Russkiy Mir Foundation Orosz Központ 790054 3 

  Erasmus visszafizetés 850035 4 

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Erasmus+ Hallgató Mob 2019-20 850108 1 

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Erasmus+ Oktatói-dolgozói Mob 2019-20 850109 1 

GÖTEBORGS UNIVERSITET SUMCULA-KA203-034570 Sustainable deviza 850124 3 

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Erasmus+ 18/1/KA107/047494 deviza 850139 69 

KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ Erasmus+ QUALIMENTARY deviza 850158 6 

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY NetHIIP deviza 850163 35 

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY 2019-1-HU01-KA203-061251 BECOMING deviza 850165 -1 

UNIVERSITAET POTSDAM EDUC- European Digital UniverCity deviza 850167 -4 

FUNDACJA LUMINAR CLILMED deviza 850169 1 

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM CHP HUHR/1901/3.1.2/0043 deviza 850175 6 

INTERNATIONAL VISEGRAD FUND V4GU - V4 Green Universities deviza 850177 4 

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM CHOIR (HUHR/1901/3.1.2/0040) deviza 850181 2 

EIT HEALTH E.V. EIT Health 20740 RIS Hubs deviza 850183 22 

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Erasmus+ Mobilitási Keret 2020-21 850184 -3 

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Erasmus+ Hallgatói Mobilitás 2020-21 850185 31 

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Erasmus+ Oktatói-dolgozói Mob 2020-21 850186 -28 

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Green AURA (HUHR-1901-3.1.1-0078) deviza 850209 9 

EIT HEALTH E.V. EIT Health 2021 deviza 850217 6 

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Erasmus+ Mobilitási keret 2021-22 deviza 850227 -1 

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Erasmus+ Hallgatói Mob. 2021-2022 deviza 850228 118 

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Erasmus+ Oktatói,dolg.Mob.2021-22 deviza 850229 15 

EIT KIC Urban Mobility, S.L.U., UniMob deviza 850231 11 

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY WIBE 2021-1-HU01-KA220-HED-032251 deviza 850237 44 

HELMHOLTZ ZENTRUM POTSDAM DEUTSCH ODYSSEUS (847333) deviza 860058 15 

NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYN FFE (625836) deviza 860078 3 

UNIVERSITY HOSPITAL ANTWERP FP7-HEALTH-F2-2013-602150CENTER Dev. 861622 189 

 PTE VEGYES Egyéb különféle támogatások   5 

Közfeladat ellátására kapott támogatások     

UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS Kiegészítő alaptámogatás   363 

UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS Publikációs Alap   4 

UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS Minőségi bázistámogatás   683 

UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS Infrastruktúra támogatá   734 

UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS Bérfejlesztés   1 295 

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉ Képzési támogatás   1 783 
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Partner Projekt neve PST Összeg  

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉ Hallgatói juttatás   605 

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉ Egyéb cimkézett pénzek ITM-től   1 494 

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉ PPP üzemeltetés   244 

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉ Köznevelés   531 

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉ Covid támogatás   1 605 

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉ Eszközbeszerzéshez nyújtott támogatás   88 

MINISZTERELNÖKSÉG Nemzeti Tehetség Program   2 

Összesen     15 432 
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7. sz. melléklet – Tartós részesedések adatai 
 

adatok ezer forintban 

Gazdálkodó szervezet 
megnevezése 

Cégjegyzékszám Székhel
y 

2020 
Saját 
tőke 

2020 
Jegyze
tt tőke 

2020 
Adózott 
eredmé

ny 

PTE PÁLYÁZATI MENEDZSMENT  
NONPROFIT KFT 

02-09-073195 7633 
Pécs, 
Szántó 
Kovács 
János 
utca 1.b. 

2 890 3 000 -103 

JURIDECO ZRT. 02-10-060346 7634 
Pécs, 
Szántó 
Kovács 
János 
utca 1.b. 

32 901 5 000 7 551 

Pécsi Egészségipari Innovációs 
Központ ZRT. 

02-10-060330 7630 
Pécs, 
Finn utca 
1/1. 

12 840 9 100 1 297 

MECSEK PHARMA KFT. 02-09-073987 1139 
Budapest
, 
Röppenty
ű utca 48. 

-203 
530 

251 
000 

-12 599 

PÉCSI TUDÁSKÖZPONT KFT. 02-09-076082 7622 
Pécs, 
Univerita
s utca 
2/a. 

28 704 20 000 117 

POLITECHNIKA KFT. 02-09-010197 7624 
Pécs, 
Boszorká
ny utca 2. 

47 586 3 000 10 563 
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8. sz. melléklet – Személyi kiadások megoszlása csoportonként 
 

adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés 2021. 08.01-
2021.12.31. adat 

Megoszlás (%) 

1. Bérköltség 23 557 180 81,08% 

- ebből: munkavállalók rendszeres bérköltsége 18 647 973 64,19% 

            Egyéb diplomás 1 047 322 3,60% 

            Egyéb köznevelés 16 071 0,06% 

            EÜ. Szakdolgozó 4 006 118 13,79% 

            Fizikai 692 362 2,38% 

            Gazdasági műszaki 3 558 184 12,25% 

            Kutató 499 894 1,72% 

            Oktató 5 117 398 17,61% 

            Orvosok 2 960 723 10,19% 

            Pedagógus 554 545 1,91% 

            Szakoktató 172 257 0,59% 

            Tanár 63 285 0,22% 

            Munkaköri kategóriához nem sorolt -40 185 -0,14% 

- ebből: munkavállalók nem rendszeres bérköltsége 4 267 522 14,69% 

             Egyéb diplomás 141 313 0,49% 

             Egyéb köznevelés 327 0,00% 

             EÜ. Szakdolgozó 841 742 2,90% 

             Fizikai 146 409 0,50% 

             Gazdasági műszaki 721 857 2,48% 

             Kutató 127 172 0,44% 

             Oktató 1 509 244 5,19% 

             Orvosok 723 959 2,49% 

             Pedagógus 11 576 0,04% 

             Szakoktató 23 720 0,08% 

             Tanár 19 711 0,07% 

             Munkaköri kategóriához nem sorolt 490 0,00% 

- ebből: megbízási díjak 641 685 2,21% 

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 606 808 5,53% 

- ebből: reprezentáció 12 259 0,04% 

- ebből: egyéb nem kiemelt személyi jellegű egyéb kifizetések 1 594 549 5,49% 

             Egyéb diplomás 64 966 0,22% 

             Egyéb köznevelés 82 0,00% 

             EÜ. Szakdolgozó 516 506 1,78% 

             Fizikai 36 922 0,13% 

             Gazdasági műszaki 104 452 0,36% 

             Kutató 9 265 0,03% 

             Oktató 302 062 1,04% 

             Orvosok 266 621 0,92% 

             Pedagógus 16 120 0,06% 
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Megnevezés 2021. 08.01-
2021.12.31. adat 

Megoszlás (%) 

             Szakoktató 16 901 0,06% 

             Tanár 2 830 0,01% 

             Munkaköri kategóriához nem sorolt 257 822 0,89% 

3. Bérjárulékok 3 888 934 13,39% 

             Szociális hozzájárulási adó 3 696 523 12,72% 

             Táppénz-hozzájárulás 42 365 0,15% 

             Rehabilitációs hozzájárulás 127 874 0,44% 

             Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 21 822 0,08% 

             Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 350 0,00% 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 29 052 922 100,00% 
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1. A szervezet azonosító adatai 

Név: Pécsi Tudományegyetem 
Székhely: 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. 
Adószám: 19308681-2-02 
Statisztikai számjele: 19308681-8542-563-02 
Oktatási Hivatal általi nyilvántartási száma: FI58544 

Bejegyző határozat száma: FNYF/1340-3/2021. 

Képviselő neve: 
Dr. Miseta Attila János rektor 

Decsi István kancellár 

Jogállás: magán felsőoktatási intézmény, mint önálló jogi személy 

Statisztikai besorolás: kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet 

Fő tevékenység: felsőfokú oktatás 

Fenntartó megnevezése: Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány 

Könyvvezetés módja: kettős könyvvezetés, magyar nyelven, forintban 

Beszámoló típusa: éves beszámoló 

Beszámoló pénzneme: HUF 
A beszámolóban megjelenő adatok 
nagyságrendje: 

Millió forint 

Beszámolási időszak: 2021.08.01-2021.12.31 

Mérleg fordulónapja: 2021.12.31 

Mérlegkészítés időpontja: 2022.február 28. 

Az Egyetem internetse honlapjának a címe: www.pte.hu 
 
 
 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
 
 
1. Az Egyetem cél szerinti (közhasznú) alaptevékenysége az oktatás és a tudományos kutatás, valamint 
művészeti alkotótevékenység és a gyógyító-megelőző ellátás nyújtása. 
 
2. Az Egyetem oktatási tevékenysége során:  
 
2.1. Az Alapító Okiratban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, 

mesterképzést, osztatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben 
oklevelet ad ki. 

2.2. Az oktatásért felelős miniszternek a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott 
szakindítási engedélye alapján kifutó rendszerben egyetemi és főiskolai szintű képzést folytat. 

2.3. Az Alapító Okiratban meghatározott képzési területen felsőoktatási szakképzést folytat, illetve 
folytathat. 

2.4. Az Alapító Okiratban meghatározott tudományterületen doktori képzést folytat és doktori fokozatot 
ad ki, habilitációs eljárást folytat, 

2.5. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, az Nftv.-ben, a szakképzésről szóló 1993. 
évi LXXVI. törvényben, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 
szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. 
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törvényben foglaltak szerint részt vesz a köznevelési, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő 
szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában. 

2.6. A felsőoktatási intézmény szabályzatának mellékletében felsorolt területeken, az erre vonatkozó 
külön jogszabály rendelkezései szerint részt vesz a szakorvos-, a szakfogorvos-, a 
szakgyógyszerész-, klinikai szakpszichológus, népegészségügyi szakember képzésében, beleértve a 
más felsőfokú végzettséggel rendelkezők egészségügyi szak- és továbbképzését is. 

 
3. A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti 
kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást 
támogató egyéb kutatásokat végez. 
 
4. Az Egyetem gondoskodik a hallgatói tehetséggondozásról és az oktatói, kutatói utánpótlás 
neveléséről.  
 
5. Az Egyetem alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő, szolgáltatási tevékenységei (cél szerinti, 
közhasznú tevékenység) során:  
5.1. A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti 
kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást 
támogató egyéb kutatásokat végez.  
5.2. Az Nftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az egészségügy, illetve agrárgazdaság körébe tartozó 
feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint. 
5.3. Köznevelési intézmény alapítójaként és fenntartójaként köznevelési feladatokat lát el, 
pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményként gyakorló köznevelési intézmény fenntartója. 
5.4. A képzés céljait szolgáló művészeti gyakorlóhelyeket tart fenn. 
5.5. Egészségügyi ellátás céljából egészségügyi szolgáltatót létesít és tart fenn klinikai központként. 
5.6. A nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, 
az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az 
értelmiségi létre. 
5.7. Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja. 
5.8. Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez. 
5.9. Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és 
jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási 
lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat folytat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, 
egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását, munkaerőpiacra történő beilleszkedését szolgálják. 
5.10. Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont könyvtári és tudományos információs szolgáltatást lát el 
az egyetemen oktatott tudományterületeken. 
5.11. Az alkalmazásában lévő munkavállalók ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó 
jogszabályok szerint. 
5.12. Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamokat, nyelvtanfolyamokat tart, nyelvvizsgáztatást folytat. 
5.13. A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúraművelést és fejlesztést, művészeti, 
szaktanácsadói és egyéb tevékenységet végez. 
5.14. Egészségbiztosítás által nem finanszírozott, egyéb egészségmegőrzési, gyógyító és betegellátási 
szolgáltatást nyújt. 
5.15. Az egyetem Klinikai Központja a Ritka Betegségek Szakértői Központjaként működik az 
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 60/2003. (X. 
20.) ESzCsM rendelet 5. § (1) bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján. 
5.16. Közgyűjteményi tevékenységet, illetve közművelődési feladatokat lát el. 
5.17. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak 
szerint részt vesz a gyermekek napközbeni ellátásban. 
5.18. Részt vesz az agrár és vidékfejlesztési, valamint területfejlesztési feladatok ellátásában. 
5.19. A gazdasági, tudományos, civil és önkormányzati terület szerveivel együttműködve tudás-és 
technológiai transzfer, műszaki és társadalmi innovációs központként működik. 
5.20. Biztosítja a tudásalapú gazdasághoz kapcsolódó pénzügyi –és vállalkozói, az anyanyelvi és 
szaknyelvi ismeretek fejlesztését, lehetőséget teremt az idegen nyelvi szaknyelvi ismeretek fejlesztésére. 
5.21. Biztosítja az egyetemi polgárok és mások részére az egészségfejlesztést, beleértve a rendszeres 
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testmozgás és sporttevékenység megszervezését. 
5.22. Hozzájárul a kulturális örökség védelméhez, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének 
előmozdításához. 
5.23. Elősegíti a hátrányos helyzetű rétegek képzését és foglalkoztatását. 
5.24. Ápolja a nemzeti etnikai kisebbségekkel való és a határon túli kapcsolatokat. 
5.25. Az egyetemi infrastruktúra szabad kapacitásait hasznosítja (különösen ilyen: kiadói tevékenység, 
nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, 
sportlétesítmények, oktatást és nem oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek 
bérbeadása,) 
5.26. A fenntartó jóváhagyásával tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más 
külföldi, illetve hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.  
 
6. Az Egyetem vállalkozási tevékenységet csak az alaptevékenységét nem veszélyeztetve végezhet. A 
vállalkozási tevékenység felső határa: nem korlátozott, kivéve jogszabályban meghatározott módon.  
 
A 2021-ben végzett részletes tevékenységet és eredményeket a 2021. évi közhasznúsági szakmai 
beszámoló tartalmazza.  
 
 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása  

közhasznú tevékenység megnevezése: 

oktatás és tudományos kutatás, művészeti 
alkotótevékenység és gyógyító-megelőző ellátás 

nyújtása 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

felsőoktatási képzési tevékenységben résztvevő 
hallgatók (alap-, mester-, osztatlan, doktori, 
szakirányú továbbképzés, felsőoktatási 

felvehető maximális létszám: 25 000 fő 

2021. októberi aktív hallgatói létszám: 21 838 fő 

tudományos kutatás 
 

 
oktatói-kutatói létszám: 1 593 fő 

kutatást segítő alkalmazotti létszám: 402 fő 
 

köznevelés 
 

 
felvehető maximális létszám: 3 716 fő 

szakképzés 
 

 
tanulói létszám: 2 200 fő 

gyógyító-megelőző ellátás 
 

 
egészségügyi dolgozó létszáma: 3.769 fő 

intézmény összes ágyszáma: 1 629 fő 

művészeti alkotótevékenység 
 

 
művészeti területen dolgozók létszáma:97 fő 

(MK, JESZ, ZEN) 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
A közhasznú tevékenység főbb eredményeit a 2021. 
évi közhasznúsági szakmai beszámoló tartalmazza.  

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 
Felhasznált vagyonelem Vagyonelem értéke Felhasználás célja 
Pénzeszköz 
 

20 160 millió Forint működés finanszírozása  
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5. Cél szerinti juttatások kimutatása  

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év* Tárgyév* 
Összesen 0 0 

 
 

      
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás  

 Előző év* Tárgyév* 
Összesen 0 58.530 millió Ft 

           
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók* 
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 
B. Éves összes bevétel Nem releváns Nem releváns 
ebből: Nem releváns Nem releváns 
C. a személyi jövedelemadó meghatározott 
részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény alapján átutalt összeg 

Nem releváns Nem releváns 

D. közszolgáltatási bevétel Nem releváns Nem releváns 
E. normatív támogatás Nem releváns Nem releváns 
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, 
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás Nem releváns Nem releváns 
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+L+F)] Nem releváns Nem releváns 

H. Összes ráfordítás (kiadás) Nem releváns Nem releváns 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás Nem releváns Nem releváns 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai Nem releváns Nem releváns 
K. Adózott eredmény Nem releváns Nem releváns 
L. A szervezet munkájában közreműködő 
közérdekű önkéntes tevékenységet végző 
személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIIL· 
törvénynek megfelelően): 
 

Nem releváns Nem releváns 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Nem releváns Nem releváns 
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=O] Nem releváns Nem releváns 

Ectv. 32. § (4) с) [(I1+I2-A1-
A2)/(H1+H2)>=0,25 

Nem releváns 
 
Nem releváns 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02] Nem releváns Nem releváns 
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Nem releváns Nem releváns 
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>=10 fő] Nem releváns Nem releváns 
 

 Az egyetem esetében a közhasznú jogállás megszerzését a Civil tv. 32.§.2.bekezdése határozza 
meg, ezért a 32.§-ban előírt egyéb mutatók az Egyetemre nem vonatkoznak. 
Az Egyetemet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény 96.§-a alapján az 
Oktatási Hivatal 2021. augusztus 1. naptól kezdődően vette közhasznúsági nyilvántartásba. 
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1. KÖZFELADATELLÁTÁS SZAKMAI EREDMÉNYEI 

1.1 Felsőfokú oktatás 
 

1.1.1 Képzési tevékenység bemutatása 
 

Egyetemünk aktív hallgatói létszámának emelkedése folyamatos volt az elmúlt három évben. 

 

Egyetemünk képzési portfóliója folyamatosan formálódik, összességében 89 új képzést indítottunk a jelzett 
időszakban, azonban a képzési területek, illetve a képzési szintek aránya nem változott jelentősen az elmúlt 
három évben.   

A tudományterületeken (doktori képzések) belül az orvos- és egészségtudomány erősödött, míg a 
természettudományi terület hallgatói létszáma csökkent. A részidős képzések vonatkozásában lassú 
növekedést tapasztalhatunk.  

 

2019 2020 2021
Összeg 20510 21281 21838
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A hallgatói létszám alakulása 2019-2021.
Aktív hallgatók száma összesen
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A hallgatói létszám alakulása 2019-2021.
Tudományterületek
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2019 2020 2021

doktori 1098 1148 1231

SZITK 779 863 817

mester 1738 1869 2093

osztatlan 5934 5959 5979

alap 10270 10645 10856

FOKSZ 691 797 862
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A hallgatói létszám alakulása 2019-2021.
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A 2021. évi központi felvételi eljárások adatait (keresztféléves, általános és pót) összesítve megállapíthatjuk, 
hogy Egyetemünk javított korábbi helyzetén, a jelentkezők számát és az állami ösztöndíjas felvettek számát 
illetően megtartottuk korábbi országos helyzetünket: az első helyes jelentkezők esetében visszaszereztük a 
korábbi 5. helyünket, míg a felvettek számát tekintve egy helyet javítottunk. Mind a jelentkezők, mind a 
felvettek számában emelkedés mutatkozik, a 2020-as év csökkenése után a felvettek száma nőtt, sőt 
meghaladta a 2019. évi számadatokat is. Az Egyetemünkre jelentkezők számának növekedése meghaladta 
az országos emelkedés mértékét.   

 

 

 

 

2019 2020 2021
Részidős 4512 4814 5139
Teljes idős 15998 16467 16699
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A létszámában meghatározó általános felvételi eljárásban 2021-ben a hallgatók 59%-a alapképzésen, 
16%-a osztatlan, 16%-a mesterképzésen, 10%-a pedig FOKSZ képzéseken tanul. Az állami ösztöndíjas 
helyek népszerűsége továbbra is töretlen, a felvettek több mint 85%-a támogatott szakokra nyert felvételt. 
A jelentkezők a nappali munkarendet preferálták, a felvettek 69%-a teljes idős képzésen kezdhette meg 
tanulmányait. Jelentős eredmény, hogy a külföldi hallgatóknak hirdetett képzéseken a pandémia 
hatásainak ellenére is emelkedett a felvett hallgatók száma, a „tandíjas” és a Stipendium Hungaricum 
ösztöndíjas hallgatók körében egyaránt. 

 

1.1.2 A képzési innováció bemutatása 
 

Egyetemünk új fenntartójának előírása szerint megkezdtük az Egyetem képzési portfóliójának 
felülvizsgálatát, valamint stratégiát készítünk a képzések belső tartalmára, a tantervek korszerűsítésére is. 
A portfólió felülvizsgálat célja a képzések hatékonyságának és gazdaságosságának felülvizsgálata, a 
párhuzamosságok megszüntetése, ezzel egyidejűleg a tantervek nemzetközi felsőoktatási térhez való 
igazításának, korszerűsítésének tervezése is. A stratégiák elfogadása 2022-ben történik meg. A 
felülvizsgálatok mellett folyik a meglévő szakstruktúra megújítása is, a különböző megrendelői igényekhez 
való igazítása, új képzések, valamint a meglévő képzések nyelvi, munkarendi (főként a távoktatásban 
indítható) változatainak bevezetésével. 
 
2021-ben az Oktatási Hivatal 41 képzést (53 változatban) vett újonnan vagy új formában (tagozat, 
munkarend, nyelv, képzési helyszín) nyilvántartásba.  

 

 

 

 

2019 2020 2021
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A FIR nyilvántartásba került képzések szintenként, területenként: 

Képzési szint/ képzési terület 
angol 

képzési 
nyelven is 

OH 
nyilvántartásba 

vétel 

új 
munkarend 

új 
tagozat 

új 
akkreditáció Összesen 

alapképzés (BA/BSc/BProf) 2     1 2 5 
bölcsészettudomány 1         1 
művészet       1   1 
orvos- és egészségtudomány         1 1 
természettudomány         1 1 
egyéb 1         1 

egységes, osztatlan képzés         1 1 
művészet         1 1 

felsőoktatási szakképzés         2 2 
agrár         2 2 

mesterképzés (MA/MSc) 9 2 1 1 17 30 
bölcsészettudomány         5 5 
gazdaságtudományok     1     1 
orvos- és egészségtudomány         5 5 
pedagógusképzés 8 2     2 12 
sporttudomány         4 4 
természettudomány         1 1 
egyéb 1     1   2 

Nemzetközi program képzése         1 1 
egyéb         1 1 

szakirányú továbbképzés   14       14 
bölcsészettudomány   1       1 
gazdaságtudományok   3       3 
jogi   2       2 
műszaki   3       3 
pedagógusképzés   1       1 
társadalomtudomány   2       2 
(üres)   2       2 

Végösszeg 11 16 1 2 23 53 
 

1.1.3 Képzési hatékonyság bemutatása 
 

Egyetemünk 2016-tól egy dedikált program, az EFOP 3.4.3. pályázat támogatásával foglalkozik a hallgatói 
eredményesség ösztönzésével. A lemorzsolódás csökkentése érdekében felméréseket készítettünk és pilot 
projektet valósítottunk meg. A pályázat által támogatott tevékenységek eredményei alapján 2022-ben 
fogadjuk el a PTE lemorzsolódás csökkentését célzó stratégiáját, mely egyben a mintatanterv (ajánlott 
tanterv) szerinti előrehaladás ösztönzésével is foglalkozik. A komplex program folytatja a hallgatói 
eredményesség tényezőinek kutatását, tovább erősítjük az adatalapú tervezést a tanulmányi adatok 
alapján, jelentős fejlesztést tervezünk a hallgatók személyes támogatásában, a tantervi felülvizsgálattal, 
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valamint a támogató oktatási és soft skill tartalmak bővítésével. Az átfogó rendszer része a munkaerőpiaci 
szolgáltatási csomag, mely a karrierutak feltárásával és támogatásával járul hozzá az eredményes 
diplomaszerzéshez, valamint a tehetséggondozás, a hátrányos helyzetű hallgatói támogatás és az ezekhez 
kapcsolódó ösztöndíjrendszerek is. 

2021-ben bevezettük a lemorzsolódást előrejelző TAVISZ rendszert a Neptun Egységes Tanulmányi 
Rendszer részeként, a Kari vezetések és adminisztráció részére monitoring rendszert építettünk fel a 
lemorzsolódás adatainak összefüggéseit láttatva. A hallgatók számára (oktatói és hallgatói támogatók 
részvételével) egységes mentor rendszert építettünk ki, tanulásmódszertani és felzárkóztató kurzusokat 
hoztunk létre és hirdettünk a lemorzsolódásban veszélyeztetett hallgatóink számára, továbbá rendszeres 
mentálhigiénés tanácsadási rendszert működtetünk magyar és angol nyelven egyaránt.   

E komplex rendszer pilot projektjeinek hatása már érezhető volt 2021-ben is, a lemorzsolódási mutatók 
folyamatos, évente mintegy 1%-os javulásán. A személyes támogatási rendszer, a mentor/ mediátor 
hálózat által támogatott hallgatók, valamint a mentálhigiénés szolgáltatásokat, például a Diáktanácsadó 
Központ szolgáltatásait igénybe vevők között jelentősen csökkent a pályaelhagyás. A projektek 
eredményeinek legnagyobb tanulsága, hogy jelentősen növelnünk kell a személyes támogatások 
volumenét, a lehető legtöbb hallgató elérését megcélozva, a lehető legtöbb hallgatói, oktatói és 
adminisztrációan dolgozó támogató személy bevonásával. 

A diplomakiadások száma a 2021-es évben jelentősen eltért a korábbi év adataitól, hiszen a 2020-as 
nyelvvizsgamentességi akció miatt sokkal többen végeztek. 

Év Végzettek száma 
2019. 4 209 
2020. 11 679 
2021. 4 287 

 

1.1.4 Nemzetközi aktivitás bemutatása  
 

2013. óta részt veszünk a Stipendium Hungaricum Programban. Országosan a TOP 5 fogadóintézmény közé 
tartozunk, a 2021/22-es tanévben az ösztöndíjasok összlétszáma intézményünkben meghaladta az 1.100 
főt, minden negyedik külföldi hallgató SH ösztöndíjjal rendelkezik. Az ebben a tanévben a Programból 
származó tandíjbevételek mértéke elérte az 1,92 Mrd Ft-ot. Az SH bevételekből számos olyan szolgáltatást 
tudtunk fejleszteni, melyek spill-over hatása valamennyi hallgatónk javát szolgálja, ilyen többek között: a 
„PTE Jogklinika” (ingyenes hallgatói jogi tanácsadás angol nyelven), „Student Counselling” (ingyenes 
pszichológiai tanácsadás angol nyelven), kulturális érzékenyítő képzés a beérkező hallgatóknak, online 
beiskolázási rendszer (a tandíjas teljes idejű képzésben résztvevő külföldi hallgatók jelentkezési 
procedúrájának lebonyolításához – 2018. januárjától), kibővített nyitvatartási idejű PTE háziorvosi szolgálat 
magyar és angol nyelven, Nemzetközi Tavasz és Nemzetközi Ősz – nemzetközi kulturális rendezvénysorozat 
2017 óta (2021-ben mintegy 90 program közel 50 000 nézővel), kollégiumi szolgáltatásfejlesztések (angol 
nyelvű portaszolgálat, WIFI fejlesztés, kártyás beléptető rendszer beüzemelése a PTE Szántó és Boszorkány 
kollégiumaiban). 

A 2021-es évben elindítottuk a kenyai toborzóirodát Nairobiban, mely már az első évben komoly 
eredményeket mutatott fel, valamint az év második felében visszatértünk a jelenléti hallgatótoborzáshoz.  

Munkánk eredményét jól mutatja, hogy ebben a tanévben 1 198 új elsőéves nemzetközi hallgató iratkozott 
be, ami 16%-os növekedés az eddigi legjobb tanévhez képest. 

Két online téli egyetemet, valamint öt online nyári egyetemet valósítottunk meg. Összesen 200 hallgató 
vett részt e programokon, akik négy kontinens 40 országából kapcsolódtak be a képzésekbe. 
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Sikeres pályázatunk eredményeként az indonéz kiválósági ösztöndíjprogram (IISMA) segítségével 41 
indonéz hallgató folytatott tanulmányokat a PTE-n az őszi szemeszterben, összesen 42 millió Ft bevételt 
termelve. 

A Study Abroad program keretén belül öt amerikai és kanadai hallgatót fogadtunk a jelenléti, 30 hallgatót 
pedig az online kurzusokra, ennek teljes bevétele 5,6 millió Ft volt. 

Közös képzést, COIL projektet valósítottunk meg az amerikai Paradise Valley Community-vel, valamint az 
olasz University of Cagliari-val, melyen 60 hallgató vett részt. 

2021-ben a KA 103 és 107-es programok keretében a PTE 10 Karáról összesen 103 hallgató vett részt 
tanulmányi mobilitásban: 77 fő szakmai gyakorlaton. 33 oktató és 37 dolgozó vette igénybe az Erasmus + 
Mobilitási Programokat. A beutazó hallgatók száma 191 fő, míg az oktatók száma 9 fő.  

Jelenleg 30 európai országban, 285 városban, 385 partner egyetemmel van 695 bilaterális szerződésünk.  

A CEEPUS program keretében 2021-ben 15 tematikus hálózatban vettünk részt. A program keretében a 
pandémiás helyzet ellenére is sikerült mind fizikai, mind virtuális mobilitásokat megvalósítani. Bejövő 
oktatói mobilitás 10 fő, bejövő hallgatói mobilitás 28 fő. Kiutazó mobilitásban csak oktatók vettek részt, 
összesen 11 fő. 

Az EDUC Szövetségen belül: 7 kutatói tematikus konferencián vettünk részt (a PTE részéről 63 résztvevővel), 
hallgatói fizikai és virtuális mobilitások valósultak meg: nyelvi kurzusok, rövid távú programok (SIMP-ek, a 
PTE részéről 11 oktató és 54 hallgató részvételével); hallgatói fizikai mobilitás- Entrepreneurship Days-Párizs 
és European Student Assembly-Strasburg (a PTE-ről eddig 6 hallgató részvételével),  Gap Year Ösztöndíj 
2021/2022. tavaszi-őszi félévre (a PTE részéről 2 jelentkezővel), online kurzuskatalógus elindítása 47 online 
kurzussal/programmal, több mint 200 oktató bevonásával (a PTE részéről 60 oktatóval és eddig 258 
hallgatóval, de a jelentkezés folyamatos), megtörtént az EDUC hallgatói közösség kiépítése, Gap Year 
hallgatói Moodle platform kialakítása, EDUC online információs esemény, Virtual Journal Club elindítása 
(PTE részéről 11 hallgató), a PTE vezetésével stratégiai partnerkapcsolati rendszer és nemzetközi stratégiai 
terv kialakítása. 

 

1.1.5 Munkaerőpiachoz történő kapcsolódás bemutatása 
 

Mind a 10 Karunkon folyó képzések esetében felmerül a szakmai gyakorlati kötelezettség, és két Kar (BTK, 
MIK) érintett duális képzési programban. A szakmai gyakorlat követelményeit, teljesítésének, igazolásának 
feltételeit az adott szak tanterve határozza meg. A kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat mellett a 
hallgatóinknak lehetőséget biztosítunk a Campus-kredit keretében gyakorlati kurzuson részt venni és 
szakmai tapasztalatot, valamint munkatapasztalatot szerezni. A szakmai gyakorlatok jellemző ideje a KTK 
és MIK által megvalósított Felsőoktatási szakképzéseink esetében 14 hét, ez az idő más Karokon 
óraszámban kerül kifejezésre. Az alapképzésen a szakmai gyakorlati idő az általános 6 héttől a KTK-n 
meghatározott 12 hétig terjed, mesterképzés esetében 4-6 hét, osztatlan képzéseken ez az elvárás 
jelentősen eltér, így a gyógyszerész képzés 8 hónapos, az építészmérnök képzés pedig 10 hetes, más MSc 
és MA képzések esetében pedig 6-8 hetes gyakorlati idő teljesítését követeljük meg a hallgatóktól. Minden 
esetben jogszabályban meghatározott feltételek figyelembevételével. 2021-ben összesen 4 797 hallgatónk 
vett részt szakmai gyakorlaton. A Duális és a kooperatív képzés lehetőségét a MIK öt és a BTK egy szakján 
(szociális munka, 2 fő) biztosítjuk a hallgatóknak. A MIK-en a duális képzésre felvettek száma a Duális 
Akadémia indítását követően 50 főre (a beiratkozott hallgatók 20%-a) növekedett, a korábbi öt év átlagos 
34 főhöz képest. A Duális Akadémia a duális képzésben érintett öt szak elsőéves hallgatóinak elérhető 
tárgy, amely bemutatja a duális képzőpartnereket és gyakorlati műhelyt biztosít számukra. Kiemelt duális 
képzési parterek közt szerepel többek közt az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (80%-os tovább 
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foglalkoztatás), a Körber Hungária Gépgyártó Kft. (évente 5 hallgatót vesz fel), a Deutsche Telekom IT 
Solutions (75%-os tovább foglalkoztatás), mely vállalatok külső tanszékkel is rendelkeznek és további 6 
cég foglalkoztat 3-12 fő hallgatót.  
A hallgatói gyakorlatszerzés szempontjából kiemelt intézményen belüli, innovatív partner a 3D Nyomtatási 
és Vizualizációs Központunk, amely az ÁOK, MIK és GYTK hallgatóinak oktatásában egyaránt részt vesz, 
ezen felül gyakorlati helyként is funkcionál két, piaci kapcsolatokkal is rendelkező spin off cégével együtt. 
Ezzel az intézményen belüli együttműködéssel lehetőséget biztosítunk a hallgatóinknak arra, hogy 
mentorált körülmények közt konkrét, egyetemi vagy piaci KFI tevékenység, projekt mentén megtanulják a 
termékfejlesztési folyamat szakmai aspektusait, valamint betekintést nyerhetnek az ezzel kapcsolatos 
adminisztrációs és menedzsment feladatokba is, erősítve vezetői, szervezői készségeiket. 

A szakmai gyakorlati helyek biztosításához a Karaink lehetőségeik szerint támogatást nyújtanak a 
hallgatóknak. Kiemelendő a MIK által végzett partnerkör bővítés (150 cég), a partner napok rendezvény, a 
cégekkel közös szakmai workshopok, versenyek, a Pollack Expo és a beiskolázási programok. Egyetemünk 
mind a Karokon, mind központilag a PTE Karrier Iroda által aktív kommunikációt végez a sikeres szakmai 
gyakorlati helyek kiválasztásához, elsősorban online felületeken. Egyetemünkön már megtalálhatók azok 
a jó gyakorlatok, amelyek a szakmai gyakorlatok jövőbeli minőségét hivatottak javítani, így kiemelendő, 
hogy a műszaki és informatikai területen (MIK) a szakmai gyakorlatot kínáló cégekkel kapcsolatban 
minőségi, szakmai elvárásaink vannak, melyet a cégeknek igazoltan biztosítania kell. A KTK karrier-
coachingot biztosít a hallgatók részére, akik a fogadó cégeket és az általuk felajánlott pozíciókat a 
Neptunban tekinthetik meg, ebből választhatnak ki hármat. Utóbbi gyakorlatot a GYTK-n is alkalmazzuk. A 
Karokon elérhető a hallgatói mentorálás és az oktatói támogatás, tanácsadás a szakmai gyakorlatok sikeres 
elvégzéséhez.  

Az Általános Orvostudományi Karunkon az általános orvos és fogorvos képzéseken, bár nem hívjuk duális 
vagy kooperatív képzéseknek ezeket, de annál is szorosabb az integráció a gyakorlóhelyek helyek és az 
oktatási intézmény között. Kiemelt partnereink a PTE Klinikai Központjának klinikái, a magyarországi 
oktató- és gyakorló kórházak, továbbá szerződéses kapcsolatok révén külföldi akkreditált egészségügyi 
intézmények is. A gyakorlati képzés során a hallgatók az általános orvosszakon 1, 3 és 4 hetes nyári 
gyakorlatokat, 2 hetes blokkgyakorlatokat és a szigorló év 44 hete alatt folyamatosan 2, 4, 6 és 10 hetes 
gyakorlatokat, valamint a fogorvos képzésen 2 és 4 hetes gyakorlatokat teljesítenek képzési programjuk 
számos területén az oklevelük megszerzéséig. 2021-ben az általános orvosszakon 1 230 fő teljesítette a 
nyári gyakorlatát, 136 fő vett részt klinikai blokkgyakorlaton és a szigorló évesek száma 617 fő volt. A 
fogorvos szakon 204 hallgató vett részt a nyári szakmai gyakorlatokon. Karunk az orvosi továbbképzést és 
szakirányú képzést az egészségügyi intézményekben, a többi magyarországi orvoskarhoz hasonlóan 
szervezi, amely újabb területe a munkáltatókkal való kapcsolattartásnak, a diplomás pályakövetésnek, az 
Alumni-programnak.  

Karunk Nyílt Napokat szervez, ahol oktatókórházak és más egészségügyi intézmények, az egészségügyi 
kormányzat és minisztériumi szakértők vesznek részt, teret biztosítva a képzéseinken résztvevő 
hallgatóknak a szélesebb kitekintésre. 

A PTE Karrier Iroda révén a hallgatók számára személyes igények alapján egyedileg és csoportosan is 
önfejlesztésre, munkaerőpiaci skillek erősítésére szolgáló tréningeket, workshopokat biztosítunk. Új 
kezdeményezés az álláskeresési „rapid randi”, amelyet 2021-ben online formában rendeztünk meg és 19 
szervezet képviseltette magát 104 fő hallgató és 4 fő Alumni részvételével. A PTE Karrier Iroda 2021-ben 10 
workshopot (120 fő) rendezett, amelyek a personal branding, személyiségfejlesztés, online 
munkaerőpiaci kompetenciák és kommunikáció területén kínáltak fejlődési lehetőséget a diákok számára. 
Ezen kívül 6 karrier, tanulástámogató és önismeretfejlesztő kurzust (99 fő), 9 képzést, 3 nyitott előadást 
(397 fő) tartottunk. A hallgatói életút sikerének első lépése a potenciális hallgatók lehető legjobb 
szakválasztásának segítése, és ezzel egyidőben növelhető a PTE iránti szimpátia és elköteleződés, így iskolai 
kitelepülések (41 alkalom) pályaorientációs workshopok (555 fő), karrier tesztek (400 fő) és Kari 
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pályaorientációs programok (2 960 fő) révén kívánjuk segíteni a felvételi előtt álló diákokat. Az elsőéves 
hallgatók számára beilleszkedésének támogatása, a közösségi élmény megteremtése, a sikeres hallgatói 
életút támogatása érdekében kialakított beléPTEtő gólyatréninget szerveztük meg 2021-ben is, a 70 
tréningen 966 hallgató vett részt.  

Célunk, hogy a hallgatók és vállalati szereplők, szervezetek egyre inkább láthatóak legyenek egymás 
számára és a kölcsönös kommunikáció révén képzéseink naprakész ismereteket nyújtsanak a diákoknak. 
2021-ben design thinking módszeren alapuló workshopot szerveztünk az informatikai képzések felelősei, 
így a MIK és TTK oktatói, vezetői és vállalati partnerek bevonásával a pécsi IT Hub közreműködésével. Az 
informatikai és műszaki képzések erős kapcsolatot ápolnak a vállalati szférával, az innen érkező 
mesteroktatók rendszeresen bekapcsolódnak a képzési programokba.  2021-ben elindult a KTK 
Alkalmazott Tanulmányok Központja (CAL) által koordinált online piactér, az openup.pte.hu platform, 
amely közvetlen találkozást biztosít a PTE polgárai és partnerei számára. Szintén az Egyetem 
Közgazdaságtudományi Karán létrehozott CAL (2020.) keretében a hallgatók World of Practice 
vendégelőadásokat hallgathatnak gyakorló szakemberektől a tantervi óráik keretében. Ez félévente több, 
mint 50 szakember oktatásban történő megjelenését jelenti. Ezen kívül a CAL gondozásában vállalati 
projektekbe kapcsolódhatnak a hallgatók, amelyek ugyancsak illeszkednek a tantervi munkavégzésükhöz 
(10 projekt félévente).  

A Simonyi BEDC Vállalkozásfejlesztési Központ által gondozott Simonyi Inkubációs Program (5 projekt) és 
Simonyi Hackathon-ok (20-25 alkalom félévente) a KTK vállalati partnereinek bevonásával valósulnak meg. 
A félévek végén a hallgatói projektek prezentációs terepéül az ún. iExpo szolgál, ahol a vállalati partnerek 
előtt mutatják be a hallgatók a saját szakmai munkájukat, legyen az elemző vagy termék- 
szolgáltatásfejlesztő.  

A vállalati szereplők oktatásba történő bevonása szintén megvalósul az ÁJK-n működő Jogklinika 
programban, amely során a hallgatók valós jogesetek megoldásán keresztül, szakmai mentorok felügyelete 
mellett kerülnek közelebb a későbbi munkájuk során rájuk váró kihívások megoldásaihoz.  

A bölcsészhallgatók számára elérhető a Bölcsész életpálya tervezés kurzus, amely kifejezetten a bölcsészet- 
és társadalomtudományi képzésből kikerülő hallgatókat kívánja felkészíteni az őket váró speciális 
munkaügyi helyzetre. A kurzus tréning jellegű, és speciális egyéni támogatást nyújt a résztvevők számára.  

A 2021-es év egészségügyi kihívásaihoz alkalmazkodva az ETK a pandémia kezdetén a regionális 
egészségügyi szakember továbbképzés kapcsán szervezett online és skill-tantermi tanfolyamokat a beteg 
lélegeztetés és a lélegeztető gépek technikai használatával bővítette. A nemzetközi (FIP workforce 
Development Goals 2020.) és hazai (MGYK, MGYT) munkaerő-piaci igényekhez igazodó oktatás-
módszertani reform, melynek fókuszában a probléma-alapú tanulás, a gyakorlati készség (skill)- 
orientáltság, és a gyógyszerészi szakma fejlődését szolgáló szükséglet-alapú képzés áll a lakossági 
gyógyszerellátás, kórházi-klinikai gyógyszerészet és gyógyszeripar-kutatás területein. Célunk a kor 
megváltozott elvárásainak megfelelően frissíteni a záróvizsga előtti szakmai gyakorlatok tematikáját. 

A hallgatók elhelyezkedését a PTE-n számos nyílt nap támogatja, így a GYTK „Hova Tovább” programja, a 
KTK által rendezett iExpo, a MIK kiemelt rendezvényei és az ÁJK programjai is. 

 

1.1.6 Oktatási kapacitások bemutatása 
 

A PTE oktatói kapacitása stabil, az utóbbi években jelentős változás nem történt. 2021-ben a oktatói 
létszám (1 485 fő) mintegy fél százalékpontos növekedése (8 fő) nem követte a hallgatói létszám 
növekedését, így az oktató-hallgató arány kis mértékben, de változott; míg 2020-ban a egy oktatóra jutó 
hallgatók száma 14,7 fő volt, addig ez 2021-ben 14,2 fő volt. Az oktatók létszáma, illetve az oktató-hallgató 
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arány az egyes Karainkon jelentősen eltérő, a gyakorlatigényes szakokon jóval alacsonyabb az egy oktatóra 
eső hallgatók száma.  

 

Kar 

2020. ősz OSAP 2021. ősz OSAP 
Változás 
2021-hez 

képest 

Aktív 
hallgatók 
száma * 

Oktatók 
száma ** 

Egy oktatóra 
eső hallgatók 

száma 

Aktív 
hallgatók 
száma * 

Oktatók 
száma ** 

Egy oktatóra 
eső hallgatók 

száma 
ÁJK 1 747 53 33,0 1 774 51 34,8 1,8 
ÁOK 3 425 580 5,9 3 464 598 5,8 -0,1 
BTK 3 290 264 12,5 3 602 259 13,9 1,4 
ETK 3 341 78 42,8 3 418 79 43,3 0,4 
GYTK 458 45 10,2 433 50 8,7 -1,5 
KPVK 733 43 17,0 829 41 20,2 3,2 
KTK 2 616 79 33,1 2 737 77 35,5 2,4 
MIK 2 663 119 22,4 2 816 119 23,7 1,3 
MK 653 73 8,9 697 75 9,3 0,3 
TTK 2 105 143 14,7 2 068 136 15,2 0,5 
Végösszeg 21 031 1 477 14,2 21 838 1 485 14,7 0,5 

        

 * FOKSZ, Alap, Osztatlan, mester, Doktori, SZITK képzési szintek (előkészítő nélkül) 
 ** közalkalmazott oktatók (kutatók, tanárok, és megbízásos oktatók nélkül)  

 

Az oktatást támogató humánerőforrás számában jelentősebb változás nem történt, csak az egyes 
célprojekteken foglalkoztatottak számának alakulása, illetve a szervezeti változások miatti belső 
áthelyezések, átcsoportosítások jelentettek nagyobb módosulást. A Karok és a Kancellária esetében 
jelentősebb változást a Klinikai Központ működési modelljének átalakulása miatti átcsoportosítás okozott, 
míg a rektori területen a kutatási projekten foglalkoztatottak száma mintegy 13%-kal csökkent. 

Az oktatói, kutatói és alkalmazotti létszám stagnáló mutatóiban jelentős változást nem tervez az Egyetem, 
hiszen mind a képzési portfolió, mind a képzések tartalmi fejlesztése, mind pedig a hallgatók személyes 
támogatási feladata jelentős humánerőforrást igényel. A tervezett fejlesztéseket sokkal inkább a meglévő 
állomány feladatainak átstrukturálásával szeretnék megoldani, és célfejlesztést csak azokon az új 
területeken tervezünk, amelyeken jelenleg nincs, vagy nincs elégséges számú dedikált szakember. A belső 
fejlesztésekhez képzési és továbbképzési (pl. oktatók módszertani képzése) tervet készítünk. 

 

1.2 Tudományos kutatás, kutatás-fejlesztés és innováció 
 

1.2.1 Kutatási irányok, fókuszterületek bemutatása 
 

Egyetemünk a Dél-Dunántúl legnagyobb kutatási potenciáljával rendelkező intézménye, aktivitásunk az élő, 
az élettelen természettudományokra és a társadalomtudományokra is kiterjed. A kutatásaink 
eredményességét a nemzetközi és hazai publikációk magas száma és az ezek eredményességét mérő 
hivatkozások kiemelkedő mértéke is jelzi. Teljesítményeink magas szintjét a kutatóegyetemi minősítés és 
az országosan is jelentős számú akadémiai kutatócsoport léte is mutatja. Az egyik legszélesebb kutatási 
portfolióval rendelkezünk a hazai felsőoktatásban. 

A kutatási portfoliónkban mind számszerűségében, mind eredményességében az orvostudományokhoz 
kapcsolódó kutatási tevékenység a legjelentősebb. E területen található a legtöbb K+F téma, a legtöbb 
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kutató, és itt jön létre a legnagyobb mennyiségben kutatási eredményünk: publikáció és szabadalom. Az 
elmúlt években megkezdtük a kutatási tevékenység szakmai koncentrálását. Reagálva a közelmúlt 
kutatásszakmai stratégiai terveihez (Intelligens Szakosodási Stratégia, Befektetés a jövőbe – Nemzeti 
Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia) a vezető kutatási tématerületek tudatos fejlesztésébe fogtunk, 
elsődlegesen pályázati forrásokra támaszkodva. 

Intézményfejlesztési Tervünkben meghatározott stratégiai céljainak elérése érdekében, figyelembe véve 
tudományos és kutatási erősségeit, illetve reagálva a regionális és hazai tudományos és K+F+I kihívásokra 
az alábbi kutatási fókuszok, kiválósági területek mentén koncentráltuk kapacitásainkat. 

Az Intézményi Kiválósági Program keretében a 5 interdiszciplináris terület jelentős szakmai fejlesztését 
valósítottuk meg. Az első kiválósági fókuszterület célja az új gyógyszer-célpontok azonosítása, a 
gyógyszerjelölt szintetikus és természetes vegyületek biológiai, fizikai és kémiai vizsgálata, kifejlesztése 
jelenleg nem gyógyítható mitokondriális betegségekre volt. A második kiválósági fókuszterületünk a 
biomarkerek azonosítása a hormonális- és az immunrendszer nyomon követésére: diagnosztikai eljárások 
fejlesztése biotechnológiai módszerekkel. Széles kutatási fókuszt foglalt egybe a harmadik kiválósági 
tématerületünk, mely a fenntartható, egészséges élethez és környezethez kapcsolódó innovációkkal 
foglalkozott. Társadalomtudományok vezető témáit gyűjtötte egybe a negyedik kiválósági központunk, 
melynek fő iránya a hazai vállalatok a nemzet újraiparosításában betöltött szerepének növelésének 
vizsgálata volt. Több éves közös kutatás (Nemzeti Agy Program) eredményeként jelentős belső és külső 
kooperációkra alapozva alakítottuk ki az ötödik fókuszterületet, mely az agy működésének és betegségeinek 
multidiszciplináris megközelítésű vizsgálatát tűzte ki célul. 

A Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program sikeres megvalósítása alapozta meg csatlakozásunk a 
Nemzeti Laboratóriumok hálózatához és jelölte ki a Tématerületi Kiválósági Program fókuszterületeit. Az 
elkövetkező években a kutatási kapacitásokat, így 6 Nemzeti Laboratóriumhoz és 7 Területi Kiválósági 
Programelemhez kötődően kívánjuk tovább erősíteni. A kijelölt és támogatást kapott projektek az 
alábbiak: 

 Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium, 
 Virológiai Nemzeti Laboratórium, 
 Nemzeti Klinikai Idegtudományi Laboratórium, 
 Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium, 
 Nemzeti Gyógyszerkutatási és Fejlesztési Laboratórium (PharmaLab), 
 Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium, 
 Az agy működésének és betegségeinek vizsgálata multidiszciplináris megközelítéssel Tématerületi 

Kiválósági Program, 
 Új gyógyszer-célpontok azonosítása, a gyógyszerjelölt szintetikus és természetes vegyületek  

biológiai, fizikai és kémiai vizsgálata, kifejlesztése mitokondriális betegségekre Tématerületi 
Kiválósági Program, 

 Biomarkerek azonosítása a hormonális- és az immunrendszer nyomon követésére: diagnosztikai 
eljárások fejlesztése biotechnológiai módszerekkel Tématerületi Kiválósági Program, 

 A hazai vállalatok szerepének növelése a nemzet újraiparosításában Tématerületi Kiválósági 
Program, 

 A HECRIN Konzorcium COVID-19 betegséggel, poszt-COVID szindrómával kapcsolatos humán 
klinikai és preklinikai kutatásai Tématerületi Kiválósági Program, 

 Védelem-egészségügyi Kiválósági Központ létrehozása a Pécsi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Karán Tématerületi Kiválósági Program, 

 A hazai biovédelmi és biobiztonsági kutatások tudományos alapjainak megteremtése Tématerületi 
Kiválósági Program. 
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Az adatot a tudományfilozófia már most a 21. század legfontosabb erőforrásának tekinti. E kutatási 
fókuszterület szereplőit fogja össze az Egészségügyi Adatelemző, Adathasznosítási, valamint Okoseszköz- 
és Technológia Fejlesztő Kompetencia Központunk. 

Újonnan kezdeményezett kutatási fókuszterületként csatlakozott a fentiekhez a genomikai kutatási terület. 
A kutatás, a diagnosztika és a célzott terápiás kezelések genomikai alapokra kerültek, elsősorban 
újgenerációs szekvenálási technológiák alkalmazásával. Ezen genomikai vizsgálatok komoly 
infrastrukturális, intellektuális és gazdasági feltételekhez kötöttek. Jelenleg Magyarországon ezek a 
feltételek csak részlegesen, a legtöbb esetben egymástól elszórtan találhatóak meg. Ezért a Pécsi 
Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont 2021 novemberében elindítottuk a Magyar Genom 
Programot Dr. Gyenesei Attila, a Genomika és Bioinformatika Core Facility vezetőjének kezdeményezésére. 
A Genom Program egy átfogó, összehangoltan működő, multidiszciplináris és nemzetgazdasági érdekeket 
is képviselő kezdeményezés, amely nem csak Magyarországon hanem a kelet-közép-európai régióban is 
egyedülálló. Ennek szerteágazó előnyei vannak a társadalom egészségi jólétére, a tudományos fejlődésre 
és gazdasági stabilitásra nézve. A program megvalósításában résztvevő akadémiai és piaci partnerek 
együttműködésének eredménye innovatív genomikai kutatások és fejlesztések kezdeményezése, a hazai 
betegellátás színvonalának növelése, valamint biotechnológiai és gyógyszerfejlesztő vállalkozások 
nemzetközi versenyképességének erősítése. 

 

1.2.2 Publikációs eredmények 
 

Oktatóinknak, kutatóinknak a Magyar Tudományos Művek Tárában, valamint a nemzetközi indexáló 
adatbázisokban (Web of Science, Scopus) nyilvántartott publikációs adatai (2019-2021. évek metszetében) 
alapján láthatjuk, hogy az éves tudományos publikációs kibocsátásunk átlagosan mintegy 2 800 ún. teljes 
tudományos besorolású közlemény körül szóródik. Az utóbbi három évben valamennyi releváns mutató 
esetében egyértelműen pozitív irányú elmozdulást regisztrálunk, mind az idegennyelvű publikációk száma 
– illetve ezzel párhuzamosan a nemzetközi adatbázisokban megjelenő gyarapodást illetően –, mind a 
minősített (Q) folyóiratokban megjelenő publikációk számának alakulásában. (Az MTA osztályok által A-E 
besorolással értékelt tudományos közlemények számát illetően mutatkozó visszaesés vélhetően a 
publikációs gyakorlat belső átrendeződésének tükre, ti. a publikációk tendencia-szerűen a Q-besorolású 
folyóiratok felé gravitálnak.) 

A mennyiségi mutatók alakulása* 

  2019. 2020. 2021. 
Teljes tudományos közlemények száma           2 848            2 863            2 749  
Teljes tudományos idegen nyelvű közlemények száma           1 290            1 402            1 424  

WoS/Scopus azonosítóval rendelkező teljes tudományos 
közlemények száma 

             816               950            1 092  

WoS/Scopus azonosítóval rendelkező közlemények száma           1 090            1 187            1 189  

Legalább Q2 (=Q1 vagy Q2) minősítésű folyóiratban megjelent 
teljes tudományos közlemények száma 

             541               682               820  

Q (Q1, Q2,Q3,Q4) minősítésű folyóiratban megjelent teljes 
tudományos közlemények száma 

             749               894            1 063  

MTA osztályok által értékelt folyóiratban megjelent teljes 
tudományos közlemények száma 

             717               749               643  

PTE összes teljes tudományos közleményére érkezett adott évi 
tudományos hivatkozások száma 

        28 551          31 066          32 097  
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* 2022. február 21-i állapot. Az ún. teljes tudományos közlemény az MTMT fogalmi rendszerében a folyóiratcikk, könyv, 
könyvrészlet, konferenciaközlemény, oltalmi formák besorolásokra terjed ki, nem tartalmazza az absztraktokat és egyéb 
besorolású műveket (pl. tankönyvek). 

A PTE teljes publikációs kibocsátásának minőségi alakulását, illetve impaktját illetően nemzetközi 
dimenzióban a Q-minősítésű folyóiratokban megjelenő publikációk arányának tendencia-szerű  növekedése 
(a 2019. év bázisán 2021-ben a legalább Q2-es szegmensben 51,5%-os, a teljes Q-besorolásban 42%-os 
növekedés figyelhető meg), valamint a PTE teljes tudományos kibocsátását hivatkozó citációk számának 
éves gyarapodása (2021-ben 12,5%-os növekedés a 2019. év bázisán) jelzi. 

A nyílt tudomány összefüggésében Egyetemünk open access-kibocsátása is – alapvetően az EISZ 
konzorciumi szerződések keretében országosan rendelkezésre álló ún. kvóták kihasználhatósága révén (ld. 
az alábbi táblázatot a 2021. évről) – lassan növekvő tendenciát mutat, ugyanakkor ezen a területen a 
további fejlődés ösztönzése egyértelműen indokolt. 

 Kiadók PTE arány 
Konzorciumi 

összes PTE összes 
Résztvevő 

intézmények 
száma 

ACS 5,3% 57 3 6 
Akadémiai Kiadó 13,8% 734 101 65 
Elsevier 9,5% 567 54 41 
LWW 0,0% 4 0 5 
SpringerNature 7,7% 702 54 46 
Wiley 8,8% 226 20 13 

 

Összességében Egyetemünk publikációs tevékenységét illetően a kvantitatív adatokkal mérhető tendenciák 
minden mutató szerint pozitív irányúak. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a PTE tudományegyetemi 
jellegéből fakadóan – ti. a publikációs tevékenység valamennyi akadémiai tudományterületre, illetve a 
művészetekre is kiterjed, továbbá a kibocsátás tudásszociológiai környezete nyelvi és tematikai dimenzióit 
tekintve is rendkívül erősen diverzifikált – az intézményi tudományos kibocsátás tényleges impaktjának 
meghatározásakor új generációs tudományértékelési szempontok igénybevétele is indokolt.   

 

1.2.3 K+F+I Pályázati eredmények bemutatása 
 

2021 év során zárult le az előző pályázati ciklus projektjeinek jelentős része, az elmúlt évben 26 db K+F+I 
pályázat zárult sikeresen (EFOP, GINOP, ED kutatási projektek). 
 
2021-ben megnyíltak a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alapok, amelyek célja, hogy a 
tagállamok a koronavírus okozta járvány következményeit enyhítsék, és újra növekedési pályára 
állhassanak. Az év első negyedévében több körben nyújtottunk be projektjavaslatot erre a forrásra: a TIP 2. 
ütemét biztosító 32 Mrd Ft és az egyetemi oktatási-kutatási infrastruktúra- és szervezetfejlesztésre irányuló 
80 Mrd Ft-os javaslat előzetes szakmai jóváhagyást kapott, az ezekhez kötődő feltételes közbeszerzési 
eljárások elindultak. További 50 Mrd Ft értékű oktatást és KFI infrastruktúra fejlesztésére irányuló 
kérelmünk is benyújtásra került.  
 
2021. decemberében megjelent az RRF 2.3.1-21 Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex 
fejlesztése felhívás, amelyre 6 db, korábban már szakpolitikai támogatást nyert projekttel pályáztunk: a 
Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium és a Virológiai Nemzeti Laboratórium már megvalósulás alatt 
lévő projektként indult a kiírás keretében, az elkövetkező évek finanszírozására pályázva, a pályázott 
támogatási összeg 6,85 Mrd Ft volt.  



  
 

 16 
 

 
2021. első negyedévében 95 db OTKA pályázatot nyújtottunk be összesen, az elmúlt évek átlagának 
megfelelően. 
 
2021. szeptember 30-ával zárult a felsőoktatási kiválósági projekteket támogató TKP2020 pályázat, melynek 
keretében 6 kiválósági terület 2,540 Mrd Ft értékben tudott kutatás-fejlesztési tevékenységet finanszírozni. 
2021. augusztusában került újra meghirdetésre a Tématerületi Kiválósági Program, melynek három 
alprogramjára (Egészség; Nemzeti kutatások; Nemzetvédelem, nemzetbiztonság) 9 db pályázati javaslatot 
nyújtottunk be, amelyek közül 7 db kapott támogatást, 7,9 Mrd Ft értékben. 

A Kooperatív Doktori Program (KDP-2020) keretében 20 doktori iskolai hallgatónk nyert támogatást a 2021-
től kezdődő 2-4 éves időtartamra összesen 758 866 400 Ft értékben. A támogatási összeg egy része 
ösztöndíj, egy másik része opponensi díjazást és a kutatás egyéb igényeit elégíti ki. 2021. augusztusában 
indult a program második négyéves ciklusának pályázata. 

2021. augusztusában zárult az Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) 2020/2021-es ciklusa, amely 334 
millió Ft keretösszeggel valósult meg. A 2021/2022-re az általunk elnyert támogatás 316 millió Ft. 

2021-ben 11 db olyan pályázatunk volt, amelyben konzorcium vezetőként, vagy konzorciumi tagként 
vállalati partner szerepel. Megvalósulás alatt áll az Egészségügyi Adatelemző, Adathasznosítási, valamint 
Okoseszköz- és Technológia Fejlesztő Központ kialakítására irányuló projekt 2 Mrd Ft összesített 
támogatással, melyben a konzorciumvezetőként 1,4 Mrd Ft-os rész felett diszponálunk. A konzorciumban 
részt vevő vállalati partnerek a Bay Zoltán NKft. és a 4iG Nyrt. 

2021-ben indítottuk a 4 db piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása felhívás 
keretében nyertes projektjeinket, melyekben a konzorcium vezetését a céges partnerek látják el. A 
konzorciumok által elnyert 2,5 Mrd Ft-os keretből összesen 633 millió Ft-tal gazdálkodunk. Együttműködő 
vállalati partnerek: InnovITech Kft., SBS Kft., Bay Zoltán Nonprofit Kft., Varga Pincészet Kft., Wolters Kluwer 
Hungary Kft., Pálhalmai Agrospeciál Kft. 

Szintén vállalati partner vezetésével fut 5 db GINOP-2.2.1-es pályázat, amelyek esetében a konzorciumok 
6,5 Mrd Ft összértékű támogatásából 2,6 Mrd Ft keretösszeggel rendelkezünk. Együttműködő vállalati 
partnerek: Toxi-Coop Zrt., Adware Research Kft., Mecsekérc Zrt., ROTAQUA Kft., Kőmérő Kft., PQS 
International Hungary Szolgáltató Kft., INPHONE Adatfeldolgozó és Információs Szolgáltató Kft., zMed Zrt., 
E-GROUP ICT SOFTWARE Informatikai Zrt., DSS Consulting Informatikai és Tanácsadó Kft. 

Megvalósítás alatt áll egy NKFIH által meghirdetett 2020-3.1.3-ZFR projekt TarnaJoule - Tarnabod település 
energiaellátásának biztosítása földgázhelyettesítő alternatív ellátási módok felhasználásával témájú projekt 
konzorciumi tagságunkkal. A konzorcium 1 Mrd Ft-ból valósítja meg a pilot projektet, önrészünk ennek az 
ötöde megközelítőleg. A partnereink a Máltai Szeretetszolgálat és a Glia Kft. 

2021-ben további 4 db, céges konzorciumvezetéssel megvalósuló GINOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat kapott 
szakpolitikai támogatást, és nyújtottuk be. A támogatói döntés 2022. első negyedében várható. 

Az Egyetemközpontú Innovációs Ökoszisztéma (2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO) projekt nyerteseként 2019-
2021 közötti időszakban alakítottuk ki az egykapus kapcsolattartási és innováció menedzsment pontot, 
valamint az innovációs ökoszisztéma stratégiai és operatív feltétel- és keretrendszerét. Ennek keretei között 
megtörtént a K+F+I szolgáltatásaink felmérése, melynek eredményeként kialakított K+F+I portfoliónkat a 
megújított innovációs honlapon (https://innovacio.pte.hu/) kialakított nyilvántartó és bemutató rendszer 
keretei között tettük láthatóvá gazdasági és tudományos partnereink számára. Az első szakasz zárásakor 
pályázatunk kiemelt értékelést kapott, 2. ütemben az első időszak 130 millió Ft-os támogatása után további 
150 millió Ft-ból folytathatjuk tevékenyéget. 

A megvalósulás alatt álló Tudományos és Innovációs Parkkal a már meglévő infrastruktúrához illesztve 
olyan tudományos és innovációs gyújtópont kialakítása a célunk, ami alkalmassá teszi az egyetemet vállalati 
fejlesztési igények befogadására, gazdaságélénkítési szerepkörének ellátására, és az Egyetemen 
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“megtermelt” tudás üzleti hasznosítására, és amely jelen fejlesztés eredményeivel teljes mértékben 
korrelál. A 4 Mrd Ft összértékű GINOP-2.3.1-20-2020-00007 pályázat keretében valósul meg a TP első 
üteme, a második szakaszra kiírt pályázat 2022. első felében várható. 

 

1.2.4 Vállalati és intézményi K+F+I együttműködések bemutatása 
 

Az elmúlt években az Egyetemek tradicionális oktató, kutató szerepe és funkciója jelentősen átalakult, 
kibővült. A „harmadik missziós” tevékenységeknek nevezett egyetemi szerepvállalás tágan értelmezve 
magában foglal minden olyan aktivitást, amellyel a felsőoktatási intézmények hatást gyakorolnak a 
környezetükre.  

A 2021. évben tovább erősítettük azon harmadik missziós tevékenységeinket, mint pl. az innovatív tudás 
piacra vezetése, a gazdasági partnerekkel való kapcsolatok kiépítése és fenntartása, a tudásra épülő 
szolgáltatások nyújtása, piacvezérelt és vállalati partnerségben megvalósuló projektek tervezése, közös 
pályázatok benyújtása, kooperatív KFI pályázati projektek megvalósítása. 

Az elmúlt években e tevékenységekből származó számszerűsíthető eredményeink növekvő tendenciát 
mutatnak. Az „K+F+I Pályázati eredmények bemutatása” fejezetben bemutatott közös pályázati projektek 
mellett jelenleg 18 szellemi alkotás hasznosítására van hatályos szerződésünk, de az egyetemi portfolióból 
mindeddig összesen 29 szellemi alkotás került hasznosításra. Az ebből származó összbevétel eléri a 100 
millió Ft-ot. A 2021 év során három új szerződést kötöttünk egyetemi technológia hasznosítására, melyből 
két szerződés keretében frissen alapított kutatói spin off vállalkozás viszi tovább a találmányok 
továbbfejlesztését és piacra vitelét, melyhez összesen 100 millió Ft befektetői tőkéhez jutottak.  

Üzletszerzési tevékenységünk és közreműködésünk eredményeként külső partnerekkel kötött K+F 
szerződések éves szinten átlagban 200 millió Ft bevételt hoznak. A megvalósítás alatt lévő 
Egyetemközpontú Innovációs Ökoszisztéma projekt szakmai programja lehetőséget teremtett arra, hogy 
magas színvonalú szolgáltatások nyújtásával, kapcsolati hálónk erősítésével, célzott programokkal erősítsük 
az ipar-egyetem partnerséget. 2021-ben 108 K+F szolgáltatási szolgáltatást valósítottak meg az egyetemi 
kutatócsoportok, az ebből származó bevétel a tavalyi évben csaknem 270 millió Ft volumenű volt, emellett 
367 darab finanszírozott humán klinikai vizsgálat valósult meg az PTE Klinikáin további közel 380 milliós 
árbevételt termelve. A KFI szerződéses állomány és bevétel szintjének bővítése érdekében 31 új K+F 
szerződés került megkötésre, teljesítésüket követően közel 600 millió forintnyi bevételhez jut az Egyetem. 

A kutatás-fejlesztés és innováció területén a vállalati együttműködés egyik kiemelt eszköze a Területi 
Innovációs Platform (TIP), amely térségi szerveződésként térben és időben egyszerre biztosít lehetőséget 
a közvetlen innovációs szakpolitikai irányok megismerése mellett a helyi ökoszisztéma szereplőivel való 
együttműködések kialakítására, erősítésére és új szakmai alapok létrehozására. A TIP-ek helyi szinten 
működnek az NKFIH koordinálásával elsősorban tematikus, szakmai rendezvények, workshopok, továbbá 
az információáramlást elősegítő hálózat keretében, ezáltal elősegítve az információátadást, a 
tudástranszfert, valamint az együttműködést és a szakmai kapcsolatépítést. A PTE Területi Innovációs 
Platformot az elsők közt alapítottuk meg 2019. november 22-én. A csatlakozott tagok számát folyamatosan 
bővítettük az elmúlt 2 év során, így 2021. végére 27 tagunk van szinte minden meghatározó iparágból.  
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1.2.5 Nemzetközi aktivitás bemutatása 
 

Nemzetközi pályázati aktivitás 

A tudatos szervezetátalakításnak és a pályázatmenedzselési kapacitások megnövelésének is köszönhetően 
a nemzetközi projektjeink volumene az utóbbi években megnőtt, 2020. év végén 35 db futó nemzetközi 
nagyprojektben volt Egyetemünk érintett, melyek az alábbi programokon belül valósultak meg: 

 FP7 kutatási projekt (1 db), 
 Horizon2020 kutatási projekt (10 db), 
 ERASMUS+ Európai Egyetemek (1 db), 
 ERASMUS+ Stratégiai partnerség (13 db),  
 ERASMUS+ Tudásfejlesztési szövetségek (1 db), 
 ERASMUS+ KA1 (intézményi mobilitás) (2 db), 
 INTERREG Magyarország-Horvátország Határmenti Együttműködési Program (4db),  
 INTERREG EUROPE (1 db), 
 Visegrad Fund (2 db). 

 

2021. év végén azzal együtt is, hogy zártunk le projekteket év közben a 2020. év végi állományból, 45 futó 
projektünk van, melyek konstrukciók közti elosztása a következő (ez összesen 5 837 830 EUR értéket 
képviselt 2021-ben): 

 Horizon projektek száma: 12 db, 
 Erasmus+ projektek száma: 18 db, 
 Interreg projektek száma: 6 db, 
 Visegrad Fund projektek száma: 2 db, 
 Eurostar projektek száma: 1 db, 
 ERA Net projektek száma: 2 db, 
 WBCG projektek száma: 1 db, 
 KKM projektek száma: 2 db, 
 EIT projektek száma: 1 db. 

 

2021 végén elnyertünk további három olyan projektet, melyeket még nem indítottunk el: 

 TWAC (Horizon Europe Pathfinder) – 577 750 EUR, 
 E4A (ERASMUS+ Partnerségi Együttműködés - PTE partner kb, 25 000 EUR, 
 ISIDoRE (Horizon Europe) – 6 250 EUR. 

 

A fentieken túl 2021-ben a következő projekteket adtuk be bírálatra: 

 11 db Horizon Europe (2 vezetőként), 
 2 db TéT, 
 2 db Visegrad Fund, 
 5 db ERASMUS+ (HED, YOU, VET, SCH),  
 2 db Joint Programme (EUROSTARS, EJP Soil). 
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Nemzetközi hálózati tagságaink 

A nemzetköziesedés, hálózatosodás konstrukcióban elnyert projektjeink révén több nemzetközi hálózathoz 
kapcsolódtunk, vagy van folyamatban kapcsolódásunk. Ezen hálózatok a következők: 

Az Euro-BioImaging (http://www.eurobioimaging.eu/) egy olyan nemzetközi ernyőszervezet mely lehetővé 
teszi a tagok részére a legmodernebb képalkotó rendszerek használatát, az együttműködést, a tapasztalat, 
valamint a szakembercserét a konzorciumban résztvevő tagok között. Jelenleg megfigyelő tagként veszünk 
részt a Euro-BioImaging munkájában (Euro-BioImaging Interim Board Observers), és a pályázat futamideje 
végéig teljes jogú taggá válunk. 

A BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular resources Research Infrastructure- European Resources 
Research Infrastructure Consortium) egy jelenleg 18 tagot magába foglaló ESFRI konzorcium, melynek célja 
olyan európai kutatási infrastruktúra létrehozása, mely az egyes tagállamokban működő biobankok és 
biomolekuláris erőforrások összehangolása, összefogása révén megkönnyítse a tagállamok 
gyűjteményeihez, erőforrásaihoz, szakértelméhez és létesítményeihez való hozzáférést. BBMRI-ERIC 
missziója a kiemelkedő színvonalú orvos-biológiai kutatásoknak a támogatása azzal a céllal, hogy a 
személyre szabott orvoslás és a betegségek megelőzése terén az európai polgárok javát szolgáló új 
gyógymódokat, gyógyászati eszközöket, fejlesztéseket hozzanak létre. A GINOP projekt zárásakor válunk 
taggá a hálózatban. 

ERINHA (European Research Infrastructure on Highly Pathogenic Agents) európai hálózat 2010-ben jött 
létre, hogy összefogja számos európai ország prominens laboratóriumait, amelyek megfelelő 4-es biológiai 
biztonsági szintű (BSL-4) laboratóriumi kapacitással rendelkeznek. A hálózat fő célja, a magas patogenitású 
virális kórokozók kutatása, illetve az Európába behurcolt fertőző betegségek diagnosztikai, járványügyi 
vizsgálatainak koordinálása. A hálózatban jelenleg 15 ország mintegy 20 laboratóriuma szerepel, 
csatlakozásunk jelenleg folyamatban van. 

Az European XFEL felhasználói konzorciuma megvalósítás alatti projektjeként listázza a Helmholtz 
International Beamline for Extreme Fields at the European XFEL (HIBEF) projektet, amelynek megvalósítói 
között szerepel az általunk vezetett kutatócsoport. A projektben való részvétel részletei megtalálhatóak a 
következő linken: http://www.hzdr.de/db/hibef.www.groupdetails?xid=32. A HIBEF konzorciumnak a PTE 
az egyedüli magyar megvalósítója. Az ultrapreciziós megmunkálással foglalkozó kutatócsoport szorosan 
együttműködik az ELI-Alps hálózattal, aláírt szándéknyilatkozatunk alapján megvalósítói partnere 
(nagyenergiájú THz-es forrás fejlesztésével) az European XFEL részét képező HIBEF-nek. 

2020. március végén konzorciumi partnerként nyújtott be a SZKK Virológiai Kutatócsoportunk egy 
nemzetközi pályázatot a H2020-JTI-IMI2-2020-21 „Development of therapeutics and diagnostics 
combatting coronavirus infections” c. kiírás keretében, a 6 ország intézményeiből álló konzorcium vezetője 
az Mcule cég budapesti központja, a konzorciumot Egyetemünk mellett gyógyszerfejlesztő cégek és 
kutatóintézeteket alkotják, erősítve így új vállalati kapcsolatok kialakítását. 

A Mcule egy piactér, amely több 100 kémiai beszállító adatbázisát fogja össze és jelenleg 45 millió 
vegyületet tesz elérhetővé. A „SARS-Cov-2 in-vitro screening” c. munkacsomag vezetőjeként veszünk részt 
a programban. 
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1.2.6 Hasznosításra, technológia- és tudástranszferre vonatkozó eredmények 
bemutatása 
 

Az egyetemi kutatási eredmények hasznosítására, a technológia- és tudástranszfer sikeres 
megvalósításához szükséges alapvető szervezeti és szabályozási keretek adottak voltak. Az innovációs 
ökoszisztémánk működtetésért központi szervezeti egység felel, a Kutatáshasznosítási és Technológia-
transzfer Főosztály, mely az Informatikai és Innovációs Igazgatóság keretei között látja el feladatait. A 
szellemi alkotások azonosítása, védelme, értékelése és hasznosítása letisztult folyamatok útján történik, évi 
50 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre IP védelemre, emellett 2019. óta működtetünk Proof of Concept 
(PoC) alapot.  

A 2021. év során elsősorban a szellemi alkotások széles körű megismertetésére, a piacra vitel csatornáinak 
fejlesztésére, a vállalati kapcsolataink erősítésére, a szellemi termékeink technológiai érettségének 
növelésére, az egyetemközpontú innovációs ökoszisztéma sikeres működtetésére, a hallgatói és kutatói 
szemléletformálásra és a nemzetközi pályázati aktivitás növelésére helyeztük a hangsúlyt. A prototípus 
fejlesztésben, validációban előre léptünk, technológiáink magasabb TRL szintre kerültek, javítottuk 
Egyetemünk láthatóságát innovációs téren.  

A folytattuk és bővítettük a megújított külső és belső kommunikációs eszközök (innovácio.pte.hu, 
facebook.com/kttf) használatát, 2021. végére 86 magyar nyelvű és 14 angol nyelvű K+F+I „onepagert” 
publikáltunk az egyetemi innovációs portálon.  

A 2021-ben továbbfejlesztettük az Egyetem teljes szellemi termék portfoliójának adminisztrálására és 
kezelésére szolgáló információs rendszert, a SZTÁRT. A fejlesztés eredményeként törölhetővé váltak a hibás 
űrlapok, elkészültek a rendszer mindennapi használatát segítő lekérdezések, így a rendszer teljeskörűen ki 
tudta váltani a kapcsolódó belső nyilvántartási listákat. 

A 2021. december végi állapot szerint az egyetemi szellemi termék portfolióban 111 szellemi termék 
található, a szellemi termékek több mint 50%-a találmány és bő 25%-a know-how. 
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A kutatócsoportokkal történő kapcsolattartás eredményeként 24 új szellemi terméket azonosítottunk, 
ezekből 2021. év során 19 szellemi terméket fogadtunk be, 1 találmány és 1 növényfajta oltalom befogadása 
2022. évben várható, 3 további technológia (ClO2 fertőtlenítő, 3D testszkenner, Bioimpedancia alapú tumor 
diagnosztika) még fejlesztés alatt áll. 

2021. évben 2 db hazai és 11 db nemzetközi iparjogvédelmi bejelentést indítottunk a szellemi termékek 
védelme érdekében. A 13 új iparjogvédelmi, 10 db szabadalmi, 1 db használati mintaoltalom és 2 db 
védjegyoltalmi bejelentési eljárást indítottunk. 2021. év során 3 szellemi termék nemzetközi szabadalmi 
megadásáról döntött az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO), a megadott Európai Regionális Szabadalmakat 
összesen 15 országban érvényesítettük, az év végén 157 darab megadott szabadalommal, 6 db HAMI-val, 
2 megadott növényfajta oltalommal rendelkezünk. A folyamatban lévő iparjogvédelmi eljárások száma: 
29.  
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A szellemi termékek hasznosulása érdekében is számos erőfeszítést tettünk 2021-ben.  

 A Természetes alapú kézfertőtlenítő esetében a termékesítés utolsó fázisaként piacra vitelhez 
szükséges feladatokra koncentráltunk, elkészült a termék akkreditált mikrobiológiai ellenőrzése, 
bőrgyógyászati vizsgálata, csomagolási terve.  

 A THz termékek hasznosítása érdekében részletes piacelemzési és hasznosítási koncepciót 
készítettünk.  

Az elmúlt év talán legfontosabb eredménye a vakcinációs platformok hasznosítására megalapított Neo-
Anigen Kft. hasznosító vállalkozás megalapulása, a cégbe 80 millió Ft nagyságú Creative Accelerator 
befektetés menedzselése volt. Ehhez kapcsolódóan részt vettünk a cég üzleti tervének kialakításában, 
egyeztetések megszervezésében, kapcsolattartásban, költségterv elkészítésében, üzleti tárgyalásokban. 

A PoC alap forrását a „Tudástranszfer tevékenységek fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen az 
Egyetemközpontú Innovációs Ökoszisztéma kialakítása érdekében” című 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-
00015 számú projektből (28 millió Ft), valamint a Tématerületi Kiválósági Program 2020 – Intézményi 
Kiválóság Alprogram keretéből biztosítottuk (106,8 millió Ft). A rendelkezésre álló keret így összesen 134,8 
millió Ft volt, melyből 2021-ben 25 projektet támogattunk.  

A nyertes projektek lehetőséget teremtettek a technológia-transzfer folyamatban történő továbblépésre. 
A PoC pályázat megvalósítási időszakának végére a fejlesztett technológiák alkalmassá váltak az alábbi célok 
valamelyikére: 

 a termék/technológia továbbfejlesztéséhez szükséges külső források bevonására, 
 ipari partner részére történő hasznosításba adásra, 
 a terméket/technológiát hasznosító spin-off vállalkozás indítására. 

A Hungarian Startup University Program (HSUP) megismerteti a fiatal generációval az innovációs 
ökoszisztéma felépítését és működését, továbbá lehetőséget kínál számukra a bekapcsolódásra. A PTE-n a 
2020-as pilot év után 2021-ben 123 hallgatóból 106-an végezték el sikeresen az I. félévet és adtak le 
egyoldalas vállalkozási ötletet bemutató dokumentumot (onepager-t), amelyekből az NKFIH által 
meghatározott kvóta szerint hetet választhatunk ki. A II. félévben a kijelölt hallgatók max. öt fős 
csoportokban fejenként havi 150 000 Ft-os ösztöndíj támogatás mellett dolgozhatnak tovább az ötleteiken 
négy hónapig az NKFIH által biztosított forrás terhére. Egyetemünk hallgatónként 120 000 Ft juttatásban 
részesül a II. félév lebonyolításának támogatására.  

 

1.2.7 K+F+I kapacitások bemutatása 
 

Kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitásait tekintve a Pécsi Tudományegyetem az egyik legjelentősebb 
tudományos központ hazánkban, egyben a dél-dunántúli régió legfontosabb és legtöbb erőforrással 
rendelkező kutatóhelye. 

A PTE 10 Karán kiemelkedően széles spektrumban folyik tudományos kutatási- és művészeti alkotó 
tevékenység. Az elmúlt évek során 7 tudományterület 44 tudomány- és művészeti ágában folytatottunk 
K+F+I tevékenységet. 

A K+F+I tevékenység humán erőforrását az 1700 fős oktatói-kutató létszám és 400 fő kutatást segítő 
alkalmazotti létszám alapozta meg. Örömteli folyamat, hogy jelentős mértékben, az oktatók esetében 20%-
kal, míg a kutatók esetében 10%-kal nőtt a FTE értéken számolt statisztikai létszám az elmúlt év során. A 
kutatási humán erőforrás utánpótlását a 22 doktori iskola 1 370 aktív hallgatója biztosítja. 
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  2020. 2021. 
Oktatói munkakörben dolgozók létszáma (fő) 1 477 1 485 
Oktatói munkakörben dolgozók létszáma FTE érték (fő) 1 187,78 1 416,30 
Kutatói munkakörben dolgozók létszáma (fő) 206 214 
Kutatói munkakörben dolgozók létszáma FTE érték (fő) 162,8 179,30 
Kutatást segítő alkalmazotti létszám (laboráns, segédszemélyzet, stb.) 430 402 
Kutatást segítő alkalmazotti létszám (laboráns, segédszemélyzet, stb.) FTE 
érték 390,73 382,63 

 

A K+F+I tevékenység legfontosabb finanszírozási forrását 2021-ben is a pályázatok jelentették, 
összeségében tekintve a K+F+I célú pályázatok bevétele komoly, csaknem 25% bővülést mutattak a tavalyi 
év során, az ezen pályázatokból származó bevétel meghaladta 8,2 Mrd Ft nagyságot. 

A K+F+I eszközállományunk bővítése elsősorban a K+F+I pályázati projektek terhére tudott megvalósulni. 
Az eszközbeszerzésre 2021. év folyamán 2,3 Mrd Ft-ot fordítottunk a K+F+I projektekből, melynek 
eredményeként 1700 darabbal bővült a K+F+I tevékenységhez felhasználható kutatási műszerek és 
informatikai és egyéb kiszolgáló eszközök állománya. Ezen belül a 10 millió Ft értéket meghaladó kutatási 
nagyműszerek állománya 20 darabbal nőtt. Ezek közül is mind jelentőségében, mind értékében kiemelkedik 
a genetikai mérésekre alkalmazott szekvenáló és PCR kapacitás, valamint a végrehajtott lézerfizikai 
fejlesztés, mely a THz részecskegyorsítást megalapozó pumpáló lézer és optikai parametrikus erősítő 
beszerzését valósította meg.  

Az elmúlt évben lezárult infrastruktúra fejlesztések eredményeként csaknem 18%-kal növekedett a kutatási 
laboratóriumaink szintterülete, és így meghaladta a 17 000 m2 nagyságot. A K+F+I infrastruktúra 2021. évi 
fejlesztésében kiemelkedik az ÁOK új tömbjének kialakítása, mely önmagában csaknem 1 700 m2 új kutatási 
laborban biztosít megfelelő környezetet a magas színvonalú kutatási tevékenységnek.  

 

1.3 Intézményi szolgáltatások bemutatása 
 

1.3.1 Hallgatókat célzó szolgáltatások bemutatása 
 

Ösztöndíjak  

2021-ben mind a támogatásból finanszírozott és egyetemi döntésen alapuló, mind pedig a pályázatokhoz 
kapcsolódó ösztöndíjak (például ÚNKP) vonatkozásában növekedést értünk el. A növekedés egy része 
annak tudható be, hogy az egy főre megállapított hallgatói normatíva 166 600 Ft-ra emelkedett, ami a 
jogosulti létszám növekedésével párosult. A juttatási normatíva terhére 2021-ben 144 712 929 Ft-tal 
(8,57%) több ösztöndíjat fizettünk ki a jogosult hallgatóknak. 

Lényeges növekedés mutatkozott a kifizetett egészségügyi önkéntes ösztöndíjak (119 240 200 Ft, 231,43%) 
valamint a Stipendium Hungaricum ösztöndíj (48 637 004 Ft, 5,26%) esetében is. Új ösztöndíjakat 
alapítottunk (például PTE kosárlabda ösztöndíj) valamint növeltük a lehetséges nyertesek maximális 
létszámát. A növekedési tendenciát a pályázatok terhére kifizetett ösztöndíjak esetében is tapasztaltuk. Az 
ÚNKP keretében 2021-ben 122 000 000 Ft-ot fizettünk ki. Hallgatóink a Kooperatív Doktori Programban is 
sikeresen vettek részt, melynek köszönhetően a tavalyi évben 150 940 000 Ft-ot fizettünk ki. 

A központi ösztöndíjakon (Rektori, Sport és Parasport, Kriszbacher, László János, Szinapszis, stb.), az állami 
forrású (Stipendium Hungaricum, Diaszpóra, Tanítsunk Magyarországért, ÚNKP, Kooperatív Doktori 
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Program, stb.) ösztöndíjakon kívül nyolc Kar alapított további ösztöndíjakat (47 db), tanulmányi, közéleti, 
kulturális, művészeti és sport területeken végzett tevékenység alapján. 

 

Tehetséggondozás, tanulmányi versenyek, szakkollégiumi aktivitás legfontosabb eredményei 

Egyetemünkön a tehetséggondozás hagyományosan fontos területnek számít, amelyet Kari és 
összegyetemi szinten egyaránt támogatunk. A 35. OTDK-án (2021) közel 400 hallgatónk vett részt, 44%-uk 
ért el I–III. helyezést. Az OTDT döntése értelmében 2023-ban – a modernkori pécsi felsőoktatás 
centenáriumi évében, 2017-hez hasonlóan – ismét három OTDK Szekciónak lehetünk házigazdái. 2021 
őszén – a korábbi hagyományokra támaszkodva – elindítottuk a Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó 
Programot, amellyel egyrészt láthatóbbá kívánjuk tenni a PTE-n folyó tehetséggondozó munkát, másrészt a 
hallgatók körében növelni szeretnénk az extrakurrikuláris tudományos munka népszerűségét és 
presztízsét, továbbá nagyobb figyelmet szándékozunk fordítani a tutorok munkájának elismerésére. 
Körültekintő előkészítő munkát követően keretmegállapodást kötöttünk a Mathias Corvinus Collegiummal, 
a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó műhelyével, amely új dimenziókat kínál számunkra a 
tehetséggondozás területén. 

Összesen 19 szakkollégium működik a PTE-n, amely országos relációban is kiemelkedő. Jelenleg 
szakkollégiumaink aktív hallgatói létszáma 501 fő, amely közel 10%-os emelkedést mutat az előző évhez 
képest. A szakkollégiumok széles tehetséggondozási portfólióval rendelkeznek, így pl. konferenciákat 
szerveznek, hallgatói publikációkat jelentetnek meg. Példaként említhetjük a Szentágothai János Protestáns 
Szakkollégium által szervezett nemzetközi Szentágothai Multidiszciplináris Konferenciát, amely az idei 
évben immáron 20. alkalommal kerül megrendezésre. 

A középiskolai tehetségek felkarolását is küldetésünknek tartjuk, éppen ezért számos országos középiskolai 
tanulmányi verseny szervezésében veszünk részt. Ezek közül kiemelkedik a Hungarian Geographical 
Contest angol nyelvű földrajzi verseny, amelyről az évente megrendezésre kerülő Nemzetközi Földrajzi 
Olimpiára kvalifikálhatnak a legjobb eredményt elérők. 

 

1.3.2 Munkavállalókat célzó szolgáltatások bemutatása 
 

Az Egyetem munkavállalói részére számos szolgáltatást biztosítunk. A teljes egészségügyi szolgáltatási 
paletta elérhető munkavállalóink számára, dedikáltan a Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés 
Központ szolgáltatásai is rendelkezésre állnak. Számos partneri szolgáltatást tudnak a munkavállalóink 
igénybe venni, mint például a mobiltelefonos előfizetés, vásárlási kedvezmények 
(https://adminisztracio.pte.hu/partneri_kedvezmenyek_pte_dolgozoi_szamara), valamint 
rendezvényekre ingyenes, vagy kedvezményes jegyek.  

A munkatársak tanulását számos belső továbbképzési programmal (nyelvi képzések, adminisztrációban 
használt szoftverek használata, soft skill kurzusok), szemléletformáló tréninggel (A kiemelkedően 
eredményes emberek 7 szokása) támogatjuk, valamint elérhetőek a sport és szabadidősport 
rendezvények, művészeti programok (pl. Táncoló Egyetem) és kulturális események egyaránt. A 
gyermeket nevelő munkavállalók számára nyári gyermektáborokat szervezünk minden évben. 

2018-ban az emberi erőforrások minisztere által meghirdetett Családok Éve programhoz csatlakozott 
Egyetemünk is, amely programsorozattal elnyertük a 2018. év Felelős Foglalkoztatója díj Arany minősítését 
a közszféra szervezetei között. A programsorozat sikereit látva, az egyetemi vezetés és az érdekképviseletek 
támogatásával folytatódtak a programok PTE a Családokért elnevezés alatt. 2021-ben eleinte az online 
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térben igyekeztünk elérni a családokat, de a második félévtől változatos és nagy érdeklődésre számottevő 
programokat volt módunkban megvalósítani. Rendezvényeinken közel 3 000 fő vett részt.  

2019-ben először pályáztunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által meghirdetett Családbarát 
Munkahely címre, amelyet 2 millió Ft támogatás mellett nyertünk el. Ezt követően egy EMMI auditon esett 
át a Pécsi Tudományegyetem, amelynek eredményeképp a magyarországi felsőoktatási intézmények közül 
elsőként elnyertük a 2019-ben indult Családbarát Munkahely Tanúsítvány bronz fokozatát. A 2020-as évben 
szintén pályáztunk az EMMI által meghirdetett Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének 
támogatása című pályázatra és ismételten elnyertük a Családbarát Munkahely címet. 

A Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozón Közép-Európa legnagyobb környezetipari 
szakkiállításán Magyarország legzöldebb egyetemeként vettünk részt 2021. november 29. és december 5. 
között, több mint 150 szakmai kiállító mellett, ahol többek között, mint felelős foglalkoztató és családbarát 
munkahely is bemutatkozhattunk. 

 

1.3.3 Alumni kört célzó szolgáltatások bemutatása 
 

A végzett hallgatók számára létrehozott Alumni szolgáltatások körében számos szolgáltatást biztosítunk az 
alábbiak szerint. 

 Regisztráció és tagkártya: A Pécsi Tudományegyetem egykori hallgatóit, valamint volt és jelenlegi 
dolgozóit várja a PTE Alumni szervezete, a Pécsi Diplomások Köre. A regisztrálók részére egy Alumni 
tagkártyát adunk át, amellyel számos nagyszerű kedvezmény vehető igénybe mind a PTE falain belül, 
mind pedig külső vállalati partnereknél.  

 Magazin és hírlevél: 2010-ben indítottuk útjára magazinunkat, amely tisztelgés elődeink és neves 
végzett hallgatóink előtt. A kiadvány nem más, mint a PTE arca, Egyetemünk színes, tartalmas, 
olvasmányos márkamagazinja. A Hírlevéllel havi rendszerességgel megjelenő tartalmat kínálunk (PTE 
hírek, események, meghívók, partneri tagkártya, kedvezményrendszer) tematikusan, programokhoz, 
eseményekhez igazodóan mindent, ami érdekelheti az Egyetemmel és az Alumni kedvezményekkel 
kapcsolatban egykori hallgatóinkat.  

 Díszoklevél: Egyetemünk talán legszebb hagyománya, hogy május végén, június elején visszavárjuk 
egykori, végzett hallgatóinkat, hogy a Pécsi Tudományegyetemen vagy jogelőd intézményeiben 50, 60, 
65, 70 vagy 75 éve végzettek egykori diplomaátvételét egy díszoklevél átadó ünnepség keretében 
ünnepeljük meg. 

 Évfolyamtalálkozók: az Alumni Irodánk igény szerint segítséget nyújt évfolyam- és csoporttalálkozók 
szervezésében (teremfoglalásban, kedvezményes szállás- és étteremlehetőség kiajánlásában, 
promóciós anyagok biztosításában -Alumni magazin, szórólapok, kiadványok-, Karokkal való 
kapcsolatfelvétel segítésében).  

 Egyetemi emlékgyűrű: Az UNIV PÉCS feliratú egyetemi emlékgyűrűt Péter Vladimir ötvösművész 
tervezte 2000-ben, az integrált Pécsi Tudományegyetem megalapításának évében. A gyűrűt a 14 
karátos sárga- és fehérarany, valamint ezüst változatban a budapesti Wladis Műteremben készítik, 
egyéni megrendelés alapján. A legkiválóbb ajándék a diplomaátadó ünnepélyre. 

A végzett hallgatók megszólítása érdekében tett erőfeszítéseink és az elért eredményeink bemutatása: 

 A 2021-es évben a járványhelyzet miatt csak a nyári diplomaosztókon tudtunk személyesen 
megjelenni, ez 11 kari diplomaosztóra való kitelepülést jelentett, ahol 1 037 magyar és nemzetközi 
friss diplomás hallgatót sikerült regisztrálnunk. 

 17 db Alumni és 2 db Pluszosok Egyeteme hírlevelet szerkesztettünk és küldtünk ki Pécsi Diplomások 
Köre (PDK) tagjainak. 
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 A nemzetközi Alumni adatbázis fejlesztése érdekében PDK tagjainknak személyre szabott hírlevelet 
szerkesztettünk és küldtünk ki. 

 76 db cikket tettünk közzé Alumni honlapunk hazai és nemzetközi oldalain. 
 14 db LinkedIn és FB. poszt megosztása történt partnereink megismerése érdekében. 
 A tagkártya által biztosított kedvezmények igénybevételéhez 19 db partneri szerződést kötöttünk. 
 Új dizájnnal ellátott tagkártyákat és elfogadóhely matricákat helyeztünk forgalomba.  
 A Kultúrfeszt online rendezvényén való megjelenéshez 9 db Alumni- Tehetségkövet interjú elkészítése 

kapcsolódott. 
 Megújult Alumni plakátjainkat és partnereink hirdetéseit helyeztük el a Karokon. 
 Kari programok, Karrier Irodai programok, tréningek, álláshirdetések közvetítése, kiajánlása teljesült 

honlapunkon, hírleveleinkben. 
 Évfolyamtalálkozók szervezésében működtünk közre (Karokkal való összekötés, Alumni partnerektől 

kedvezményes szállás- vendéglátás és belépőjegyek, közösségi terek biztosítása a nosztalgiázáshoz). 
 

1.3.4 Potenciális hallgatói kört célzó szolgáltatások bemutatása 
 

A potenciális hallgatói kör meggyőzése érdekében a beiskolázással kapcsolatos rendezvények, valamint az 
online és offline kommunikációnk magában foglalta Pécs és a PTE előnyeit. 
A marketingmunkán felül az elmúlt fél évben végzett tevékenységeink három csoportra oszthatók: 
személyre szabott, kiscsoportokra épülő programszervezések és nagyrendezvények. 

Pályaorientációs programcsomagunk célja, hogy hiteles felsőoktatási információk biztosításával 
támogassuk a fiatalok pályaválasztását. A programok a PTE Kapcsolati Igazgatóság, a Rektori Kabinet 
Oktatási Igazgatóság Karrier Iroda, valamint a Karok együttműködésében valósultak meg. Összesen 97 
programot ajánlottunk fel középiskoláknak központi és Kari szinten. 28 középiskolába jutottunk el, mely 
alkalmak több mint 70%-a személyes jelenléttel valósulhatott meg. A tevékenységekkel közel 5 000 diákot 
értünk el közvetlenül. Emellett 7 további pályaorientációs irányultságú rendezvényen vettünk részt.  

November óta 8 online fogadóórát tartottunk az idei felvételi részleteivel kapcsolatban a Karok és a 
Támogató Szolgálat közreműködésével. Az alkalmakra határon belül és azon túl több mint 120 fő 
jelentkezett. 

3 szabadtéri rendezvényen vettünk részt standtevékenységgel, melyek során a PTE életérzést adtuk át az 
általános felvételi információk mellett: 2021.08.11-15. között az EFOTT Fesztiválon, 2021.08.25-28. között 
a Fishing on Orfűn, valamint 2021.09.11-én a „Fuss a rákgyógyításért!” elnevezésű jótékonysági futónapon. 
A rendezvényeken naponta több ezer embert értünk el direkt és indirekt módokon. 

2021.11.30-12.05. között a Zöld Egyetem gondolat jegyében és a PTE Brand építésének céljával a Planet 
Budapest 2021. Nemzetközi Fenntarthatósági Expón mutattuk be napi több száz érdeklődő számára a 
PTE-s lehetőségeket. 

2022.01.13-15. között szerveztük meg a PTE megjelenését a 22. Educatio Nemzetközi Oktatási 
Szakkiállításon, melyen több mint 44 ezer látogató jelent meg. 

2022.01.31-02.03. között szerveztük meg a 2. Irány a PTE! Kultúrfeszt-et: Az online felületen tematikus 
napok zajlottak le Kari és központi felvételekkel, előadásokkal; míg az elő napon a PTE Karai, számos 
szervezete és partnercégek is képviseltették magukat. A fesztivál weboldalával a fesztivál végéig 3 500 főt, 
az élő napon pedig több mint 500 főt sikerült elérnünk.  

A szervezett programok mellett offline és online kommunikációs csatornákon keresztül értük el a 
felvételizőket és a döntéstámogatókat. A partnergimnáziumokat közvetlenül kerestük fel (e-mail 
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tájékoztatás, plakát, PTE-s kiadvány); 3 vidéki Árkádban plakáttal, a pécsi Árkádban plakáttal, 
padlómatricával és mozgólépcsőmatricával jelentünk meg.  

Változatos és egymásra épülő közösségi média, Google kereső, Youtube, Felvi.hu, Eduline.hu, HVG Diploma 
2022 Rangsor, natív hirdetések és online, illetve print sajtómegjelenések mellett 2021.01.19-02.02. között 
Rádió1, Best FM és Pécs Aktuál jelenléttel értük el a felvételizőket. 

Belső csatornákon hírlevélben és az EHÖK, valamint a Kari HÖK-ök közreműködésével tájékoztattuk a felvett 
tanulókat és a PTE-s dolgozókat a továbbtanulási lehetőségekről. A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 
létesítményeiben januártól plakátokat helyeztünk ki, valamint készülőben vannak további kreatív anyagok 
is. 

Mindemellett folyamatosan fejlesztettük a hivatalos honlapunkat és az Irány a PTE! applikációt, mely 
utóbbi meghaladta a 2500 regisztrálót, valamint napi szinten nyújtottunk e-mailes és telefonos segítséget 
felvételi kérdésekben. 

 

1.3.5 Egyetemi sport fejlesztése érdekében tett erőfeszítések bemutatása 
 

A szabadidősport területén több állomásos egészségvédő kihívásokat (Sport Trió, PTE kalandtúra) és online 
vetélkedőket (PTE Sporttotó 21’, II. PTE FIFA Bajnokság, PTE League of Legends Bajnokság) szerveztünk az 
egyetemi polgárok számára. Az online programokba hétről- hétre mintegy 150-200 egyetemi polgárt 
sikerült bevonnunk.  

A hallgatók 2019. tavaszától pályázhatnak elektronikusan a Pécsi Tudományegyetem sportösztöndíjaira, 
ez a járványügyi időszakban sem történt másképpen, 2021. tavaszán 112 sportoló hallgató kapott 
támogatást.  

Az év második felében az aktuális járványvédelmi intézkedések már megengedők voltak a személyes 
jelenléttel járó rendezvények szervezését illetően, így a programok közé visszakerültek az offline 
események. Az olyan több héten át, napi rendszerességgel jelentkező programok, mint a Táncoló Egyetem 
kurzusai, vagy az id. Dárdai Pál PTE Futsal Liga mérkőzései mellett, heti rendszerességgel rendeztünk kiemelt 
nagy létszámú sportrendezvényeket (Fuss a rákgyógyításért!, IDUS/PTE Sárkányhajó Regatta, Sportirodák -
országos- Találkozója, VII. PTE Sportok Éjszakája, PTE Jeges Est), kisebb egyetemi házikupákat (teke, 
mixröplabda, asztalitenisz, női futsal, 3×3-as kosárlabda) , vagy környékbeli túrákat (Óbányai túra I.-II., Pécs 
és Mohács környéki kerékpártúra, Mecseki Láthatatlanok Emléktúra, Egyetemi Teljesítménytúra, Mikulás 
túra) az egyetemi polgárok számára.  Kiemelt sportrendezvényeinkre közel 4 000-en jelentkeztek, míg 
kisebb kupáinkra, valamint térségi túráinkra együttesen mintegy 1 000 fő regisztrált. A szabadidősport 
rendezvények vonatkozásában általánosan jellemző volt, hogy az egyetemi kupákat leszámítva a teljes 
egyetemi polgárság volt a célközönségünk, így a regisztrálók populációját tekintve mintegy 55%-ban 
hallgatói, 30%-ban munkatársi, 15%-ban családi, és mintegy 5%-ban (Pécs) városlakói jelentkezések 
érkeztek be a programjainkra.  

Az egyetemi versenysport tekintetében is kiemelkedő volt a 2021-es év, Egyetemünk sportolói és csapatai 
számára. 2021-ben újraindult a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB), mely 
versenysorozat 32 állomásából 30-ra eljutottak hallgatóink a sportirodai koordináció révén. A sikeres 
MEFOB-szereplés egyik hallgatói vonatkozása, hogy ősszel rekordszámú pályázat érkezett be a PTE Sport és 
Parasport Ösztöndíj esetében, szám szerint 126 (amelyekből 122 pályázat az irodai előkészítés után pozitív 
elbírálásban részesült). Ezen túlmenően a 2021-es évben további 13 élsportoló hallgató részesült „soron 
kívüli” sporttámogatásban nemzetközi versenyen történő részvétel céljából. Sajnálatosan a nemzetközi 
versenyszervezés esetében a járványvédelmi intézkedések az év nagy részében nem voltak annyira 
megengedők, mint a hazai szabályozások, így csak decemberben (Dubrovniki Karácsonyi Egyetemi 
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Sportfesztivál) tudtunk csapatokat szervezni, és küldeni nemzetközi versenyeztetés céljából. Dubrovnikban 
kosárlabdában 1. helyet, röplabdában 2. helyet értünk el. 

2020-ban a versenysporthoz kapcsolódóan létrehoztunk egy mentorprogramot a helyi középiskolások 
számára, egyfelől azzal a céllal, hogy a diákok bepillantást nyerjenek az egyetemi életbe, megismerkedjenek 
Kari specialitásokkal, másfelől az élsportoló középiskolások figyelmét a PTE képzéseire irányítsuk.  

 

1.3.6 Egyetem kulturális aktivitásainak fejlesztése érdekében tett erőfeszítések 
bemutatása 

 

Az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) polgárainak és hallgatóinak környezetét, közérzetét javítandó, a 
csoportokon belüli és azok közötti kapcsolatok és bizalom építését, és így általában a Kari infrastruktúra és 
működési rendszer otthonosságát elősegítve hoztuk létre a PotePillars Well-Being koncepciót. Ezen projekt 
keretein belül számos program került megrendezésre: Well-Being hónap, bringás reggeli, ételkészítő 
workshopok, sportolási lehetőségek, dolgozói masszázs, Peer Program, gyümölcsnap, mentális jóllét 
segítése, kedvezményes színház- és koncertjegyek, illetve számos ismeretterjesztő előadás 
egészségmegőrzés és prevenció témában. 

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) oktatói közül négyen tagjai Pécs MJ. Város kulturális 
tanácsadó testületének. Az Egyetemi Színházházzal állandó a szakmai-művészi kapcsolata a Karnak, a 
Zenélő Egyetem projektben évek óta aktívan vesz részt, a program megalapítója és vezetője Dr. Beck Zoltán, 
a 30Y együttes vezetője. A városi, regionális és országos kulturális programokon a Kar oktatói és hallgatói 
rendszeres munkát végeznek szervezőként, résztvevőként, meghívott előadóként. A BTK-n működő 
Szenes Klub rendezvényeinek elsődleges célközönségét az egyetemi polgárok alkotják. 2021-ben 
tizenkettedik alkalommal rendeztük meg a Pécsi Bölcsész nyári KreaTábort. A táborban az előadások és 
beszélgetések mellett számos off programot kínáltunk művészeti, kulturális, szabadidős rendezvényekkel. 
A Karon folyamatosan szervezünk tudománynépszerűsítő előadássorozatokat, beszélgetéseket jelenléti és 
online formában. A Nemzeti Művelődési Intézettel kötött együttműködési megállapodás keretében 
hallgatói foglalkoztatás, továbbképzés, közművelődési szervezési tevékenység zajlik. 

Az Egészségtudományi Karon (ETK) lehetőséget teremtünk különböző eseményeken történő részvételre a 
Kari hallgatók számára zeneművészeti tehetségük kibontakozásának érdekében. A Karrier Pizza 
programsorozat központi témája a karrier-életcél-elhivatottság az egészségtudományok témakörében. Az 
eseményt minden tavaszi és őszi félévben megrendezzük, melyre egy kötetlen beszélgetés keretében 3-4 
az ETK-n végzett szakembert hívnunk meg, akikkel beszélgetés folyik az életútjukról. A Kar munkatársai és 
hallgatói közös Kari napon mérhetik össze sport és főzőtudásukat. 

A Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) rendezvénysorozata a Gyógyszerésztudományok Fóruma, előadóink 
rendszeresen részt vesznek a PTE Nyitott Egyetem előadásain. A Hallgatói Önkormányzat szervezésében a 
GYTK QUIZ–Est, továbbá a Medikus Kupa került megszervezésre.  

A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (KPVK) 2021-ben számos program 
megvalósításával járult hozzá a hallgatók és a munkavállalók által látogatható kulturális, szabadidős, 
közművelődési rendezvények kínálatának gyarapításához. Ezek a programok térségi együttműködő 
partnereik aktív közreműködése révén lehettek sikeresek és hagyományteremtők.  
Kulturális programok:  

 a KPVK szekszárdi campusán alapított kortárs művészeti kiállítóhely, az Universitas Galéria 
(Szekszárd) képzőművész oktatók és tehetséges hallgatók műveit bemutató időközi kiállításai, 

 a KPVK által meghirdetett szekszárdi, bajai alkotótáborok képzőművészet iránt érdeklődő 
hallgatóknak, 
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 Egyetemi Filmklub a szekszárdi képzőhelyen a Nemzeti Filmintézettel kötött megállapodás alapján, 
 a Szekszárdi Nagy Táncválasztó programja a táncművészet iránt érdeklődő hallgatók és 

munkatársak számára, 
 együttműködő intézmények közreműködésével megvalósuló, szervezett városnézések, 

múzeumlátogatások, múzeumpedagógiai foglalkozások.  
Közművelődési lehetőségek:  

 a KPVK Karrier Pontjának életvezetési, kommunikációs, karrierépítési tanfolyamai, tréningjei 
hallgatók számára, 

 térítésmentes idegen nyelvi tanfolyamok online és jelenléti formában hallgatók és oktatók 
számára, 

 borászati, vidékfejlesztési workshopok, előadások agárképzéseken tanulmányaikat végző hallgatók 
számra, 

 új Kari kulturális periodikák alapítása (Kultúratudományi Szemle, Acta Cultura), amelyekben 
tehetséges hallgatók is bemutatkozhatnak írásaikkal. 

 
A Közgazdaságtudományi Karon (KTK) is szerveztünk külön programokat hallgatóinknak, kollégáinknak. A 
Zöld Egyetem programjait nem csak promotáljuk, hanem számos esetben esettanulmányi versenyeket, 
ötletversenyeket (pl. Hackaton) hirdetünk és valósítunk meg „zöld”, fenntarthatósági témákban. A Karon 
évente kétszer jótékonysági vásárt szervezünk a Kari szakkollégium bevonásával, amelyen a befolyt 
adományok társadalmi célokat szolgálnak, hiszen különböző alapítványok kapják meg azt. Sport és 
szabadidős tevékenységek szervezését nagyrészt a hallgatói önkormányzat látja el, de kollégáknak is 
szerveznek programokat. Évente több alkalommal kerékpártúrán (15-20 fő) vehetnek részt a bátor 
vállalkozók. 

A Műszaki és Informatikai Karról (MIK) a 2021-es Pécsi Advent égisze alatt ’Ipari termék és formatervező’ 
szakos hallgatóik egy a Zsolnay-kút köré készült óriás adventi koszorút készítettek 
(https://www.pecsma.hu/hashtagpecs/kepek-pecsi-egyetemistak-keszitettek-a-foteret-ekesito-
kulonleges-adventi-koszorut/) , míg az építész hallgatók nyári közösségi építő workshopon installációt 
(https://www.pecsma.hu/abszolut-pecs/egesz-evben-megcsodalhatjuk-a-vasarely-ihlette-
szemkapraztato-pecsi-installaciot/)  állítottak a pécsi Múzeum utcában, a Vasarely Emlékév aktualitásán – 
mindannyiszor a pécsieket, a látogatókat is bevonva. 

A Természettudományi Karon (TTK) fotópályázatot hirdettünk hallgatóik részére több témakörben, 
összesen négy alkalommal. Kari Társasjáték Est keretein belül többféle társasjátékkal találkozhattak, 
mindenki megtalálhatta a hozzá legjobban illő játékot. Közművelődési aktivitás növelése érdekében ismét 
megrendeztük a nemzetközi "Women in Science - Nők a Tudományban" online konferenciát, ahol sikeres, 
céltudatos hölgyekkel ismerkedhettünk meg. A Kutatók Éjszakáján szórakoztató, inspiráló előadásokon, 
kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály 
megismerkedhetett a tudományos világ számos szereplőjével. Az I. Irány a PTE Kultúrfeszt keretében 
megmutattuk munkatársaink előadásokon kívüli arcát és hobbiját, az érdeklődők betekinthettek a 
hétköznapok során zárt laborajtók mögé. 

A PTE Táncoló Egyetem program, valamint a PTE Táncegyüttes szolgáltatásai körében online videótárral, 
zenei listákkal az otthoni táncolást segítettük. A Táncegyüttes eredményesen szerepelt a Cheer MEFOB-
on. Felléptek és megtáncoltatták a nézőket a sport rendezvényeken, videókban, az EFOTT-on. Ezeken túl 
nemzetközi konferencián, magazinokban, televízióban, rádióban is programjainkra invitáltunk. Táncos 
fotópályázatot hirdettünk. Közreműködtünk a Szívgyógyászati Klinika Jerusalema kihívásában. Elindítottuk 
a Pécs Cheer Squad-ot. Szabadtéri táncos tornakurzust, nyílt órákat, táncházakat, szeptembertől jelenléti 
órákat tartottunk. Programjaink, mint mintaprojekt bemutatásával a MEFS-sel más egyetemeken is 
szorgalmaztuk hasonló program indítását. 
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1.4 Köznevelés -Feladatellátás jellemző mutatóinak és az eredmények bemutatása 
intézményenként 

 
A köznevelési intézményeink jellemző mutatóit és eredményeit összefoglalva mutatjuk be a következő 
pontokban. 

Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda 

A Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda többcélú közös igazgatású köznevelési intézményünk; két 
általános iskolai, egy gimnáziumi és egy óvoda-bölcsődei feladatellátási hellyel működik. Székhelye a Babits 
Mihály Gimnázium, tagintézményei az 1.sz. Általános Iskola, Deák Ferenc Általános Iskola, Óvoda-bölcsőde.  

Az általános iskoláinkban angol és német nyelvi tagozatos oktatás zajlik. A gimnáziumunkban 
sportosztályt, angol és német nyelvi tagozatot, természettudományos tagozatot (biológia-fizika-
biológia-kémia), matematika-informatika tagozatot, humán tagozatot indítunk. 

 

Diáklétszámok 

 

Trendek: a Gimnáziumban kiépült a korábbi szakképzés megszűnésével a 6 párhuzamos osztály/évfolyam 
rendszer, a Deákban a megszűnt gimnáziumi képzést jelzi az átmeneti csökkenés, a felmenő rendszerű plusz 
1. sz. Általános Iskolai osztállyal a létszám rövidtávon stabilizálódik.  

 

Tanulmányi átlagok 

 

 Trendek: az átlagok a hasonló iskolák sorában is kiemelkedők, a gimnáziumban a szakközépiskolai osztály 
megszűnésével a 4,3 fölötti átlag stabilizálódni látszik.  
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Lemorzsolódási mutatók 

év 2018. 2019. 2020. 2021. 
5-12. évfolyamosok % 0,3% (4 fő) 0,4% (5 fő) 0,2% (2 fő) 0% 

 
Az Oktatási Hivatal visszajelzése: „Az intézmény egyik feladatellátási helyén sincs lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanuló a jelen adatszolgáltatási időszakban. Az intézmény valamennyi feladatellátási helye 
közreműködik a Pécsi Pedagógiai Oktatási központ által szervezett rendezvények, tanulmányi versenyek 
lebonyolításában. A PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános 
Iskolája az Oktatási Hivatal bázisintézményeként is aktívan együttműködik a Pécsi Pedagógiai Oktatási 
Központtal a korszerű pedagógiai módszerek, jó gyakorlatok széleskörű átadásában.” 
 
Beiskolázási adatok 

 

 

Mindenütt meghaladja a jelentkezők száma a felvehetők számát. A gimnáziumban 6 osztály mellett 180, a 
Deák Ferenc Általános Iskolában 3 osztály esetén 74, két osztály esetén (1. sz. Általános Iskola) 52 tanulót 
vehetünk fel.   

Kibocsátás eredményessége – A gimnázium végzős tanulóinak legjellemzőbb továbbtanulási irányai 

 
 

a felvettek %-a 2020. a felvettek %-a 2021. 
PTE 63,12% 67,68% 
BME 7,80% 0,61% 
ELTE 5,67% 4,88% 
SZIE 3,55% 1,83% 
Külföldi  3,55% 1,83% 

 

Pedagógiai program- Képzési kínálat bővülése 

 2019/20. tanév 

A módosított NAT bevezetésével összhangban a megszűnő 2. idegen nyelv óraszámait 5. évfolyamtól 
felmenő rendszerben a tanított egy (angol vagy német) idegen nyelvre fordítottuk, a két általános iskolában 
angol és német emelt szintű tagozatot indítottunk az addigi emelt óraszámú helyett.  
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 2020/21. tanév 

A gimnáziumban – a PTE érdekeivel is egybehangzó módon – tovább erősítettük a természettudományos 
oktatást: egy 0. nyelvi előkészítő osztályt indítottunk a természettudományos tagozat (biológia-kémia, 
biológiai-fizika) bevezetéséhez. Az osztály népszerű, jelentős a túljelentkezés.  

Az intézmény által jelenleg használt legfontosabb címeink 

Minősített Tehetségműhely, Európai Tehetségpont, POK Bázisintézmény, Matematikai Tudásközpont, ÖKO 
iskola, Oxford Képzőközpont, UNESCO társult iskola.   
 
Rangsorok  

Minden tagintézményünk 2016. óta szerepel az Oktatási Hivatal eredményességi listáján az első 100-ban, a 
hátránykompenzáló, illetve a fejlesztő területeken.  

A „Legjobb iskola” rangsorban 2020-ban az 1. sz. Általános Iskola az országos 25., a Deák Általános Iskola a 
93. helyen szerepel a kompetencia mérések, a nyelvi mérések és a továbbtanulási eredményesség 
mutatóiban.  

Az Oktatási Hivatal a Leghatékonyabban fejlesztő iskolák listáján a Deák Ferenc Általános Iskola 2014-19. 
között 2 alkalommal szerepelt. 

 

Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda  

 

Az Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda többcélú közös 
igazgatású köznevelési intézményünk. Székhelye a Gyakorló általános iskola.  

Tagintézményei: Óvoda, Alapfokú művészetoktatási intézmény. 

Az általános iskolában német nyelvoktató nemzetiségi oktatást, általános iskolai oktatást, az óvodában 
óvodai nevelést, német nemzetiségi óvodai nevelést, az alapfokú művészetoktatás keretében pedig 
tánctagozatot, képző-és iparművészeti tagozatot biztosítunk az ide járó gyermekek számára. 

 

Diáklétszámok 

 

A létszámok folyamatosan stabilak, az iskola keresett. 
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Tanulmányi eredmények  

Kitűnő tanulmányi eredmények 

 2019/20. tanév 2020/21. tanév 
Alsó tagozat 15 23 
5. évfolyam 16 14 
6. évfolyam 17 8 
7. évfolyam 21 11 
8. évfolyam 12 17 

 

A 2020/21-es tanévben a kitűnő eredményt elért tanulók közül 8 évig 9 tanuló volt kitűnő.  

Tanulmányi versenyen születtet eredmények 

 2019/20. tanév 2020/21. tanév 
Alsó tagozat 7 6 
Felső tagozat 10 7 

AMI tánctagozat 10 13 
 

Lemorzsolódás 

év 2018. 2019. 2020.. 2021 
5-8. évfolyam 3,55% 1,40% 0,30% 0,7% 

 

Továbbtanulási mutatók 

 

A tanulóink zöme az érettségit adó, azon belül is a térség kiemelkedő gimnáziumaiban tanul tovább.  

 

Rangsorok, címek 

Múzeumbarát Iskola, Madárbarát Iskola, Bendegúz Gyémántfokozatú Tehetséggondozó Partnerintézmény, 
Akkreditált Kiváló Tehetségpont. 
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További eredményeink 

 8. évfolyamon 6 tanuló tett alapfokú B1 komplex nyelvvizsgát és 7 tanuló középfokú B1 komplex 
nyelvvizsgát angolból.  

 ECDL vizsgára való felkészítés a 8. évfolyamon megvalósult, tanulóink 2019/20-ban 43%-a, 2020/21-
ben 56%-a teljesítette sikeresen.  

 Idegen nyelvi mérés tekintetében szép eredmények születtek: 6.évfolyam évfolyamszintű eredménye 
75%, a 8. évfolyam évfolyamszintű eredménye: 77%. 

 Pályázataink: 
EFOP 3.3.7, ERASMUS Mobilitás európai intézmények között – 7 szokás megvalósítása, TOP-7.1.1-16-
H-079-2 pályázat, NTP-MŰV-19-0036 , MATEHESZ, Zöldítés az iskolában. 
 
 

1.5 Szakképzés - Feladatellátás jellemző mutatóinak és eredmények bemutatása 
intézményenként 

 

 Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola (SZESZI) 

A SZESZI 2008. óta működik Egyetemünk fenntartásában, szakmai feladatait az ETK látja el. Ezalatt a 
tanulólétszámot sikerült mintegy háromszorosára növelni. Az Egészségügy és Szociális ágazatok mellett 
2021-től sikeres profilbővítést hajtottunk végre a Sport ágazatban, technikumi osztály indításával. Az 
intézmény jelentős szerepet vállal a felnőtt szakmai oktatás és képzés területein is. Együttműködése 
példaértékű a Klinikai Központtal, Baranya Megye egészségügyi középfokú szakember utánpótlás 
biztosításának meghatározó intézménye, a felnőttképzés terén munkaerőpiaci aktív eszközként működik, 
hagyományosan jól bejáratott együttműködésben a munkahelymegtartó képzések terén is. 

 Pécsi Tudományegyetem Szigeti-Gyula János Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, (Kaposvár)  

A PTE Szigeti Egészségügyi Technikum a pécsi egyetemi szakképző intézményfenntartási modell országos 
kiterjesztésekor, 2019-ben került Egyetemünk fenntartásába. Az Egészségtudományi Kar szakmai irányítása 
mellett sikerült mind a nappali, mind a felnőtt létszámot dinamikus növekedési pályára állítani. Az iskola 
Egészségügy és Szociális ágazatokban szolgálja ki Somogy Megye egészségügyi és szociális 
ellátórendszerének humánerőforrás igényeit, a leendő munkaadókkal egyúttal a duális képzés területén is 
kölcsönösen előnyös együttműködési formákat valósít meg.  

 Pécsi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola 
(Szombathely) 

A szombathelyi egészségügyi szakképzési feladatellátást 2011-ben vette át Egyetemünk egy megszűnés 
szélére sodródott iskolától. Ekkortól egy évtizedig, mint a pécsi SZESZI tagintézménye működött. Az 
Egészségtudományi Kar felsőoktatási, felnőttképzési és továbbképzési tevékenységeinek szinergiáit 
hatékonyan kihasználva, és a Markusovszky Kórházzal történő együttműködés elmélyítésének 
köszönhetően az ETK szakmai irányítása mellett az iskola tanulólétszámát az átvétel óta sikerült 
megtízszerezni. Az iskola ETK-val közösen elért eredményei kellően megalapozták, hogy 2020-tól szakmailag 
önállóan, az Egyetem jogi személyiségű szervezeti egységeként, identitását megújítva, Szent-Györgyi Albert 
nevét ismét felvéve működhet tovább az Egészségügy és Szociális ágazatokban. 

 Pécsi Tudományegyetem Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola (Szekszárd) 

A PTE Kelemen Endre Egészségügyi Technikum szintén 2019-ben került Egyetemünk fenntartásába, amikor 
annak modelljét kiterjesztették további egyetemekre. Ekkor öt egyetem összesen kilenc egészségügyi 
szakképző intézményt integrált az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási tevékenységrendszere mellé. 
Az integráció létjogosultságát a Szekszárdon elért eredmények is visszaigazolják, hiszen sikerült a szakmai 
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oktatás és képzés létszámait növelni, a Tolna Megyei Balassa János Kórházzal, mint munkáltatóval és duális 
képzőhellyel az együttműködést tovább szélesíteni. Az iskola az Egészségügy és a Szociális ágazatok mellett 
a fenntartói feladatokat ellátó Egészségtudományi Kar képzési területeivel szinkronban tervezi az oktatási 
profil bővítését a Sport ágazatban is. 

Szakképzés beszámoló 2019-2021 

A szakképzés jogszabályi környezete 2019 évtől jelentősen megváltozott, így új, egyebek mellett a tartalom- 
és kimeneti szabályozás, az iskolaszerkezet, a szakmastruktúra, a duális képzés, valamint a szakképző 
intézményekben a foglalkoztatás feltételrendszere is. A szakmai változásokon túl további változásokat 
generált a COVID járvány és annak következményei. Átalakultak a hétköznapok, járványügyi intézkedések 
léptek életbe, a beiskolázási és oktatási módszerek módosítására volt szükség, az online digitális tér és 
csatornák szerepe felértékelődött. 
 
A feladatellátás jellemző mutatói 

A létszámtrend 2019. év óta bővülést mutat, mind a négy szakképző intézmény tekintetében. A PTE 
fenntartásában működő négy intézményben a 2021 évi őszi beiskolázást követően közel 2.200 főre 
emelkedett a létszám. A dinamika a 2021-22. tanévre felerősödött: a 2020-21. tanévben 4%-kal több fő 
tanult intézményeinkben, míg a 2021-22. tanévben ez a bővülés 17%.  
A létszám alakulására pozitív hatást gyakorolt kettő új ágazati képzés indulása is. Pécsett a 2020-as 
tanévkezdéssel elindult a sport ágazati képzés mind középfokon, mind az érettségi utáni 
szakképzésben. 

Az egészségügyi ágazati képzés a domináns Pécsett 80% feletti részarányával, mellette a sport két év alatt 
már 11%-os arányt mutat. Kaposváron, Szekszárdon és Szombathelyen szintén az egészségügy a domináns, 
de ebben a három intézményben a szociális ágazati képzés is markánsan (17-35% részarányban) megjelenik 
már. 
 

PTE fenntartásában működő egészségügyi szakképző intézmények 
létszámalakulása 

  ágazat 2019. 2020. 2021. 

Pécs 

egészségügy           853            853            820  
szociális              -                20              55  
sport              -                31            112  
oktatás              -                 -                15  
összesen          853           904        1 002  

Szombathely 
egészségügy           302            275            300  
szociális             28              76            100  
összesen          330           351           400  

Kaposvár 
egészségügy           234            254            278  
szociális             91              80            154  
összesen          325           334           432  

Szekszárd 
egészségügy           293            269            303  
szociális             10              23              61  
összesen          303           292           364  

Összesen 

egészségügy        1 682         1 651         1 701  
szociális           129            199            370  
sport              -                31            112  
oktatás              -                 -                15  
összesen       1 811        1 881        2 198  
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Lemorzsolódás  

A lemorzsolódás alakulása szempontjából a nappali képzésben nagyon alacsony 1-3 % közötti kiiratkozást 
tapasztaltunk. A digitális oktatás, valamint a távolságtartás nehezítette az osztályközösségek kialakulását és 
fenntartását, a szakmával való ismerkedést, a beilleszkedést. Ebben a sajátos környezetben a tanulókat 
kiemelt figyelemmel kellett a kezelnünk, követnünk az előre haladásukat és fejlődésüket. Egyre inkább a 
differenciált oktatás kerül előtérbe, a képességek felmérésével és fejlesztésével. A hiányzásokat és a 
kiiratkozásokat a pandémia kiemelkedően befolyásolta, különösen a felnőttképzésben résztvevők 
esetében. A digitális oktatás és az ehhez kapcsolódó technikai és technológia készségek hiánya, hiányossága 
negatívan hatottak a munka melletti tanulásra. Az egészségügy és a szociális ellátórendszerben aktív 
dolgozók képzésben való részvételi aktivitását a túlterheltség jelentősen befolyásolta. A lemorzsolódás a 
felnőttképzésben meghaladta a 10%-ot. Ugyanakkor a szakképzési törvény lehetővé teszi (beszámítás), 
hogy a képzés indítását követően is csatlakozhatnak korábbi tanulmányokkal vagy megszerzett gyakorlat és 
ismeretek alapján az előképzettséggel rendelkezők. 
A fenti létszámmal működő szakképző intézményekben 102 fő lát el foglalkoztatotti jogviszonyban 
feladatot. Számuk 18%-kal bővült 2020. évben, ugyanakkor a 2021. évben közel 10%-os csökkenést 
tapasztaltunk. Ennek legfőbb oka az oktatói körben tapasztalt foglalkoztatási nehézségek. A két év alatt 
elért 20% feletti tanuló létszámbővülésből eredő feladatellátás a foglalkoztatás területén mindössze 8%-os 
bővüléssel valósul meg, mely mutatja, hogy az egyéb foglalkoztatási jogviszonyban (megbízási szerződés 
alapján) ellátott órák aránya folyamatosan bővül. 
 
2020/21. tanév eredményei 

 A beiskolázási időszakot mind a középfokon, mind az érettségi utáni szakképzésben – így a felnőtt 
szakmai oktatásban és a felnőttképzésben – eredményesnek ítéljük meg. A beiskolázási számok 
alakulásában a bővülő tendencia folytatódott. A középfokú beiskolázás eredményessége hosszú távú 
létszámbővülést generál intézményeinkben. 

 Az egészségügyi és szociális területen a korábbi kapcsolatrendszer az alapfokú iskolákkal és a 
módszertanok, valamint a ráfordított energiák a nehézségek ellenére kiemelkedő eredményeket 
mutattak a technikumi beiskolázásban elért 370 fő új tanulóval. Az érettségi utáni képzésbe közel 550 
főt iskoláztunk be, így az elindított szakmai képzésekkel közel ezer fő oktatása kezdődött meg. 

 Az eredményekre építkezve a képzési kínálatot folyamatosan bővítjük, új szakmák és szakképesítések 
kerültek fel igény alapján az iskoláink kínálatába. 

 A sport ágazat elindítása mind a középfokú képzésben, mind az érettségi utáni szakképzésben 
eredményes volt Pécsett, ez jelenleg 112 főt érint. Vizsgáljuk a sport oktatás és képzés lehetőségének 
kiterjesztését Tolna megyére is, ahol a keretmegállapodás alapján, lehetőségünk van erre. 

 Programkövetelmények alapján megjelenő új szakmai képzések indultak el 2021 őszétől 5 képzéssel 3 
szakképző intézményben 84 fővel. 

 Új ágazati képzésünk tudott elindulni a szakmai képzések lehetőségével, a pedagógia képzési területen 
megkezdett dajka képzéssel. 

 A digitális oktatás fokozottabb kontrollt, más pedagógiai módszereket követelt meg az oktatóktól, a 
tanulók motivációja, lelkesedése ösztönzést igényelt. 

 2021. évben a 4 intézményben 600 főt közelíti a vizsgára jelentkezők száma, 4 helyszínen több mint 
ötven vizsgát bonyolítottunk le. 

 
Digitális oktatás tapasztalatai 

 A 2020. októberétől elrendelt digitális munkarend már felkészültebben érte oktatóinkat és tanulóinkat. 
 A tanulói motiváció, érdeklődés fenntartása az oktatóinktól jelentős többletmunkát követelt, 

ugyanakkor a digitális oktatás legnagyobb eredménye az oktatói-tanulói digitális kompetenciák 
fejlődése, és a differenciálás eszköztárának bővülése volt. Jelentős innovációkat is eredményezett a 
kényszer szülte problémamegoldás. 

 



  
 

 37 
 

1.6 Harmadik missziós tevékenységek 
 

1.6.1 Térségi szolgáltatások bemutatása 
 

Az Általános Orvostudományi Karunk aktívan részt vesz a hazai lakosság számára szervezett egészséges 
életmód népszerűsítését támogató programok szervezésében: egészségnapok (Pécs Pláza, Árkád, Pécsi 
Napok, falunapok, egészségnapok közép/általános iskolák számára), mellrák és egyéb világnapokhoz 
kapcsolódó rendezvények, dohányzásleszokást támogató programok, véradás, s a legkisebbek számára a 
Teddy Maci Kórház programok. Minden évben kiemelt szerepe van a Kutatók Éjszakája 
programsorozatnak, mely keretében a lakosság megismerkedhet az egyetemi intézeteink, klinikáink 
tevékenységkörével. 

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karunkon a társadalmi és kulturális szerepvállalás fontos misszió. 
A beiskolázáshoz kötött iskolalátogatások során a diákokat nemcsak a Kar képzési portfoliójával ismertetjük 
meg, hanem játékos tréningek formájában kommunikációs és karriertervezési készségeiket is fejlesztjük. 
Minden nyáron megszervezzük a KreaTábort, amelyen a különböző középiskolai tanulmányi versenyeken 
díjazott diákok vehetnek részt. Kiemelt rendezvénye a Karnak az Ördögkatlan Fesztiválon szervezett 
Bölcsész Udvar, ahol a látogatók tematikus napokon kapnak ízelítőt a bölcsészet- és társadalomtudományi 
kutatások legfrissebb eredményeiből - közérthető, interaktív és szórakoztató formában. 

Az Egészségtudományi Karunkon gyermekek részére egészségtudatosságot fejlesztő programokat 
nyújtunk (nyári táborok) a Kar oktatóinak bevonásával. Az Egészség Tudomány Közérthetően projektben 
évente 5 egészségtudományhoz köthető előadást tartanunk a lakosság részére, a tudományterület 
legfrissebb információinak eljuttatása érdekében. Minden évben csatlakozik a Karunk a Kutatók Éjszakája 
európai rendezvényhez, nyitva a lakosság felé gyermek és felnőtt korcsoportok felé egyaránt. A Kids Save 
Lifes projekt keretében a kisgyermekek elsősegélynyújtási ismeretei és azon belül is elsősorban az 
újraélesztés kerül fókuszba. 

A Gyógyszerésztudományi Karunk a gyógyszerészképzés jellegéből és infrastrukturális lehetőségeiből 
adódóan a térségi kulturális, szabadidős, közművelődési célú aktivitására korlátozottan tud csak 
lehetőséget biztosítani. A Kar rendezvénysorozata a Gyógyszerésztudományok Fóruma, az előadóik 
rendszeresen részt vesznek a PTE Nyitott Egyetem előadásain. Régiós szintű szakmai továbbképzéseiken a 
résztvevőkkel szoros a kapcsolattartás. 

A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karunkon 2021-ben térségi 
önkormányzatokkal, intézményekkel, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal kötött együttműködési 
megállapodások jegyében több kulturális, társadalmi, gazdasági szolgáltatással, programmal tudtuk 
erősíteni térségi szerepvállalásunkat, harmadik missziós tevékenységünket. Ezeket a programokat a Karon 
létrehozott új kutatóközpontok (Vidékfejlesztési Kutatóközpont, Dienes Zoltán Pedagógusképző 
Kutatóközpont, IQ Pari Együttműködési Kutatóközpont, Kisebbségkutató Központ) koordinálásban 
valósítottuk meg.  2021-ben az alábbi társadalmi, gazdasági, kulturális szolgáltatásokat kínáltunk fel a térség 
számára: 
 a KPVK és a BTK Karaink együttműködésében online idegen nyelvi tanulási program a térségi 

munkavállalók számára a Paks II projekt keretében (a 881 fő részvételével zajló programra mintegy 82 
településről érkezett regisztráció). 

 pályaorientációs fizikai és szellemi szolgáltatáscsomag és tanácsadás nyújtása 400 általános- és 
középiskolás diák számára a Paks II programhoz kapcsolódóan, 

 agárvállalkozók továbbképzésére meghirdetett tanfolyamok a Herman Ottó Intézettel 
együttműködésben, 

 Harmadik Kor Egyeteme online előadások a térségben élő nyugdíjasok számára, 
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 az Universitas Galéria (Szekszárd) kortárs művészeti kiállításai a térségi lakosság számára, 
 Tehetségműhely programok Baranya és Tolna megyei középiskolások számára, 
 „Shoot for Earth” Filmmaraton címmel nemzetközi rövidfilm pályázat meghirdetése tehetséges fiatal 

alkotók számára, 
 Szekszárdi Nemzetközi Tehetségfesztivál a térség tehetséges középiskolásainak közreműködésével, 
 Szekszárdi Public Relations Akadémia a térségi munkavállalók és vállalkozások számára, 
 „A magyar bor helye a világban” címmel Szekszárdi Borexport Workshop térségi agrárvállalkozások 

számára, 
 térségi együttműködő partnerek közreműködésével tanításmódszertani virtuális múzeumi program 

(Dienes Zoltán Virtuális Múzeum) gyakorló pedagógusok és érdeklődő középiskolások számára, 
 a PTE KPVK szekszárdi campusán található sportlétesítmények biztosítása térségi sportprogramok, -

rendezvények megvalósításához. 
 

A Műszaki és Informatikai Karunkon szakmanépszerűsítési és társadalmasítási céllal 2021 nyarán összesen 
négy nyilvános, tematikus nyári napközis tábort szerveztünk óvodások, kisiskolások, nagyiskolások, és 
középiskolások számára https://mik.pte.hu/hirek/a-pte-munkatarsai-reszere-tamogatott-nyari-
gyermektaborok-2021-ben-a-pte-mik-karan. Az Egyetem ernyőjén túlmutató rétegeket is bevonva 
tematizált programsorozatot szerveztünk ’Mérnöknők’ címmel https://mik.pte.hu/mernoknok-2, 
kifejezetten a nők, lányok felé nyitva a kommunikációt. A MIK épített terei rendszeresen otthont adnak 
szabadon látogatható, nyilvános szakmai kiállításoknak, társszervezetek, szakmai partnerek bemutatóinak. 

A Művészeti Karunk törekszik arra, hogy hangversenyeikkel, kiállításaikkal és egyéb megjelenési 
alkalmaikkal erősítsék a Kar szerepét a város, a régió és a nemzetközi művészeti térben.  

A Természettudományi Karunk ismertségének és társadalmi bázisának növelése érdekében Pécs városa és 
a szűkebb régió fontosabb eseményein igyekszünk jelen lenni az adott rendezvényhez illeszkedő 
programmal. Véradást rendeztünk több alkalommal a TTK és a BTK hallgatói és munkatársai számára a 
Magyar Vöröskereszt szervezésében. Csatlakoztunk a ELKH ATK Talajtani Intézet kezdeményezéséhez, az 
Alsóban az élet - Ássuk el az alsót! projekthez. Beiskolázási tevékenységhez kötődően, kollégáink aktív 
közreműködésével élő és online rendezvényeken vettünk részt ismeretterjesztő-, tudomány-népszerűsítő 
előadások, 11 város összesen 30 középiskolájának diákjaival találkoztunk négy hónap alatt. A Kari Hallgatói 
Önkormányzat, valamint a Sporttudományi és Testnevelési Intézet is karácsonyi jótékonysági akciót 
hirdetett az ünnepek közeledtével. 

„MOON BIKE 2021” címmel május közepén másodízben indítottuk el kerékpáros kihívását. A résztvevők a 
tavalyi rekordot megdöntve a kihívás 59. napján teljesítették a kitűzött célt, a Föld-Hold közötti távolságot. 
Zöld Egyetemként kiemelt célunk volt a környezetbarát kerékpáros közlekedés népszerűsítése, az idei 
kihívásban még több egyetemi polgár, a PTE vállalati és felsőoktatási partnerei, öregdiákok és diaszpórában 
élő honfitársaink vettek részt, Indiától Argentínáig. 

A PTE Sportiroda immár 11. alkalommal rendezte meg a "Fuss a Rákgyógyításért" jótékonysági futógálát. 
Az eseményt 2021.szeptember 11-én tartottuk meg, több mint 2 500 résztvevővel. Az egyetemi hallgatóság, 
munkatársak mellett, szép számmal vettek részt pécsi, baranyai polgárok, általános iskolák diákjai és 
középiskolások. A futónagykövetek által is szervezett csapatok mellett felemelő érzés volt látni, hogy több 
sportklub csapatai is eljöttek a szimbolikus 3,5 km teljesítésére. A program zenés-táncos műsorral indult és 
a futás alatt is a PTE Brass Band szórakoztatta a Széchenyi téren maradt nagyérdeműt. Különdíjban 
részesítettük a legtöbb futót szervező aktivistákat, és az esemény egy jó hangulatú tombolával zárult. Több 
mint kettő és fél millió Ft támogatást tudtunk átadni az Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice 
Közhasznú Alapítvány számára.  
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Az egyetemi versenysport szervezőjeként a PEAC-ban jelenleg 400 hallgató sportol, mely mellett az 
Egyesületünk a régió meghatározó sportszervezete. A 16 szakosztályunk teljes tagsági létszáma 1100 fő, 
azaz a hallgatók mellett a térségében 700 fő sportéletét koordináljuk, amelynek a sportszakmai célok 
mellett nagy fontossága van a PTE beiskolázása szempontjából is. Szabadidős szolgáltatások terén 
Egyesületünk 2021 nyarán zárta le 10 000 főt elérő régiós prevenciós programját. 

A Pluszosok Egyeteme első kurzusa a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterében indult, célja a PTE oktatói 
és Alumni köréből válogatott előadók segítségével népszerű tudományos témákban előadásokat 
továbbítani az 50-60 pluszos korosztály felé. A Pécsi Tudományegyetem ismeretterjesztő sorozatának 
csaknem 500 regisztrált résztvevője van az ország minden pontjáról, sőt több kontinensről.  Az elmúlt két 
év 23 előadását, több mint 25 ezerszer tekintették meg az Egyetem YouTube csatornáján. A nézők az 
előadásokat követően félévzáró tesztet tölthetnek ki, majd tanúsítványt is kapnak a Pluszosok Egyeteme 
félévének elvégzéséről. A 4. szemeszterben ismét neves előadókkal és izgalmas előadásokkal várjuk az 
érdeklődőket az online térben. 

 

1.6.2 Társadalmi, gazdasági környezet fejlesztésével kapcsolatos eredmények 
bemutatása 

 

Ahogy azt a „Hasznosításra, technológia- és tudástranszferre vonatkozó eredmények” fejezetnél is 
bemutattuk a 2021. évben jelentős innovációs eredményeket sikerült elérnünk. A PTE szellemi termék 
portfolióját 19 új szellemi termék befogadásával 111 darabosra bővítettük. Az újonnan azonosított szellemi 
termékek védelme érdekében 2 darab hazai és 11 darab nemzetközi iparjogvédelmi bejelentést indítottunk, 
2021-ben 3 szellemi termék nemzetközi szabadalmi megadásáról döntött az Európai Szabadalmi Hivatal 
(EPO), a megadott Európai Regionális Szabadalmakat összesen 15 országban érvényesítettük, így az év 
végén 157 darab megadott szabadalommal, 6 db HAMI-val, 2 megadott növényfajta oltalommal 
rendelkeztünk. 

Az elmúlt néhány évben az Egyetemek tradicionális oktató, kutató szerepe és funkciója jelentősen átalakult, 
kibővült. A „harmadik missziós” tevékenységeknek nevezett egyetemi szerepvállalás tágan értelmezve 
magában foglal minden olyan aktivitást, amellyel a felsőoktatási intézmények hatást gyakorolnak a 
környezetükre. Az elmúlt évben is az ezen tevékenységekből származó számszerűsíthető eredmények 
növekvő tendenciát mutatnak. 2021. végén 18 szellemi alkotás hasznosítására volt hatályos szerződésünk, 
az egyetemi portfolióból mindeddig összesen 29 szellemi alkotás került hasznosításra. Az ebből származó 
összbevétel elérte a 100 millió Ft-ot.  

Az elmúlt év során kiemelt célunk volt a hálózatosodás erősítése, új innovációs együttműködések, 
megújult partnerkapcsolatok kialakítása. Ennek érdekében számos szakmai egyezetetésen, partnering 
rendezvényen vettünk részt. Ezek eredményeként megalapozott hosszú távon is nagy jelentőségű 
innovációs kapcsolatokat alapoztunk meg az alábbi szereplőkkel:  

 Siemens HEalthcare Hungary 
 Creative Accelerator   
 Amphenol Sincere Hungary 
 Biotechnológia Nemzeti Labor  
 University of Pensilvania  
 V4GreenUniversity egyetemek  
 BATM Israel 
 Legaltech Pécs   
 MIK Partners szakmai nap részt vevők  
 ELI technológia transzfer   
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 Tech In The City partnerek  
 University of Mostar   
 IKE2020   
 LEEAF ltd.  
 Israel Innovation Authority   

Ugyancsak az aktív kapcsolatok erősítésére hívtuk életre a PTE Innovációs Szakértői Hálózatot, melynek 
keretében olyan, a gazdaság különböző területeit képviselő, saját tevékenységükben sikeres, az 
innovációban és kutatás-fejlesztésben élen járó partnereket kívánunk megszólítani, akik számára fontos 
Pécs városa, szűkebb és tágabb régiónk fejlődése, valamint a magas színvonalú, de piaci igényekre nyitott 
akadémiai tudás. A Szakértői Hálózat tagjaival 2021. októberében tartottuk meg az első személyes 
találkozót. Jelenleg 23 kiváló és nagyon aktív tagunk van. 

Az Állam- és Jogtudományi Karunk részéről 2021. március 31-én közös szándéknyilatkozatot írtunk alá a 
Holland Királyság budapesti nagykövetségével, Magyarország hágai nagykövetségével és a holland 
rendőrséggel arról, hogy kutatóközpontot létesítenek az ÁJK-n az emberkereskedelem elleni küzdelem 
témakörében, amely 2021. december 15. napjától a Nemzetközi- és Európajogi Tanszék égisze alatt a 
Research Group on Combating Human Trafficking (Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Kutatócsoport) 
néven meg is valósult.  

A gazdasági környezet fejlesztéséhez rendezvényeink és együttműködéseink révén is hozzájárulunk. Így a 
céges kapcsolati hálót erősíti a MIK Partners Szakmai Nap, amely 78 előadó cég, 103 szakmai előadás és     
2 500 fő látogatójával jó lehetőséget kínált az ipari partnerközösség innovatív tevékenységeinek 
bemutatására és tapasztalatcserére csakúgy, mint a Pollack Expo 117 kiállítójával, és 2500 fő érdeklődővel. 
Az innovációs tevékenységek erősödését szolgálják a kiemelkedő piaci szereplőkkel kötött 
együttműködések (például: Huawei).  

A környezet igényeire reagálva példaként említjük a munkaerőpiaci szereplők felkérése alapján 
kifejlesztésre került programunkat, amely az agrár területen a Mezőgazdasági gépészeti ismereteket oktató 
szaktanárok részére egy 50 órás továbbképzési programot kínál.  

Online módon folytattunk érettségire felkészítő kurzusokat több szakterületeken, ez különösen azon 
kisebb középiskolák számára nyújtott segítséget, ahol nem érhető el némely tantárgy esetében emelt szintű 
érettségire történő felkészítés. A Természettudományi Karunk részéről intenzív tárgyalásokat folytattunk 
Pécs MJV digitális téradatbázis-fejlesztéséről, melynek első pilot munkáját el is készítették a Karunk 
munkatársai. Pályázati forrásokból több beiskolázási rendezvényünkre, szakmai programunkra hátrányos 
helyzetű térségekből nagy sikerrel és magas részvétellel biztosítottunk bejutást (bérelt járművekkel) és 
erősítettük a Tanítsunk Magyarországért program hallgatói bázisát is.  

Pécs MJV Önkormányzatával együttműködve munkacsoportokat hoztunk létre a város kiemelt társadalmi 
és gazdasági fókuszterületeinek közös munkával történő fejlesztésére. Részt veszünk a helyi 
befektetésösztönzés erősítésében, a Baranya Megyei Önkormányzattal és a Pécs-Baranya Kereskedelmi és 
Iparkamara közreműködésével megkezdtük egy KKV Innovációs Központ kialakításának megtervezését. 

A térségben kiemelt jelentőségű a Paks II projekt megvalósítása, amelynek keretében a Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karunk és Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karunk bevonásával 82 
településről 881 fő számára biztosítottunk online nyelvi képzést és 400 általános- és középiskolás diák 
számára pályaorientációs fizikai és szellemi szolgáltatáscsomagot.  

A Művészeti Karunk által számos területen kapcsolódunk a térség kulturális életéhez. Kiállításaink, városi 
és regionális hangversenyeink nagymértékben emelik a társadalom rekreációjának mértékét, olyan 
kulturális javakhoz tudnak hozzájutni általunk, melyekhez másképp nem volna módjuk. Társadalmi 
szerepvállalásunk, alapvető eleme művészi, szakmai és oktatói tevékenységünknek. 
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Általános Orvostudományi Karunk oktatói és hallgatói által számos egyéb területen is részt veszünk a régió 
életében, hiszen önkéntes népegészségügyi, edukációs, prevenciós, szociális és társadalmi 
tevékenységeket végzünk. A 2021-es évben ezen tevékenység felértékelődött. Az ÁOK révén 
vezetőszerepet vállaltunk a régióra vonatkozó járványügyi intézkedések végrehajtásában. A kirendelések 
során a legtöbb megyét átfogó területen biztosítottuk a hallgatói jelenlétet a kormányzati oltási program 
és a járványkezelés lebonyolítása során.  

A 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központunk (3DNYVK ) speciális, interdiszciplináris szerepet játszik az 
egyetemi oktatási, kutatási tevékenységében az innovatív gazdasági szereplők együttműködésében. A 
3DNYVK számos rendezvényen vesz részt kiállítóként, előadóként, aktív kapcsolatot ápol regionális és 
országos szereplőkkel, mely során a piac számára kínálja Egyetemünk itt megvalósuló innovatív, jelentős 
hozzáadott értékkel megvalósuló szolgáltatásait. 

 

1.7 Speciális támogatásból megvalósított közfeladatellátás eredményei 
 

 Jelenléti képzési kiegészítő támogatás 
Egészségtudományi Kar 
A koronavírus pandémia alatt a 2021-es esztendőben (különösen a tavaszi szemeszterben) az 
Egészségtudományi Karon, összhangban az ágazati ajánlásokkal, törekedtünk a jelenléti oktatás 
megvalósítására, azonban maradéktalanul figyelemmel voltunk a járványügyi előírások betartására. Mind a 
jelenléti keretek között megvalósuló demonstrációs termi gyakorlatok, és gyakorlati készségeket ellenőrző 
vizsgaesemények esetében fokozott óvatossággal jártunk el a védőfelszerelések és a fertőtlenítés 
tekintetében, amely többletköltséget generált, továbbá egyes egészségügyi intézményekben nem 
megszervezhető területi gyakorlatokat áthelyeztük a szimulációs központunkba. 

 
Gyógyszerésztudományi Kar  
A 2021. évben kapott jelenléti képzési kiegészítő támogatást gyakorlatigényes gyógyszerészképzésének 
biztonságos megvalósíthatóságára fordítottuk. Államtitkári engedéllyel a lezárás időszakában is a hallgatók 
számára tömbösített formában a gyakorlatokat megtartottuk a lehető legnagyobb egészségvédelmi 
elővigyázatosság mellett (fokozott kéz- és felületfertőtlenítés, védőeszközök -maszk, gumikesztyű, köpeny, 
stb.- kötelező viselése). A jelenléti záróvizsgákat ugyanezen feltételekkel szerveztük meg. 
 
Művészeti Kar  
A Művészeti Karunk gyakorlatorientált képzéseit csak bizonyos mértékig tudtuk online formában oktatni. A 
Zeneművészeti Intézet hallgatóinak pl. folyamatosan biztosítanunk kellett gyakorlóhelyeket (zongora, vagy 
a fúvósok gyakorlása). A festőknek, szobrászoknak és zenész hallgatóknak a vizsgákat, diplomázásokat és 
diplomakoncerteket bizonyos esetekben csak jelenléti formában tudtuk megtartani. Emiatt biztosítanunk 
kellett a belépők részére maszkot, valamint a gyakorlóhelyek, termek és a zongorák rendszeres 
fertőtlenítését is kiemelten kezeltük.  
 
Műszaki és Informatikai Kar 
A 2021-es év során az aktuális munkarendhez igazodva biztosítottuk a hallgatóink számára a járványügyi 
előírásoknak és az ITM, valamint a PTE Operatív Stáb ajánlásának megfelelően a szükséges higiénés 
eszközöket. Biztosítottuk ezáltal a jelenléthez kötött képzéseken, gyakorlatokon és számonkéréseken a 
hallgatók megjelenését, ezáltal a tanulmányaikban való tovább haladás minél magasabb színvonalon 
történő folytatását.   
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 Művészeti gyakorlóhely támogatása 
 
A Művészeti Kar képzései gyakorlatorientált képzések. Sok műhelyünk van gépekkel, hangszeres termek 
(zongorákkal). A Tárgyalkotás BA szakot három új specializációval bővítettük (fémműves, üvegműves, 
divat- és textiltervezés). E három specializációra érkező hallgatók infrastruktúrájának megteremtését, 
eszközök beszerzését megindítottuk.  
Képzéseinkben nagy szerepet játszik a Nádor Galéria, a Liszt Ferenc Hangversenyterem és a Zsolnay 
Kulturális Negyed. Pécs kulturális, művészeti intézményeivel való szoros kapcsolat révén további kiállítási 
lehetőségekhez, továbbá hangversenyhelyszínekhez (pl. Kodály Központ) jutunk. A Design Hétnek, illetve a 
3D és design területén történő szakindítási törekvéseinknek köszönhetően a kreatív ipar helyi képviselőivel 
is igyekszünk szakmai kapcsolatokat kialakítani.  
 

 Pedagógus díszdiploma 
Egyetemünkre a 2021. esztendőben összesen 259 (színes) díszdiploma iránti igény érkezett be a PTE-n vagy 
annak jogelőd intézményeiben 50, 60, 65, 70 éve végzett egykori hallgatóitól. 

A díszdiplomákat kiállítottuk, de a pandémiára tekintettel, ünnepélyes keretek között történő átadásukra 
nem került sor. A diplomákat díszmappában az Egyetem Alumni Magazinjával együtt május- augusztus 
között az igénylők lakcímére vagy kérés esetén, egykori iskolájukba, települési önkormányzatokhoz 
postáztuk. 

Az igényelt díszoklevelek megosztása: 

Érintett Kar /Díszokl. típusa 
Arany 
(50 év) 

Gyémánt 
(60 év) 

Vas 
(65 év) 

Rubin 
(70 év) Összesen 

Állam-és Jogtudományi Kar 18    18 
Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kar 39 16 4 2 61 

Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és 
Vidékfejlesztési Kar 

1 5 10 2 18 

Műszaki és Informatikai Kar 30    30 
Művészeti Kar 10 1   11 
Természettudományi Kar 68 30 23  121 
Összesen 166 52 37 4 259 

 

 Országos Kollégiumfejlesztési Stratégia  
Bár az OKS nem finanszírozott a 2021. évben pécsi felsőoktatási kollégiumfejlesztést, komoly eredményeket 
értünk el egyéb források bevonásával. Az ITM 106 millió Ft-os céltámogatásban részesítette a PTE Laterum 
Kollégiumát, amelyből tetőszigetelési munkákat, közösségi konyhák felújítását és a vezetéknélküli 
internetes szolgáltatás cseréjét hajtottuk végre.   

Az év végén megtörtént a PPP konstrukcióban üzemeltetett kollégiumi épületeinket érintő hitelek 
kiváltása. A kiváltás 23 Mrd Ft-os ellenértékét teljes mértékben kormányzati forrás fedezte. 

 
 Fogyatékossággal élők kiegészítő támogatása 

Egyetemünknek a 2021. évi őszi FIR jelentése szerint 237 aktív státuszú fogyatékossággal élő hallgatója volt. 
A speciális igényű hallgatók és fogyatékossággal élő megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak 
ellátásra Támogató Szolgálatot működtetünk.    

A Támogató Szolgálat célja a fogyatékossággal élő egyetemi polgárok segítése, önálló életvitelének 
kialakítása és megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz)szolgáltatások, különös tekintettel az 
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oktatási szolgáltatások elérésének segítésével, mindezt az érintettek aktív közreműködésével. A 
szolgálatunk – szemléletformálással és információ szolgáltatással – hozzájárul az egyetemi befogadó 
társadalmi és fizikai környezet kialakításához. Az ellátás hozzájárul a fogyatékosságból eredő hátrányok 
csökkentéséhez, a társadalmi beilleszkedéshez, az esélyegyenlőség megteremtéséhez, kiemelten a 
felsőfokú végzettség megszerzéséhez és a munkaerőpiacra való felkészüléshez. 

A rászoruló mozgáskorlátozott és látássérült hallgatók és megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak 
szállítását támogatandó mikrobusszal és személyautóval állunk ellátottjaink rendelkezésére munkanapokon 
06.00-22.00 óra között. Ez a jelenléti oktatás során átlagosan heti 50-60 szállítási eseményt jelent. A 
személyautót nem igénylő egyéb fizikai mobilitásuk támogatásához kísérést biztosítunk Egyetemen belül és 
kívül.   

Részt veszünk a hallgatók érdekvédelmében, személyi segítés és jogi eszközökkel. 

 

 Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) 
Egyetemünk az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program szerződéses partnereként vesz 
részt mind a program stratégiai döntéseinek meghozatalában (delegált programtanácsi képviselet), mind 
az EISZ által koordinált országos adatbázis-beszerzési konzorciumok létrehozásában.  

Az Egyetemünkön elérhető adatbázisportfólió beszerzése tartalmilag 80%-ban, pénzügyi volument tekintve 
90%-ban az EISZ-en keresztül történik. A feladatot az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontunk menedzseli. 
2021-ben az Egyetemünkön elérhető EISZ-es adatbázisok száma 38 db volt (nettó 333,3 m Ft értékben, 
melyből az ITM céltámogatás nettó 226,2 m Ft). A beszerzett adatbázisokból a nyílt tudományt támogató 
ún. Open Access Read&Publish opcióval rendelkező adatbázisok száma 6 db (American Chemical Society, 
Akadémiai Kiadó folyóiratai, Lippincott Williams & Wilkins, SpringerNature, Science Direct, Wiley), ami 
pénzügyileg a teljes EISZ-volumen 63,8 %-át (212,6 m Ft) teszi ki. Tudománymetriai támogatást lehetővé 
tevő tartalmak az EISZ portfólióban: JHCD, Scopus, Web of Science, Citation Connection, nettó 28,3 m Ft 
értékben valósultak meg. 

 
 Idegennyelvű képzés kapacitásfejlesztése (MVP) 

A PTE Modern Városok Programja a záró fázisához érkezett 2021-ben. Szeptemberben ünnepélyesen 
átadtuk az ÁOK új oktatási és kutatási épületszárnyát – 14,4 Mrd Ft, melynek műszaki átadás átvétele 
áprilisban zárult, május óta használatbavételi engedéllyel rendelkezik. Eszközöket MVP forrásból 1 Mrd Ft 
értékben szereztünk be, melyek közt megtalálhatók, oktatási, kutatási, audiovizuális és informatikai 
eszközök: ezek mind hozzájárulnak a PTE versenyképességének növeléséhez. 

 
 Fontos itt megemlíteni az EDUC Szövetségen belüli munkánkat, erről a 1.1.4. fejezetben írtunk 

bővebben. 
 

 Középiskolai tanulmányi versenyekre történő felkészítés és megrendezés támogatása 
Magyarország legnépszerűbb fizikaversenye a Mikola Sándor Országos Középiskolai Fizikaverseny, 
amelyet a Természettudományi Karunk is támogat. Február 9-én az első fordulóban 131 középiskola 1815 
diákja versenyzett. 383 diák írt legalább 50%-os dolgozatot, így bejutott a verseny második fordulójába. A 
járvány miatt ezt a megmérettetést március 17-ről május 18-ra halasztottuk. A verseny döntőjét a járvány 
erősödése miatt nem tudtuk megrendezni. Végeredményt a második fordulóban elért eredmény alapján 
hirdetünk a verseny honlapján. 

A HunGeoContest angol nyelvű országos földrajzi tanulmányi versenyét 2009-ben hívta életre a TTK 
Földrajzi és Földtudományi Intézete. 2020-ban 12. alkalommal hirdettük meg az eseményt a 2020/21-es 
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tanévre, amelyre mintegy száz középiskolás jelentkezett. A kiválasztás háromfordulós (online kvíz, online 
teszt, online döntő a pandémia miatt), melynek eredményeképpen a magyar válogatott négy fővel szerepelt 
a iGeo olimpiáján, ahol 46 ország 184 diákja versenyzett. A csapat helytállása példás volt, egy arany- és két 
ezüstérmet nyertek a megmérettetésen. A minisztérium támogatásából a válogatóverseny, a felkészítés és 
az olimpián történő részvétel költségeit fedeztük. 

Az országos hatókörű Barcsi angol verseny lebonyolításában vállaltunk a BTK Anglisztika Intézetének 
oktatói segítségével szakmai szerepet, a verseny zsűriében évek óta tagként segítjük a szervezők munkáját. 
A versenyt évről-évre ajándéktárgyakkal, nyereményekkel támogatja a Karunk, valamint a 
legtehetségesebb diákok részt vesznek a BTK középiskolásoknak szóló szakmai programján a Pécsi Bölcsész 
KreaTáborban. 

A Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium Regionális Olasz versenyén a BTK Olasz Tanszékünk saját kategóriát indít, 
a tanszék oktatói bonyolítják le az általuk kiírt kategória szakmai bírálatát, a verseny legjobbjait jutalmazzuk 
könyvekkel, valamint a legtehetségesebb diákok részt vesznek a BTK középiskolásoknak szóló szakmai 
programján a Pécsi Bölcsész KreaTáborban. 

A BTK Horvát Tanszékünk általános és középiskolai tantárgyi versenyek lebonyolításában állandó szakmai 
szereplő, a kétévente megrendezett OKTV és OÁTV szóbeli fordulói az elmúlt években Karunkon zajlottak, 
a nyertes diákokat szintén szakmai díjakkal jutalmaztuk. 

A Germanisztika Intézetünk szoros együttműködésben a Deutsche Telekom IT Solutions-el évek óra 
középiskolásoknak szóló nyelvi tanulmányi versenyt működtet, melynek döntője Karunkon kerül 
megrendezésre, a verseny szakmai támogatását pedig a Germanisztika Intézet oktatói végzik.  

A BTK Történettudományi Intézetünk, valamint a PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumunk 
szervezésében kerül sor minden évben megszervezésre a Kreatív történelem országos/ kárpát-medencei 
középiskolai verseny. A 2021/2022. tanévben A Rákosi-korszak került a fókuszba. A téma Magyarország 
története 1945 - 1956. 

 
 Osztatlan tanárképzésben résztvevők kötelező egyéves összefüggő gyakorlatának támogatása 

Az ITM 2021. március 24-i levele (FEKF/33117-1/2021-ITM) rendelkezett a tanárképzésben folyósítható 
megélhetési támogatásról (108 810 Ft/hónap). A levél szerint 2021-ben a 20792/2019/FOKT. ikt.sz. 
értesítésben meghatározott hallgatói kört illette meg díjazás.  

A Pécsi Tudományegyetemen 2021-ben az egyéves (10 hónap) összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot 
teljesítők közül a 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterében összesen 110 fő részesült megélhetési 
támogatásban, míg a 2021/22-es tanév őszi félévében 102 fő.  A rövid ciklusú művésztanári képzésben 2021. 
tavasszal 12 fő teljesített összefüggő gyakorlatot (5 hónap) megélhetési támogatással.  

 
 Gyakorlatot teljesítők Megélhetési támogatásban részesült 

2020/21. tavaszi szemeszter 149 110 + 12 
2021/22. őszi szemeszter 121 102 

 

A tavaszi szemeszterben 95 hallgató fejezte be az egyéves gyakorlatot. A gyakorlatot keresztfélévben 
megkezdő 15 hallgató közül 9 részesült az őszi félévben is megélhetési támogatásban, a többieket 
átsoroltuk.  
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 Kis szakok kiegészítő támogatása 2021. évben 11 998.000 Ft 
Kis létszámú szakjainknak (német, horvát, romológia, latin BA, MA és tanárszakok) fenntartásához és 
működtetéséhez nagyban hozzájárult a támogatás, mely segítséget nyújtott az oktatás és a tudományos 
munka színvonalának növeléséhez is. 

 

 

 

 Nemzetiségi képzés  
A BTK-n a nemzetiségi képzéseink (német, horvát, romológia) fenntartásához nyújtott támogatás által az 
oktatás személyi feltételeit és a kutatómunka tárgyi feltételeit sikerült javítanunk. A nemzetiségi oktatás 
során kollegáink nagy hangsúlyt helyeznek a nemzetiségi irodalom és nyelvtan tanítására, nyelvgyakorlatok 
révén a nyelvészeti ismeretek fejlesztésére. A fordítási és tanítási gyakorlatok alkalmával a hallgatók 
speciális készégeket, ismereteket sajátíthatnak el, melyek képessé teszik őket arra, hogy nyelvileg 
kompetensen és szakértelemmel vehessenek részt nemzetiségi szervezetek munkájában és a nemzetiségi 
közéletben. 

A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karunkon a nemzetiségi képzési kínálatot két 
fontos elemre építettük 2021-ben: a német nemzetiségi óvodapedagógus szakirányra, valamint a német 
nemzetiségi tanító szakirányra.  

o Német nemzetiségi óvodapedagógus szakirány  

A KPVK-n immár 36 éve zajlik a német nemzetiségi óvodapedagógusok képzése. 2021-ben összesen 31 
hallgató tanult a szakon, ebből 14 nappali, 17 levelező munkarendben. A KPVK-n kiemelt feladatnak 
tekintjük a szak folyamatos fejlesztését, mert fontosnak tartjuk, hogy mind szakmailag, mind nyelvileg 
magasan képzett óvodapedagógusok kerüljenek óvodáinkba, akik az ONOAP-ban megfogalmazott általános 
nevelési és képzési feladatok mellett a német nemzetiségi óvodákra jellemző többletfeladatokat is 
kiemelkedő színvonalon képesek ellátni.  

o Német nemzetiségi tanító szakirány  

A KPVK-n 2007. óta képzünk német nemzetiségi tanítókat. 2021-ben összesen 21 hallgató tanult a szakon. 
Ebből 10 nappali, 11 levelező munkarendben. A szak fontosságára világít rá az az adat, hogy jelenleg 280 
német nemzetiségi iskolában folyik a német nyelv tanítása az országban. Ezek közül 1 iskolában (Pécsett) 
minden tárgyat németül oktatnak, további 36 iskolában két nyelven és 243 iskolában német nemzetiségi 
nyelvoktató program alapján tanulnak a diákok. Mindhárom típusra felkészítjük a hallgatókat, ami magas 
szintű nyelvtudást feltételez, céloz meg. Az óvodapedagógusok helyzetéhez hasonlóan hiányszakmáról 
beszélhetünk, ami sokszor azt jelenti, hogy hallgatóink a képzést levelező munkarendben fejezik be, mert 
időközben pedagógiai munkakörben helyezkedtek el.   

Összességében tehát megállapítható a KPVK-n zajló német nemzetiségi óvodapedagógus és tanító 
képzésről, hogy fenntartásuk mind a Dél-Dunántúlon, mind országosan stratégiai jelentőségű feladat. 

 Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyesbizottság ajánlásával oktatói státusz létesítése 
2020. februárjában került a kérdéses státusz adjunktusi kinevezéssel betöltésre, mikor egy meglévő 0,5 
státuszt teljes állásúvá bővítettünk. 2020. szeptemberétől a docensi előremenetel történt meg, és ezzel 
párhuzamosan egy tanársegédi státusz is betöltésre került, így 2021-től az évi 7,5 m Ft támogatással az 
oktatói státuszt finanszíroztuk. 

 

Alapképzés (BA/BSc/BProf) 33 fő 
Egységes, osztatlan képzés 34 fő 
Mesterképzés (MA/MSc) 24 fő 
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 Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék támogatása 
A Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék 2021-ben is folytatta az 
alapításakor meghatározott célok érdekében elkezdett munkáját. Az alapvető három feladat, miszerint 
kutatás, oktatás és publikálás ebben az évben is megvalósult, a 20 millió Ft támogatást ezen célokra 
használtuk fel. Kiemelt tevékenységeink:  

o Oktatás szempontjából a XX. századi magyar történelem témakörében tartottunk 
kurzusokat. 

o Márkus Beáta tollából megjelentettük az „Egy csepp német vér” című könyvet. 
o Nők a hátországban címmel konferenciát rendeztünk. 
o Részt vettünk a MTA II. világháborús története albizottság szervezésében Németek 

Magyarországon „A kollektív bűnösség megítéléséről a társadalmi integrációig (1945-
1990.) konferencián. 

 
 Szülőföldi képzés támogatása  

Az Egészségtudományi Karunk székhelyen kívüli képzésként az ápolás és betegellátás alapképzési szak 
ápoló szakirányának oktatási feladatait látta el 2021-ben, Zombor városában, a 28 fős (21.március) hallgatói 
létszámmal. A 2021-es esztendő pandémiával súlyosbított időszakában is voltak olyan feladatok, amelyek a 
képzéshez kapcsolódóan, a képzés székhelyen kívüli voltából fakadóan továbbra is többletköltséget 
generáltak, ilyenek a képzési helyszín biztosítása a zombori Polgári Kaszinó keretei között, valamint a 
tanulmányi adminisztrációt helyben ellátó személyzet bérköltsége. A területi gyakorlatok 
megvalósíthatósága, valamint a képzés minősége iránt érzett elkötelezettség az oktatók és a hallgatók 
utaztatását tette szükségessé, amely a szállásköltséggel együtt jelentős többletkiadásokat generált. A 
képzés népszerűsítése, további új gyógytornász szakirány indítási anyagainak kidolgozása is további 
költségeket indikált, különösen, hogy az ápoló szakirányon nem tudtunk új évfolyamot indítani. 

 

1.8 Kulturális feladatellátás 
 

Egyetemünkön a kulturális aktivitásainkak egy jelentős részét a Janus Egyetemi Színház működése fedi le. 
Az önálló intézményeként működő színházunk, amely 2021-ben ünnepelte fennállása 25. évfordulóját, évi 
4-5 bemutatóval, 80-90 előadással, egyetemista társulattal, professzionális infrastruktúrával közösségi 
élményhez juttatja a játszókat és a nézőket egyaránt. Egyetemi Színházunk repertoárt játszó, magas 
színvonalú működése az Egyetem valamennyi Karát bevonzó kulturális kínálatot nyújt úgy, hogy egyúttal 
lehetőséget teremt az egyetemi polgároknak az aktív közreműködésre és alkotásra is. 

 

1.9 Egészségügyi feladatellátás 
 

A Klinikai Központunk a Dunántúl legnagyobb egészségügyi szolgáltatója. A járóbeteg szakellátásban 
53 szakmában, a fekvőbeteg szakellátásban 93 szakmában nyújtunk egészségügyi szolgáltatást. A 
legtöbb szakmában a progresszivitás III. szintjén történik a betegellátás, ennek megfelelően jelentős 
területi ellátási kötelezettséggel, bizonyos beavatkozások tekintetében országosan egyedüli 
intézményként látjuk el a betegeket.  

Az intézményünkben az összes engedélyezett ágyszámunk 2021. december 31-én 1 629, melyből aktív 
kórházi ágyszám 1 534, míg a krónikus/rehabilitáció ágyszám 95. Az ambulanciáink száma 455, ebből 413 
közszolgáltatásban, 42 térítéses betegellátásban játszik szerepet. Az engedélyezett szakorvosi órák száma 
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9 620 ebből 9 206 működő NEAK által finanszírozott. Az engedélyezett nem szakorvosi órák száma 1 585 
óra, ebből 1 539 óra működik. 

Az intézményünk éves elbocsátott osztályos betegszáma 80 284 beteg, melyből 79 711 az aktív, és 573 a 
krónikus betegszám. A teljesített ápolási napok száma 324 591 nap, melyből 318 207 nap az aktív, és 6 384 
nap a krónikus fekvőbeteg szakellátásban teljesített ápolási napok száma. 2021. évben a Klinika Központunk 
fekvőbeteg ellátás keretében összesen 110 363,7 súlyszámot teljesített, ebből TVK/TÉK alá eső teljesítmény 
83 336,45 súlyszám, a TVK/TÉK mentes ellátás esetén 16 .482,49 súlyszám, anesztéziában végzett egynapos 
fogászati ellátás esetén 179,69 súlyszám, egynapos sebészeti ellátás esetén 10 365,07 súlyszám és várólista 
csökkentési program keretében 1 185,09 súlyszám került elszámolásra a NEAK által. A fekvőbeteg ellátás 
során műtéti eljárást 30 849 esetben végeztek orvosaink. A Klinikai Központ Case-mix index-e 1,64 volt, 
amely jelentősen magasabb az országos átlagnál (+0,34). A járóbeteg szakellátás keretében 2021. évben 
valamennyi térítési kategóriát tekintve 1 576 343 esetet láttunk el, ebből 695 164 laborvizsgálatok 
esetszáma, a képalkotó vizsgálatok száma 395 259 volt. Klinikai Központunk Egészségbiztosítási Alapból 
származó összes éves bevétele 54,48 Mrd Ft volt 2021-ben.  

A COVID-19 járvány okozta kórházi megbetegedések ellátása során a Koronavírus Ellátó Központban 
infektológia szakmában az aktuálisan hatályos kormányzati előírásoknak megfelelő ágyszámot 
biztosítottunk: minimálisan 194 ágy került biztosításra, illetve a legmagasabb igénybevétel esetén 488 ágyra 
emelkedett az általunk biztosított ágyak száma a 3. hullám idején. A Koronavírus Ellátó Központ intenzív 
osztályán a legkisebb elvárt ágyszám 23 ágy, a maximum 78 ágy volt. 2021. évben a COVID-19 ellátás során 
az infektológiai osztályon 3.658 beteg ellátásáról gondoskodtunk, míg az intenzív osztályon a kezelt betegek 
száma 761 eset volt.  

COVID-19 vírus kimutatására használt PCR vizsgálatok ellátott eseteink száma 184 367 volt, melyhez 
kapcsolódóan 357 595 beavatkozás került elvégzésre mindösszesen 1 602 251 962 németpont mértékben.  

A COVID-19 oltási programban 2021. évben 6 helyszínen, 7 féle vakcinával, 352 oltási napon 237 437 oltást 
adtunk be a Klinikai Központunk keretében működtetett oltópontokon, ebből 90 647 első, 85 559 második 
és 61 231 harmadik oltás volt. A legmagasabb napi oltási szám 3 840, az egy napon működtetett legtöbb 
oltóhely száma 46 volt. 

PTE oltóponton 
beoltott fő 

Pfizer 
(felnőtt) 

Pfizer 
(gyermek) 

Moderna Sputnik 
Astra-
Zeneca 

Sinopharm Janssen Összesen: 

Első oltás 59 559 952 2 472 17 821 2 299 5 339 2 205 90 647 

Második oltás 58 117 0 2 394 17 700 2 340 4 984 24 85 559 

Harmadik oltás 54 169 0 4 293 38 4 680 2 047 61 231 
Összesen (első, 
második és 
harmadik oltás) 

17 .845 952 9 159 35 559 4 643 11 003 4 276 237 437 

 

 

2. MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁG EREDMÉNYEI 

 

2.1 Intézményirányításban, szervezeti működésben elért eredmények 
 

A 2021. augusztus 01. napjával hatályos modellváltás több módosítást vont maga után. 
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Az állami fenntartó által működtetett PTE fenntartói joga, mint vagyoni értékű jog a Kormány által 
létrehozott alapítványra, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványra került átruházásra. 

A fenntartóváltás Egyetemünk költségvetési szervi jogállását megszüntette, az Oktatási Hivatal 
nyilvántartása alapján a modellváltást követően közhasznú szervezetként működünk. Működésünket és 
gazdálkodásunkat felügyelő, a Szenátustól elkülönült szerv a Közhasznúsági Felügyelő Bizottság lett, 
melynek három tagját a fenntartó bízta meg. A fenntartóváltás következtében Egyetemünk, mint 
munkáltató által foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya a fenntartói jog átszállásának 
napján, munkaviszonnyá alakult. A szenátusi tagjainknak megbízása a fenntartóváltás időpontját megelőző 
három hónapos időszakon belül járt le, így választási eljárást kellett lebonyolítanunk, az új Szenátus alakuló 
ülésére 2021. november 25. napján került sor. 

A fenntartóváltás következtében módosult a Szenátusunk és a fenntartó feladat- és hatásköre. 

Az Idegen Nyelvi Központ, mint önálló szervezeti egység megszűnt, az Általános Orvostudományi Kar egyik 
szervezeti egységébe olvadt be. A Kollégiumi Központ az új önálló szervezeti egység, a Hallgatói Szolgáltatási 
Központ egységeként funkcionál a továbbiakban. 

Új önálló szervezeti egységek kerültek megalakításra: a Digitális Oktatás- és Tanulástámogató Központ, a 
Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium, valamint a Virológiai Nemzeti Laboratórium. 

A Klinikai Központ működésének a jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően történő 
kialakítása, a Klinikai Központ Gazdálkodási Főigazgatóság létrehozása szükségessé tette a Kancellária egyes 
szakterületeinek átszervezését is. A gazdálkodási feladatoknak a Klinikai Központ szervezetébe történő 
integrálása, egyes korábban a Kancellária által ellátott feladatok - a humánpolitika, egészségügyi 
gazdálkodás, eszközgazdálkodás, egészségügyi informatika, beszerzés, készletgazdálkodás, raktározás - 
szétválasztását igényelte. 

A fentiekkel összefüggésben és további megfontolások eredményeként 2021. évtől a Kancellária új 
szervezeti struktúrában látja el feladatait.  

Az informatikai és az innovációval kapcsolatos tevékenység egységes irányítás alá, az Informatikai és 
Innovációs Igazgatóság feladatkörébe került. Az IIIG hatáskörében lévő folyamatok célirányos szervezeti 
leképezése érdekében végrehajtott szervezeti átalakítást követően az egyetemi adatvagyon 
menedzsmentjével és hasznosításával kapcsolatos tevékenységet a Technológia- és Adatvagyon-
menedzsment Főosztály látja el. A Főosztály szervezeti keretei közt működik az igazgatósággal már eddig is 
szorosan együttműködő Alkalmazott Adattudományi és Mesterséges Intelligencia Csoport. A digitalizációs 
törekvések irányában elért eredmények továbbvitelét, és a modellváltás, valamint az RRF projekt 
infokommunikációs és digitalizációs részeinek összefogását a Digitális Transzformációs Kiemelt Csoport látja 
el. 2021. év második felében az IIIG-n további szervezeti finomhangolás történt a szolgáltatói szemlélet 
erősítése és hatékonyság növelése érdekében, mely egy hierarchia szint megszüntetésével az 
információáramlásra is kedvező hatást gyakorolt.  

Az Információbiztonsági Felelős (IBF) pozíció Kancellárián történő létrehozásával dedikált személy 
felelősségi körébe került a szervezetnél előforduló valamennyi, az elektronikus információs rendszerek 
védelméhez kapcsolódó feladat ellátása. 

A műszaki jellegű tevékenységek összefüggéseit is áttekintettük. A beszerzések-közbeszerzések legnagyobb 
hányada az ingatlan- és ingóvagyonnal történő gazdálkodás, üzemeltetés körét érinti, ezért a 
beszerzési/közbeszerzési tevékenység irányítását összevontuk az üzemeltetés irányításával. A folyamatok 
gyorsabb végrehajtása érdekében a beszerzés/közbeszerzési eljárás alapját képező műszaki tartalom 
(szükséglet) egyeztetése ezáltal egy igazgatóságon belül történik. A Klinikai Központ ingó vagyonába tartozó 
orvostechnikai eszközök üzemeltetési, karbantartási és nyilvántartási feladatait – a veszélyhelyzet 
megszűnéséig – a Klinikai Központ Egészségügyi Gazdálkodási Igazgatóság Egészségügyi Fejlesztési és 
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Eszközgazdálkodási Osztálya látja el. A 2021. év során a műszaki területet érintően pontosításra, 
egyértelműsítésre kerültek az egyes szervezeti egységek által ellátott feladatok, megszűntek a 
párhuzamosságok. 

A HR terület stratégiai jelentősége és a profiltisztítás igénye indokolta az egység kancellári törzskarba 
helyezését. A hatékonyság növelése érdekében a munkaügy jogi támogatását jelenleg a Kancellári Hivatal 
Jogi Főosztálya végzi, a személyügyi kontrolling pedig a Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság Kontrolling 
Osztályának feladatkörébe került át.  

A Kancellári Hivatalon belül a Fejlesztési és Gazdaságkapcsolati Főosztálya látja el stratégiai vezetői 
döntéshozatal előkészítését.  

A Pécsi Tudományegyetem mára multinacionális, multikulturális intézménnyé vált, mely növekvő volumenű 
biztonsági kockázatokat generál. Az ezzel összefüggő feladatok elvégzése kiemelt figyelmet igénylő 
szolgáltatói tevékenység, melyet a Kancellári Hivatal önálló osztályaként 2021. májusától az 
Egyetembiztonsági Osztály lát el. 

 

2.2 Teljesítménymenedzsment, és juttatási-ösztönzési rendszer terén elért eredmények 
 

A PTE SZMSZ-e szerinti elvárásoknak megfelelően a 2021. évben is működtettek a Karaink 
teljesítményértékelési rendszereket, melyek szerepe a munkatársak anyagi lehetőségekhez képest történő 
motiválása mellett, a hatékonyság növelése, a szervezeti célok elérésnek támogatása és a fejlesztési 
szükségletek megállapítása voltak.  

Szervezeti egységenként differenciált, hogy új, első alkalommal használt verzió került-e alkalmazásra vagy 
korábbi, már működő rendszerek kerültek továbbfejlesztésre.  

A használatban lévő TÉR rendszerek elsősorban az oktató-kutató és tanár munkaköröket érintik 
Egyetemünkön, azonban néhány Karunkon az adminisztráció területén is történtek előrelépések, illetve 
fejlesztések.  

A jövőre vonatkozó fenntartói elvárást, mely szerint a PTE-n egységes TÉR kidolgozása, bevezetése és 
üzemeltetése szükséges, már a 2021. évben határozottan és egyértelműen megfogalmaztuk. Ehhez 
kapcsolódóan -az októberben kapott megbízás alapján- oktató-kutató munkakörök tekintetében, átfogó 
egységes koncepción alapuló munkát kezdtünk meg egy delegált szakérői-fejlesztői csapat által, valamennyi 
Kar bevonásával, azok specifikumainak figyelembevételével. A koncepció vázlatát Szenátusunk decemberi 
ülésén elfogadta. A célunk a PTE, azon belül a szervezeti egységek felé megfogalmazott indikátorok 
célszámainak elérése a kapcsolódó szervezeti célkitűzések által, ennek érdekében a vonatkozó 
kompetenciák és mutatószámok meghatározása, a szükséges intézkedési szükségletek feltárása és 
kivitelezése.  

Az adminisztráció területén 2021. őszén a Kancellárián egységes munkatárs értékelési rendszert vezettünk 
be, mely során az önértékelések elvégzését követően a vezetők a „szolgáltatói attitűd”-höz kapcsolódó 
kompetenciák birtoklási szintjét mérték. Ez az alap a munkakörök átvizsgálását és naprakész rendszerbe 
integrálását követően alkalmas lesz az adminisztráció TÉR rendszerének bevezetésére. E folyamatot a Karok 
adminisztrációs területein is megvalósítjuk a HR szakterületünk együttműködésével.  

A Klinikai Központunkban a már évek óta működtetett ösztönző rendszer keretében a szakdolgozók 
értékelését 2021. évben is megtettük. A vezetők által elvégzett minősítések alapján legkiválóbb 
szakdolgozó munkatársak kerültek anyagilag is ösztönzésre. Az orvos kollégáink minősítési rendszerét az 
OKFŐ szakmai iránymutatásának megfelelően előkészítettük, amelyet a jogszabály alapján 2022. évben 
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vezetünk be. Az adminisztratív munkatársak TÉR követelményeinek megfogalmazását a Kancellária által 
kialakított egységes elveknek megfelelően fogjuk kivitelezni 2022-ben. 

Egyetemünk vezetése által a 2021. évre jóváhagyott 450 millió Ft. keretösszegű „Jóléti alapból” beiskolázási 
támogatás, szülési segély, temetési segély, szociális segély, gyermektáboroztatási támogatás jogcímen 
fizettünk ki, melyekhez kapcsolódó jogosultsági szabályrendszert a vonatkozó 2/2021. számú Rektori-
Kancellári közös utasítás tartalmazza. 

A fenti jogcímeken kifizetett juttatások adóval növelten mintegy 290 millió Ft-tal támogatták 
munkatársainkat 2021-ben. A keretösszeg így el nem költött hányadát a PTE szociális szempontból 
leginkább rászorult munkatársai számára 2021. decemberében fizettük ki, a szakszervezetekkel történt 
egyeztetést követően, jövedelmi viszonyaik alapján.  

Azokon a Karokon, ahol azt a financiális helyzet megengedte, munkatársaink Széchenyi Pihenő Kártya 
eszközével további juttatásban részesülhettek.  

 

2.3 Intézményi folyamatok fejlesztésében elért eredmények 
 

A Szentágothai János Kutatóközpontban működtetjük és folyamatosan fejlesztjük a Core Facility rendszert, 
melynek célja a kiemelt műszerparkok dokumentált, folyamatelvű működtetése mellett a hatékony 
műszerkihasználás, párhuzamosságok kiküszöbölése, bevételtermelés, ipari és akadémiai 
együttműködések növelése, a tudományos kutatási színvonal, és a nemzetközi láthatóság emelése. 

Bevezettük a tanulmányi visszajelző szolgáltatást (TAVISZ), mely a tanulmányi rendszer adataiból ad 
információkat mind a hallgatók, mind az oktatók, mind a tanulmányi adminisztrációban dolgozók számára, 
prevenciós jelleggel, a lemorzsolódás megelőzése érdekében. Az országosan is unikális rendszer széleskörű 
használatának projektje jelenleg is folyik. 

A tanulmányi rendszerünkben egyre több folyamat kerül elektronizálásra, így a hallgatók tanulmányi 
ügyeiket egyszerűbben, online felületen keresztül, teljeskörűen dokumentálva tudják intézni. 

Karaink struktúraváltás előtt állnak, az előző fejezetekben jelzett portfolió tisztítás megkezdődött, mely 
magával vonja a vonatkozó folyamatok teljes áttekintését is. Karainkon azonban folyamatos fejlesztéseket 
hajtunk végre, kiemelten néhány: 

 A Műszaki és Informatikai Karon az EFOP pályázatokból a jól működő projekteket beillesztettük a 
Kari rendszerbe. 

 Az Általános Orvostudományi Karon kidolgoztuk a vezetői döntéstámogató rendszer működési 
elvét, melynek célja, hogy a Teljesítményértékelési Rendszer bevezetésével és működtetésével a 
saját versenyképesség növeléséhez a Kar rendelkezzen egy olyan online adatbázissal, ami 
hatékonyabbá teszi a vezetői döntéselőkészítő folyamatok elkészítését, különös tekintettel a 
humán erőforrásra vonatkozó adatokkal kapcsolatban. Emellett a Kari munkát érintő 
adatszolgáltatások részeként is integrálható lehet a következő fejlesztések során. Hozzájárul a 
nemzetközi rangsorolás során tett célkitűzések megfogalmazásához is. 

 Szintén az ÁOK-n a MIR kockázat nyilvántartó rendszer segíti a Kari kockázatok azonosításának 
megvalósítását egy olyan online platformon, ami nyomon követi a kockázatok helyét (Kar szervezeti 
egységei vonatkozásában), súlyosságát, az intézkedés szükségességét, és a tervezett és 
megvalósított intézkedéseket. A rendszer előnye, hogy a vezetés számára a folyamat áttekinthető 
egy reszponzív felületen (eszközhöz alkalmazkodó tartalom), és így a napi munka során beépíthető 
az adat alapú döntéselőkészítésbe. 
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 Orvostudományi Karunk a minőségi oktatói munkát támogatandó oktatói készségfejlesztő 
workshopokat tartott, melyek célja, hogy olyan területeken segítse oktatóinkat, valamint az 
oktatásszervezésben résztvevő kollégáinkat, amelyek szinte mindannyiunknak kihívásokat 
jelentenek (az új oktatási módszerektől a hallgatók motiválásán keresztül a vizsgáztatásig). 
Létrejöttétől a Kar azt várja, hogy az oktatás minősége egységes elvek mentén legyen fejleszthető, 
különös tekintettel a tanulási folyamatok támogatása során. A program tanársegédek esetén 
ajánlott, az adjunktus szinttől viszont feltétele az oktatói kinevezésnek. 

A pandemiára való tekintettel a Karainkon az online oktatás, és az ehhez kapcsolódó oktatásszervezési 
folyamatok fejlesztése volt a kiemelt feladat 2021-ben. Több online oktatáshoz kapcsolódó tréninget, 
képzést tartottunk. Ennek eredményeképpen az online oktatási formára történő átállás szinte 
problémamentesen lezajlott. Az online oktatásra történő átállás feltételeit, módszerét olyan mértékben 
kidolgoztuk, hogy egy bármikor bekövetkező a teljes átállás napokon belül meg tudjon történni. Például a 
szekszárdi óvodában és iskolában a tanév kezdetén a gyakorlati képzés online lebonyolításához szükséges 
tanórákat és foglalkozásokat videóra rögzítettük.  Ezen felvételek felhasználásával biztosítani tudtuk azt a 
KPVK-n, hogy mind a szekszárdi hallgatók, mind a pécsi hallgatók személyes óvoda- és iskola-látogatás 
nélkül is részt vegyenek az egyéni és csoportos gyakorlatokon. 
 
Megbeszéléseinket, illetve hivatalos üléseinket (pl.: Szenátus) a virtuális térben folytattuk le, melyhez a 
Teams felület adta a technikai hátteret. A szavazás lebonyolításához előkészítésre került a VOTE rendszer 
használata is. 

Az egyetemi rendezvényeink szervezése és a protokoll látogatásokhoz kapcsolódó kommunikációs 
feladatok egységesítése érdekében a kapcsolódó feladatokat és egyeztetések folyamatát újragondoltuk, 
szabályoztuk. 

A szervezet belső kommunikációs folyamatainak egységesítése érdekében bevezettük az Egyetem 
informatikai infrastruktúráján, az egyetemi levelezőrendszeren keresztül kiküldendő egyetemi Hírlevelek 
előkészítésének és jóváhagyásának rendjét. 

Meghatároztuk az Új Nemzeti Kiválóság Program intézményi szakmai és operatív lebonyolításához 
kapcsolódó feladatok és folyamatok eljárásrendjét. 

A gazdálkodásirányításhoz kapcsolódó folyamatok területén átalakítottuk az SAP rendszer és a benne 
leképezett ügyviteli folyamatokat modellváltásnak megfelelően. 

A beszerzési igények szakmai és költséghatékonysági szempontból történő előzetes monitoringja, és a 
közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások lefolytatási idejének optimalizálása 
érdekében kialakítottuk a beszerzési igények kezelésének eljárásrendjét. A folyamatszabályozás kitér a 
készpénzes és egyetemi bankkártyákkal történő beszerzések-, valamint az elektronikus igénylési 
rendszerben (SRM) bonyolított beszerzési igények rögzítését megelőző engedélyezési eljárásra. 

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárásokban jogszabály alapján elvégzendő ex-ante, 
folyamata épített és utólagos ellenőrzéseknek a hatályos rendelkezéseknek megfelelő lebonyolítása 
érdekében meghatároztuk a résztvevő PTE szervezeti egységekhez és szereplőkhöz rendelt 
feladatmegosztási és felelősségi rendet. 

2021. évben megkezdtük a létesítménykörzeti rendszerű üzemeltetés személyi és tárgyi feltételeinek 
kialakítását. Ezáltal hatékonyabb kapcsolat alakítható ki az igénylői és az üzemeltetői oldal között; a 
telephelyi karbantartási pontokon a napi hibaelhárításokhoz, kisebb karbantartásokhoz szükséges műszaki 
anyagok a helyszínen rendelkezésre fognak állni, ami gyorsíthatja az üzemeltetési/javítási folyamatot; 
előtérbe helyezhető lesz a tervszerű megelőző karbantartás minél nagyobb arányú megvalósítása, és ezzel 
arányban a hibák, havária események elkerülése, folyamatos csökkenése. 
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Az irányítási és szervezeti struktúrák változásának az adminisztratív folyamatokban történő leképezését a 
Pécsi Tudományegyetem bevételi és kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettségek pénzügyi 
ellenjegyzésének eljárásrendjének kialakításával és igény szerinti módosításával 2021. évben is folytattuk. 

A pályázati forrásokból származó bevételek hatékony felhasználása érdekében meghatároztuk az ezen 
forrásokból finanszírozott projektekben való részvétel eljárásrendjét, kiemelten a projektek személyi 
juttatás és járulékok elszámolására. 

Az átláthatóság, a szabályszerű munkavégzés érdekében a modellváltás után is működtetjük a 
függetlenített belső ellenőrzést, a függetlenség biztosítása érdekében az ellenőrzésen és tanácsadáson 
kívül az ellenőrök más tevékenység végrehajtásába nem kerülnek bevonásra. 

A modellváltásból származóan, a Magyar Államkincstártól történő függetlenedés során a PTE teljes 
bérszámfejtés folyamatát és felelősségét -az egészségügyi munkavállalókat érintően is- központosítottuk, 
így a teljeskörű TB ügyintézés is újra saját folyamataink részeként zajlik, mely hatékony bonyolítása 
érdekében tudás és kapacitás felépítése, valamint az OEP ügyek teljeskörű integrálása vált szükségessé. 

Az elmúlt években egyre nagyobb szerepe lett a papír alapú folyamatok digitalizálásának, valamint az 
elektronikus kapcsolattartásnak a kommunikáció során, ezért hiánypótló szabályozást jelentettünk meg a 
hivatali kapuk használatáról. A Pécsi Tudományegyetemen 20 aktív önálló, böngészős hivatali kapu van 
napi használatban. A fentieken túl 2021. óta rendelkezésünkre áll továbbá egy teszt hivatali kapu, amely az 
Egyetemen belül folyamattesztelési, illetve oktatási célokat szolgál. 

A Klinikai Központunk, mint az Egyetem jogi személyiséggel rendelkező egészségügyi szolgáltató 
szervezete gazdálkodásával kapcsolatos feladatok (gazdálkodási, kontrolling, beruházásmenedzsment, 
eszközgazdálkodási, eü. informatikai alkalmazástámogatási, HR, munkaügyi, beszerzési, 
készletgazdálkodási, igazgatási) ellátására az Egészségügyi Gazdálkodási Főigazgatóság létrehozását 
követően a feladatellátáshoz szükséges erőforrások megosztását és a működési folyamatok ennek 
megfelelően történő átalakítását megtettük. Továbbá Klinikai Központhoz sorolt városi kórházak, a 
veszélyhelyzet és egyéb kiemelt feladatok okán jelentkező külső adatszolgáltatások (OKFŐ, MÁK, 
minisztériumok) teljesítésének folyamatát egyeztettük a gyors és erőforrás takarékos ügyintézés 
érdekében. 

 

2.4 Digitalizáció terén elért eredmények 
 

2021-ben újabb lépéseket tettünk az Egyetem papírmentes és karbonsemleges víziójának megvalósulása 
irányába, aminek keretében több digitalizációs fejlesztést is elindítottunk vagy éles üzembe helyeztünk. 

2021-ben megvalósult saját fejlesztéseink 

 PTE Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Program pályáztató alkalmazás: a tehetséggondozó 
programhoz kapcsolódó valamennyi feladatot, a pályázatok kiírásától kezdve a beadáson, elbíráláson, 
a megnyert pályázatokkal kapcsolatos kötelező adminisztráción át, a pályázatok lezárásáig, értékeléséig 
tartó teljes folyamatot megvalósítottuk elektronikus formában (https://kitep.pte.hu). 

 Kancellária munkatársi értékelés: az újonnan bevezetett, a modellváltáshoz kapcsolódó munkatársi 
értékelési rendszert, beleértve az önértékelési és vezetői értékelési funkciókat, valósítottunk meg egy 
elektronikus alkalmazás segítségével (https://iig-hr.pte.hu Munkatársi értékelő modulja). 

 Üzemi Tanács választás: szintén a modellváltáshoz kapcsolódó fejlesztésünk, az Üzemi Tanács 
felállításához szükséges, a jelöltekre történő szavazást biztosító alkalmazás. A rendszer teljes 
papírmentességet biztosít úgy, hogy a választók teljesen anonim módon adhatják le szavazataikat 
(https://uzemitanacsvalasztas.pte.hu). 
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 Informatikai tervezés: az éves központi informatikai tervezést (eszköz-, szolgáltatás beszerzés, 
beruházás) támogató elektronikus alkalmazásunk (https://infterv.pte.hu). 

 Pályázati Nyilvántartó Rendszer: a pályázatokban részben vagy egészében foglalkoztatott dolgozók 
nyilvántartására, pénzügyi, hatósági ellenőrzések támogatására szolgáló fejlesztésünk. Ez egy nagyobb 
fejlesztésünk első szakasza (https://pnyr.pte.hu).  

 Klinikai Központ Fül-Orr-Gége és Fej-Nyaksebészeti Klinika műtéti előjegyzés és kiírás: a klinika műtéti 
előjegyzéseinek kezelését, a műtétek tervezését és a napi műtéti kiírásokat segítő elektronikus 
alkalmazásunk (https://mutetinaplo.pte.hu modulja). 

 E mellett felgyorsítottuk az elektronikus aláírások bevezetését, az egyetemi rektori és kancellári felső 
vezetés (rektor, rektorhelyettesek, kancellár és kancellária igazgatók) számára aktiváltuk a minősített 
elektronikus aláírási tanúsítványokat, lehetővé vált számukra a dokumentumok elektronikus 
hitelesítése. 

 A szerződésnyilvántartó rendszer bevezetésével lehetőségünk nyílt az Egyetem külső partnerekkel 
kötött szerződéseinek egységes, központi nyilvántartására. 

 

A digitális oktatás és tanulás területén az alábbi fejlesztéseinket érdemes kiemelni 

 

 2021-ben folytatódott a PTE Moodle felhasználói számának dinamikus bővülése. Mindez jól mutatja a 
digitális oktatás és tanulás iránti elkötelezettségünket, amivel egyúttal papírfelhasználásunkat is 
jelentősen tudjuk csökkenteni. A részleteket az 1. számú mellékletben közöljük. 

 A Szentágothai János Kutatóközpontunkban 2021. évben 3 olyan Erasmus+ pályázat zajlott, melyek 
céljai korszerű, hatékony digitális tananyag és hozzá kapcsolódó tanári kézikönyv kidolgozása, ezek az 
orvos-egészségügyi képzésben résztvevő hallgatók fejlesztését célozzák meg. Az e-learning tananyagok 
és a kézikönyvek egy korszerű informatikai platformon kaptak helyet. 

 Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 35. § (5) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján digitalizálási támogatás folyamatát alakítottuk ki és 
fejlesztettük tovább a 2021-es évben, mellyel támogatjuk az online oktatási formákat a azzal, hogy az 
oktatók számára szakirodalmat digitalizálunk, melyet megoszthatnak a hallgatókkal szemléltetés 
céljából biztonságos elektronikus hálózaton keresztül. 

 Egyetemi Könyvtárunk nagy mennyiségű elektronikus dokumentumot állít elő. E feladat ellátása 
érdekében 2021-ben kialakítottuk a Csorba Győző Könyvtárral közösen a PTE és jogelőd intézmények 
kiadásában megjelent dokumentumok digitalizálási folyamatát, mely munka 2021. végén indult el. 

 A GDPR-megfelelés érdekében kidolgoztuk a személyes adatok könyvtári kezelése előírásszerű 
kialakításának és dokumentálásnak érdekében azt a folyamatot, mely révén egy szakértő munkacsoport 
valamennyi adatkezelési műveletre vonatkozóan javaslatokat fogalmaz meg, hogy azok a 
jogszabályoknak és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásainak is 
megfeleljenek. 

Az oktatás digitális transzformációját támogatandó, körültekintő előkészítést követően 2022. január 1-vel 
létrehoztuk a Digitális Oktatás- és Tanulástámogató Központot, amely az oktatóknak és a hallgatóknak 
egyaránt módszertani támogatást nyújt (https://www.youtube.com/watch?v=ALarKutBAjY&t=51s). 
Egyetemünk a European Digital UniverCity konzorcium nemzetköziesítési koncepciója fejlesztésének 
koordinátoraként az oktatás digitális transzformációjának elkötelezett támogatója, egyúttal a konzorcium 
digitális vállalásainak (EDUC Academy) megvalósítója. 

Meggyőződésünk, hogy a digitalizáció egyszerre kényszer és lehetőség, de semmiképpen sem elkerülhető. 
A digitalizáció nem cél, hanem eszköz a hatékony, fenntartható működés érdekében. Éppen ezért 
megkezdtük a Smart University koncepció kidolgozását, amely mentén Egyetemünkön a 21. század 
elvárásainak megfelelően megvalósulhat a digitális transzformáció, ezáltal pedig a PTE a fenntarthatósága 
és ellenállóképessége is jelentős mértékben növekedni fog. 
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Megkezdett, folyamatban lévő fejlesztéseink 

 Beszerzési Ügyfélportál: a beszerzési eljárások elektronikus lebonyolítására, ajánlatkérések kiírására, 
partnerek által ajánlatok beadására szolgáló webes alkalmazás. Megvalósítási szakaszban van a 
fejlesztés, tervezett átadása 2022. március végén lesz. 

 Klinikai Központ adatküldő alkalmazás: a jogszabályi előírásoknak megfelelően a betegadatok 
továbbítását megfelelő titkosítással és biztonsági lépésekkel biztosító fejlesztésünk. Az alkalmazás 
pilotban kipróbáltuk 2021. év végén, a visszajelzések alapján a módosítások fejlesztése folyamatban 
van, átadása 2022. áprilisban várható. 

 IT eszköz alkalmazás: az IT eszközök javítási és új alkatrészek igénylési folyamatát lefedő, valamint a 
beszerzett eszközök átvételét és üzembehelyezésének adminisztrálását segítő fejlesztés. A fejlesztés 
folyamatban van, a javítási modul már tesztelés alatt, várható átadása 2022. nyarán lesz. 

 Jelszómódosító önkiszolgáló felület: az egyetemi központi azonosítóhoz tartozó jelszó generálására, 
jelszó változtatásra, biztonságos átadására szolgáló fejlesztés. A specifikáció végéhez érkeztünk, 
megvalósítás 2022. I. félév végéig várható. 

 Teremfoglaló alkalmazás: az Egyetem sportlétesítményeinek időbeosztását kezelő, foglalását egységes 
felületen biztosító fejlesztés. Az alkalmazás éles bevezetése 2022. júniusában várható. 

 SAP elektronikus aláírások: az intézményirányítási rendszer beszerzési és utalványozási területén a 
jelenlegi papír alapú aláírás kiváltása elektronikus aláírásra, ezzel a papírmentesség biztosítása. A 
megoldás kialakítása a szállítóval együtt folyamatban van, bevezetése 2022. II. félévben várható. 

 Klinikai Központ szakképzés e-jelenléti alkalmazás: az Ápolásszakmai Igazgatóság szakképzési 
tevékenységéhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok, pl. tanulói jelenlét igazolás, beosztás tervezés, 
oktatók időelszámolásának támogatására szolgáló elektronikus alkalmazás. Specifikációs szakaszban 
járunk. 

 Pályázati Nyilvántartó Rendszer továbbfejlesztése: a jelenlegi rendszer újabb moduljának fejlesztése, 
mely a rendszer előtétjeként a foglalkoztatáshoz vezető HR folyamatot teszi elektronikussá. 
Specifikációs szakban van a fejlesztés, tervezett megvalósítás és átadás 2022. IV. negyedévében. 

 Humán szakterület dolgozói szolgáltatások fejlesztése: a Nexon munkaügyi rendszer dolgozói 
portáljának szakaszos bevezetése, elsőként a bérjegyzék publikálás, majd a munkaidő nyilvántartás, 
tervezés, később pedig az elektronikus nyomtatvány modulokkal. Mindegyik modul részben vagy 
egészében biztosítja a kapcsolódó, korábban papír alapú működés teljes digitalizációját. 2022-ben 
jelentős fejlesztéseket tervezünk a területen. 

 Belépő folyamathoz köthető fejlesztések: a jelenlegi belépési folyamat problémái miatt elindult annak 
fejlesztése, és ehhez a kapcsolódó adminisztráció digitalizációjának tervezése, a specifikáció. 

 PTE „teljes digitalizáció”: az Egyetem hosszú távú célkitűzésének megfelelően elindult a teljes 
adminisztráció digitalizációjához szükséges felmérés, a területek azonosítása, illetve már azonosított 
konkrét területeken, mint pl. az Általános Orvostudományi Kar hallgatói szolgáltatásai vagy az Egyetemi 
Könyvtár esetében digitális beiratkozás, az igények specifikációja. 

 

Szakmai szervezetekhez való csatlakozások 

 Egyetemünk a Mesterséges Intelligencia Koalíció után csatlakozott a Drón Koalícióhoz. („Autonóm 
Technológiák és Drón Kutatócsoport”) 

 A PTE és az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont létrehozta a Hilanco Konzorciumot, közös 
nyelvtechnológiai modellek kutatása és fejlesztése céljával. 

 A PTE jelezte csatlakozási szándékát a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által 
képviselt EuroHPC konzorciumhoz, aminek köszönhetően 2022-től nagyteljesítményű számítási 
kapacitáshoz nyílik hozzáférésünk. 
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2.5 Infrastruktúra és eszközállomány fejlesztése terén elért eredménye 
 

Egyetemünk 2021.07.31-ig 132 db ingatlan (460 271 m2) vagyonkezelői jogával rendelkezett. A 
felsőoktatási modellváltáshoz kapcsolódóan ebből 79 ingatlan tulajdonjogát szereztük meg, amely összesen 
450 084 m2-nyi területet ölel fel. Az Egyetemünket fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány 
tulajdonába 33 db ingatlan (6 315 m2) került. Egyetemünk Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének 
területe – mely a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanokon helyezkedik el – a PTE vagyonkezelésében 
maradt. 

A Kormány a felsőoktatási PPP konstrukcióban megvalósult projektek kiváltásához 23,253 Mrd Ft 
támogatást biztosított Egyetemünknek. A szerződéses időszak lejárata előtt így 6 létesítményünk (Pollack 
A, B, C épületek, Boszorkány Kollégium, „UNIV” Kollégium, Szent Mór Kollégium/Rektori Hivatal, Szántó-
Kovács Kollégium Jakabhegyi úti Kollégium – összesen 67 800 m2) került vissza rendelkezésünk alá. A PPP-
kiváltáshoz kapcsolódó beruházások 2021-ben megvalósult összértéke 22,3 Mrd Ft volt. 

Egyetemünk által 2021-ben koordinált beruházások értéke összesen 35,2 Mrd Ft-ot tett ki, melynek 
eszközcsoportonkénti és forrásonkénti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza (adatok millió Ft-ban) 

  
Pályázatok, 

egyéb 
céltámogatások 

Egyéb forrás Összesen 

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3 132,4 1 860,0 4 992,4 

Immateriális javak 98,8 48,1 146,9 

Informatikai eszközök 728,0 568,1 1 296,0 

Ingatlanok 27 957,4 786,8 28 744,2 

Összesen 31 916,6 3 263,0 35 179,6 

 

A beruházások pályázati forrásonkénti bontása a következőképpen alakult (adatok millió Ft-ban): 

EFOP 4 651,8 

Egyéb céltámogatások költségvetési forrásból 22 512,5 

Egyéb nemzetközi pályázatok 40,3 

GINOP 1 537,4 

Hazai pályázatok 98,0 

Kiválósági támogatás 235,1 

Modern Városok Program 2 485,8 

Nemzeti Laboratóriumok 337,5 

Nemzeti Reprodukciós Módszertani Központ Program 18,3 

Összesen: 31 916,6 
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Kiemelendő projektjeink 2021-ből az Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási 
épületszárnyának befejezése, valamint az új Fogászati Elméleti Tömb megvalósítása. 

Lezajlottak közbeszerzéseink a Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpont és Családbarát Szülészet 
kialakítása, valamint a Gyógyszerésztudományi Kar oktatási tereinek fejlesztése érdekében, amelyek 
kivitelezései 2022-ben kezdődnek. 

 

2021. évben Egyetemünk 20 legnagyobb összegű beruházása az alábbi volt (adatok millió Ft-ban): 

Projekt 
azonosító 

Projekt megnevezése Összeg 

770190 Egészségügyi Adatelemző, Adathasznosítási, valamint Okoseszköz- és 
Technológia Fejlesztő Központ kialakítása 

62,6 

770129 3D nyomtatási és vizualizációs technológiákat alkalmazó interdiszciplináris 
kutatási, oktatási és fejlesztési központ kialakítása 

64,1 

480324 Intézményi Kiválóság Program 68,4 

480351 Virológiai Nemzeti Laboratórium 78,0 

770199 Skill Labor 112,8 

480092 Egészségtudományi Kar (Modern Városok Program) 116,3 

770154 Komplex intézményfejlesztés – Korszerű egyetem a modern városban 136,7 

770135 Analitikai és diagnosztikai kutatási kiválósági központ 137,5 

770192 Tudományos és Innovációs Park kialakítása I. ütem 155,4 

770134 Átfogó fejlesztések az intelligens szakosodás megvalósítása érdekében 164,7 

480382 Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium 246,5 

480442 MVP ÁOK FEIF/1747-42021-ITM új Campus 479,1 

770146 Extrém térerősségű terahertzes infrastruktúra fejlesztése 484,4 

770191 Genomikai és bioinformatikai kutatóintézeti kapacitások megerősítése 566,9 

770136 Gyermek- és ifjúságpszichiátria, addiktológiai és mentálhigiénés 
ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése 

636,4 

480078 MVP ÁOK Campus, Állatház fejlesztés 1 849,3 

480424 PPP kiváltás - Pollack A, B, C oktatási épületek 2 233,4 

770155 PTE infrastrukturális fejlesztése 3 506,5 

480422 PPP kiváltás - Boszorkány kollégium 4 325,3 

480423 PPP kiváltás - UNIV, Szent Mór, Szántó, Jakabhegyi kollégiumok 15 737,0 
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A koronavírus-ellátással kapcsolatban felmerült beruházások összege Egyetemünk Klinikai Központjánál 1,8 
Mrd Ft-ot tett ki. Ezek közül a legjelentősebbek: 

 DSA röntgenberendezés (Szívgyógyászati Klinika) 470 millió Ft, 
 Lázlaprendszer (Intenzívterápiás Intézet) 174 millió Ft, 
 Operációs mikroszkóp (Idegsebészeti Klinika) 186 millió Ft, 
 Labordiagnosztikai készülékek 130 millió Ft, 
 Számítógépes szerverpark fejlesztése 100 millió Ft, 
 HiFlow lélegeztető berendezések (30 db) 44 millió Ft, 
 Altatógépek (3 db) 34 millió Ft, 
 Ultrahang készülék 24 millió Ft. 

 
 

3. EGYETEMI MINŐSÉG EREDMÉNYEI 

 

3.1 Belső elégedettségmérés eredményei 
 

Az ÁOK-n éves rendszerességgel folytatunk dolgozói elégedettség/elköteleződés vizsgálatot a 
munkatársak körében annak érdekében, hogy visszajelzést kapjunk, mint munkaadók a munkavállalók 
teljesítményéről, illetve felmérjük azokat a fejlesztendő területeket, melyek a Kart még jobb munkahellyé 
tehetik. A 2021. decemberében megvalósult online megkérdezésben 241 válaszadó véleménye alapján 1-
10-ig terjedő skálán a munkavállaók átlagosan 7,5-ös mértékben elégedettek a Karral, mint munkahellyel. 

Az oktatói munka hallgatói véleményezése (OMHV) 
Az oktatói munka hallgatói véleményezése működésének szabályzati kereteit 2019-ben áttekintettük azzal 
a céllal, hogy a Pécsi Tudományegyetemen egészén egységes elvek mentén történhessen az oktatási 
szolgáltatás felmérése. A 2021-es év során minden Kar folytatott le elégedettségmérést, azonban a 
szabályzatoknak történő megfelelés még nem mindenhol teljeskörű a Minőségfejlesztési Bizottságunk 
jelentése szerint, bizonyos területeken átgondolásra, finomhangolásokra továbbra is szükség van.  

A BTK-n a Kari vezetés és a Kari hallgatói önkormányzat közös erőfeszítésének hatására – különböző 
ösztönzőknek köszönhetően – az OMHV kitöltöttség jelentősen megnőtt a 2021. szeptember-decemberi 
félévre vonatkozóan. A két évvel korábbi 15% körüliről a kitöltések aránya 64% körülire emelkedett. A Karon 
folyó oktatói munkát a hallgatók átlagosan 4,2-re értékelték (1-től 5-ig terjedő skálán, ahol 5 a legjobb 
értékelés). 

Diplomás pályakövetés: A magyar hallgatók körében a diplomás pályakövetési felmérés keretében 
végeztünk felméréseket (1 924 válasz, 13,4%-os arány), a távolléti oktatásról az elégedettség jó (3,89), a 
PTE egyéb tényezőknél az oktatók szakmai tudása (4,43), az oktatás színvonala (4,19) és a modern technikák 
(4,01) kiemelkedőek. A külföldieket külön kerestük meg (911 válasz, 26,1%-os arány), a PTE-vel elégedettség 
több tényezőnél javult. Jelentős negatív elmozdulást egy tényezőnél sem találtunk, egyik felmérésben sem. 

 

3.2 Diplomás pályakövetés eredményei 
 

A pályakövetési felmérést 2021. május-június hónapokban végeztük a 2016-ban és 2020-ban 
abszolutóriumot szerzett hallgatók körében. A vizsgálat módszere: online standard kérdőíves adatfelvétel 
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volt. A kutatás során 3 480 fő 2016-ban és 2 743 fő 2020-ban végzett hallgatót kerestünk meg e-mailen. A 
2016-os végzettek közül 548 fő, a 2020-as végzettek közül 481 fő válaszolt a kérdésekre, amely 15,75%-os, 
illetve 17,54%-os válaszadási arányt jelent. Az összesített egyetemi adatok szerint 16,54%-os válaszadási 
arányt értünk el – 6223 megkeresett végzett közül 1 029 fő töltötte ki a kérdőívet. 
 
A 2021-es kutatás főbb eredményei: 
 A PTE legfőbb vonzáskörzetéből – Baranya, Tolna és Somogy megyék – érkezett a végzettek több mint 

fele (51,59%), a Budapestről jelentkezők aránya 5,62% (2020-ban 4,77% volt). A végzést követően egyre 
magasabb arányban költöznek Budapestre (19,04%), ugyanakkor Baranya megyében marad a 
válaszadók 34,85%-a. A külföldön élők aránya 3,64%. 

 1-5-ös skálán 4,39-re értékelik a „Büszke vagyok, hogy a PTE-n tanulhattam” állítást. 
 A végzettek 22,88%-a jelenleg is felsőfokú tanulmányokat folytat, plusz 11,75% már további 

képzettséget szerzett a végzés és a lekérdezés időpontja között. 
 Végzettjeink első gondolatai az Egyetemmel kapcsolatban pozitív tartalmúak, Magas említési számot 

ért el többek között a PTE szlogenje („Magyarország első egyeteme”), a tudás, Pécs városával és az 
Egyetemmel, tanulmányokkal kapcsolatos gondolatok. 

 2021-ben a központi tematikus blokk a távoktatásra és Covid okozta kihívásokra fókuszált. Az otthoni 
környezetben való lét és tanulás a hallgatók közel 60%-ának jelentett egyben további kötelezettséget, 
de tanulmányokra nem, vagy csak kis mértékben volt negatív hatással. 

 A távolléti oktatás során a legelégedettebbek a vizsgák és számonkérések lebonyolításával, az oktatói 
támogatással, a digitális oktatási anyagok tartalmával és a szemináriumok színvonalával voltak, míg a 
gyakorlatok megszervezése és színvonala elmaradt a többi tényező elégedettségétől.  

 Végzettjeink 96,77%-a ajánlaná az Egyetemet barátainak, ismerőseinek, a saját Kart 89,23%, míg azt a 
szakot, amelyen végzett, 83,27%.  

 A végzettek 66,02%-a szerezte meg a diplomáját rögtön az abszolutóriumot követően. 
 A válaszadók 74,87%-a most is ugyanazt a szakot választaná, amin a diplomáját szerezte.  
 A végzést követően úgy gondolják, hogy legfontosabb lenne az egyetemi évek alatt szakmai gyakorlatot 

végezni (72,95%), munkát vállalni (59,77%) és nyelvvizsgá(ka)t szerezni (57,90%). 
 A tanulmányok mellett 72,51% folytatott jövedelemszerző tevékenységet. 
 A munkanélküliek aránya 2,86%.  
 A végzettek 47,79%-a dolgozik köztisztviselő/közalkalmazotti státuszban, illetve állami tulajdonban lévő 

vállalatnál, azonban jelentős eltéréseket láthatunk Kari bontás szerint. 
 A végzettek közül legtöbben a Dél-dunántúli régióban helyezkedtek el (44,94%). 23,83% Budapesten, 

4,30% külföldön dolgozik. 
 A főállásából származó havi nettó átlagkereset 348 030 Ft. 

 

3.3 Rangsorokban elért eredmények 
 

A QS a világ egyetemeit rangsoroló listáját 6 indikátor alapján állítja össze. Egyetemünk sorban a harmadik 
évben zárt a 651-700 kategóriában, előtte a 701-750 helyezést értük el. A pozíció javítása, majd megtartása 
jellemző valamennyi magyar egyetemre, ami az egyre élesebb versenyben önmagában is komoly 
teljesítmény, célunk azonban a további előrelépés. A legjobb eredményeket a nemzetközi hallgatói arány 
mutatójában értük el. A tudományterületi listák közül a Medicine területen képviseltetjük magunkat a QS 
rangsorban, méghozzá a három vidéki tudományegyetemmel azonos, 351-400 pozíciókban. A QS regionális 
rangsort is készít, amely az EECA (Emerging Europe and Central Asia) nevet viseli. Itt a tavalyihoz képest két 
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helyet javítva a 60. helyezést értük el. Ezen a rangsoron a nemzetközi hallgatók arányán kívül a nemzetközi 
kutatási kapcsolatok és az online térben való megjelenés is erősségként szerepel. 

A THE egyetemi rangsora 13 indikátort vizsgál. Az elmúlt öt alkalommal háromszor a 601-800, két 
alkalommal a 801-1 000. helyeken szerepeltünk, a 2021-es évben kiadott rangsorban a rosszabb 
kategóriában.  

A tudományterületi listák tekintetében a legutolsó rangsor szerint 5 területen is értünk el helyezést a 
lehetséges 11-ből: Clinical & health területen a 401-500, Life sciences területen 601-800, Physical sciences 
területen 1001+, Psychology területen 501+, míg végül Social sciences területen 601+ kategóriában. Az ún. 
Emerging Economies régiós listán a 201-250 kategóriában szerepeltünk a legutóbbi értékelés alapján.  

A THE fenntarthatósági célok elérését vizsgáló, ún. Impact Ranking listáján a legjobb magyar egyetemként 
az előkelő 201-300. helyen végeztünk a világ egyetemei között.  

Az ENSZ SDG besorolása alapján a legjobb eredményeket az Egészség és jólét, a Béke, Igazság és Erős 
Intézmények, valamint a Tisztességes Munka és Gazdasági Növekedés célokban értük el. 

Az ún. Shanghai rankingben nem kerültünk a legjobb 1000 egyetem közé, azonban két tudományterületi 
listán is szereplünk, méghozzá a Public Health és a Clinical Medicine listán is a 401-500. helyen.  

A USNews rangsorában 1 167. helyet értük el, ezt a rangsort több, köztük sok méretfüggő indikátor alapján 
állítják össze az Egyesült Államokban. Ebben a megmérettetésben a Clinical Medicine területen az 506. 
helyen szereplünk.  

A RUR rankingben korábban nem vettünk részt, először 2021. nyarán végeztük el az adatok gyűjtését és 
leadását, így megjelenésünk a listán a 2022-es évre várható.  

A zöld viselkedést és elkötelezettséget mérő UIGreenMetric listán szintén a legjobb magyar egyetemként 
a 42. helyet értük el világviszonylatban a tavalyi 59. hely után. 

 

3.4 Minősítések, díjak, kiválósági elismerések 
 

Kiváló kutatási infrastruktúra: 
2021. decemberében az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal, a Szentágothai János Kutatóközpontunkkal (SzKK)közösen hívta életre azt a rendezvényt, 
melynek keretein belül 50 Kiváló Kutatási Infrastruktúra elismerő címet adott át Palkovics László innovációs 
és technológiai miniszter. Az 50 elismerésből hármat a SzKK-nk érdemelt ki, ezek a 4-es Biológiai Biztonsági 
Szintű Virológiai Laboratórium és Kutatási Központ, a Magyar Genomika és Bioinformatika Központ és a 
HECRIN Konzorcium. 

Az alábbi díjakat és elismeréseket kaptuk a megjelölt időszakban: 

 A Rektori Kabinet Kapcsolati Igazgatósága pandémia alatti beiskolázási kampánya: 
o PR Excellence Hungary Award, Arany díj issue management kategória, 
o Nemzetközi IPRA Golden World Awards – digitális kreativitásban a legjobb kampány, 

 Év Honlapja rendezvény kategória – különdíjas az Irány a PTE! Kultúrfeszt oldal, 
 Év Honlapja oktatás kategória – első díjas a ÁOK weboldal, 
 A PTE Zöld Egyetem: 

o „UI GreenMetric World University Rankings”: 956-ból 42. hely, Magyarországon 1. hely, 
o Times Higher Education (THE) University Impact Rankings 2021 rangsor, ENSZ 17 

Fenntartható Fejlődési Célja alapján összeállított szempontrendszer: világrangsorban a 
201-300. pozíció (1115 egyetem közül), magyarországi egyetemek között 1. hely, 
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 Superbrands 2021., 
 2021. évi legutóbbi eredmények, hogy a közintézmény kategória győzteseként elnyertük az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett Kerékpárosbarát munkahely címet, 
valamint a Passzold vissza Tesó őszi mobil telefongyűjtési akció során a három megyére kiterjedő 
saját kommunikációs kampány Kommunikációs Különdíjban részesültünk, továbbá kiérdemeltük a 
Csimpánzbarát intézmény elismerő címet, 

 2021. évben további egy évre elnyertük Az Év Felelős Foglalkoztatója címet, melyet immár 2017. 
óta folyamatosan birtoklunk, valamint a Fogyatékosság Barát Munkahely címet is. 

 
A Pécsi Tudományegyetem a magyar egyetemek közül 2019-ben elsőként csatlakozott a Virtuális Erőmű 
Programhoz (VEP). Kiválósági VEP pályázati díjaink: 

 Energiahatékony Intézmény Díj – 2019. (Pécsi Tudományegyetem), 
 Energiatudatos Iskola Díj – 2019. (PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda), 
 Energiahatékony Mentorszervezet Díj – 2019. (Több térségi partnerrel összefogva alapító tagként 

létrehoztuk a Baranyai Virtuális Erőmű Programot az együttműködés erősítése érdekében.), 
 Energiahatékony Iskola Díj – 2020. (PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda), 
 Anyagtudatos Intézmény Díj– 2021. (Pécsi Tudományegyetem), 
 Energiahatékony Mentorszervezet Díj – 2021.. 

 
 

3.5 Megszerzett, elvesztett akkreditációk, bevezetett tanúsítványok 
 

Egyetemünk Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) által kiadott akkreditációja 2022. 
december 31-ig volt érvényes, de a modellváltásra és a pandémiás helyzetre tekintettel, a MAB-bal 
egyeztetve az akkreditációs eljárást 2021-ben nem kezdtük meg, és a MAB az intézményakkreditációnkat 
2023. december 31-ig meghosszabbította. 

Az általános orvosképzésünkön az Orvosképzési Világszövetség (World Federation for Medical Education, 
WFME) Globális Követelményrendszere, az Általános Orvosképzés Sztenderdjei alapján folyatott le a MAB 
minősítési eljárást. Ennek eredményeképp 8 éves nemzetközi akkreditációt szerzett a képzésünk azzal, hogy 
a támogató döntés a MAB WFME akkreditációjának megszerzése napján lép hatályba. 

A 2021-es évben Egyetemünk mindegyik doktori iskolájában (21) akkreditált minősítésű, jelenleg hatályos 
akkreditációval rendelkezünk. 2020-ban 3, a következő évben lejáró akkreditációval rendelkező doktori 
iskolánk esetén készítettük el a MAB követelményeinek megfelelő akkreditációs önértékeléseket. A 
pandémia következtében a MAB az írásos dokumentumok áttekintését követő helyszíni látogatást 
elhalasztotta, és a három doktori iskola esetében: Művészeti Doktori Iskola, Oktatás és Társadalom 
Neveléstudományi Doktori Iskola, valamint Pszichológia Doktori Iskola az iskolák akkreditációjának hatályát 
2022. 12. 31-ig meghosszabbította. 2021-ben a már korábban akkreditációját – nem megfelelő személyi 
feltételek (több törzstag váratlan halála) okán – elveszítő Nyelvtudományi Doktori Iskola fokozatkiadási 
jogosultságát is rendeztük.  

A Közgazdaságtudományi Karunk 2020. márciusában nyerte el az European Foundation for Management 
Development (EFMD) nemzetközi akkreditációs szervezet „EFMD accredited” programakkreditációját az 
angol nyelvű gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakjára (BSc Business Administration and 
Management, BAM). Az akkreditáció határozott időre, 3 évre szól. Az következő akkreditációs folyamat 
2020. februárjában már elindult. A kapcsolódó önértékelési dokumentum (Self-Assessment Report) 2022. 
augusztus végéig véglegesítendő, a folyamat a négytagú nemzetközi látogatóbizottság októberre időzített 
helyszíni eljárásával fejeződik be. Hivatalos döntés az akkreditáció meghosszabbításáról 2023. márciusában 
várható.  
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1.számú melléklet 

Csoportmunkát támogató, kurzus és évfolyam alapon szervezett kollaborációs terek – PTE Moodle LMS 
e-learning rendszer használati statisztikák 

 

 

 Kurzusok száma: 11 259 db – Neptunban oktatók által megjelölt automatikusan szinkronizált 
kurzusok, melyek automatikusan létrejöttek Microsoft Teams-ben is. 

 Összes egyedi felhasználói bejelentkezés: 9 527 db. 
 Vizsga, illetve teszt kérdések száma a rendszerben: 1 026 781 db. 
 Tananyaggal rendelkező Neptunból szinkronizált kurzusok száma 2020/2021/2 és 2021/2022/1 

félévekben: 1 201 db. 
 Aktív, értesítést fogadó regisztrált mobil eszközzel rendelkező felhasználók: 2 425 db. 
 Számonkéréshez használt tevékenységmodulok: 

o Teszt: 9 791 db, 
o Beadandó: 4 722 db, 
o Lecke: 108 db, 
o Külső eszköz (MIK – Möbius, Cengage, Matlab Grader): 40 db, 
o Kérdőív: 58 db, 
o Válaszlehetőség: 92 db, 
o Műhelymunka: 22 db. 

Csoportmunkát támogató, kurzus és évfolyam alapon szervezett kollaborációs terek – PTE Teams 
rendszer használati statisztikák 
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A felhasználói tevékenységek alakulása a hibrid felhő alapú szolgáltatások igénybevételével 

 Sharepoint tárterület kihasználtságának változása 

 

 Onedrive tárterület kihasználtságának változása 
 

 
 
 Exchange postaláda felhasznált tárterület 
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Egységes levelezési környezet kialakítása, kiterjesztése. A PTE O365 környezet kiterjesztése a hatékony 
digitalizáció érdekében 

 Kari levelező rendszerek költöztetése a központi PTE O365 környezetbe: 
o Klinikai Központ, 
o Kancellária, 
o Rektori Hivatal, 
o Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, 
o Gyakorló iskolák, 
o Szekszárdi Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, 
o Karok: AJK, BTK, GYTK, KPVK, KTK, MK, MIK, AOK. 

 Új szerverek telepítése (bővülés, upgrade és/vagy modellváltás miatt): 
o Poszeidon rendszer (1 db szerver), 
o Nexon munkaügyi rendszer (2 db szerver), 
o SAP rendszerek (8 db szerver), 
o TÉR rendszer (2 db szerver). 

 

Digitalizációs, digitális oktatást támogató fejlesztések 

 AJK: 
o FOKSZ képzés tananyag digitalizációja a PTE Moodle rendszerében. 

 AOK: 
o 2db komplett számítógépes terem és egyéb termek számítógépes felszerelése az új ÁOK 

elméleti tömbben. 
o Több előadó audio-vizuális felszerelése és átvétele az új ÁOK elméleti tömbben. 
o Átállás előkészítése az O365 levelezésre - 2022 év elején az átállás megtörtént. 

 GYTK 
o "K" épület oktatástechnikai és informatikai felszerelése. 

 BTK: 
o 17 teremben a projektorok 75” – 82” kijelzőkre cserélve.  
o Elavult notebook és számítógép állomány cseréje – első ütem. 
o A teljes Kar átállt vonalas telefon rendszerről mobilmellék szolgáltatásra.  
o Beüzemelésre került 25 db a hibrid oktatást elősegítő kamera és mikrofon szett. 

 KTK: 
o B025-es tanterem felújítás: dupla kamera, hangosítás (catch boksz mikrofonnal), 

projektor, notebook csere. 
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o B312-es tanterem audio vizuális felújítás: kamera, hangosítás, projektor, notebook csere. 
o B314-es tanterem audio vizuális felújítás: dupla kamera, hangosítás, projektor, notebook 

csere. 
o Éves tervből és pályázatból érkezett notebookok, asztali gépek beüzemelése kollégáknak. 
o Előadótermi notebookok cseréje. 
o Az írásbeli vizsgáztatás nagy része a PTE Moodle rendszerében történik. 

 MIK: 
o Nagyelőadók és szemináriumi termek hibrid oktatástechnológiával való felszerelése 

részben megtörtént.  
o ’Digitalizált portfolió’: lemorzsolódás csökkentése érdekében saját fejlesztésű felület 

tesztelése, tantervek/órarendek tantárgyi részletek, oktatói elérhetőségek, személyre 
szóló ajánlások, előfeltételek 

 Órarend:https://timetable.mik.pte.hu/  , 
 Tantervi háló – egymásra épülés: https://client.syllabus.mik.pte.hu/  , 
 Mintatantervi hálók, gráfokkal: https://mik.pte.hu/tanulmanyi-tajekoztato-1   

Még pilot, feltöltés alatt.   
Az átlátható, reszponzív felület vizuális támogatást ad a hallgatóknak, akik számos tantervi-
tárgyfüggőségi kérdésükre önkiszolgáló módon, gyors választ kaphatnak, illetve 
megtalálják, kit kell keresniük a konkrét kérdéseikkel.  

o Neptunba 7 típusú hallgatói kérvény került fel. 
o Tananyagfejlesztések: digitalizált online feladatbankok MAPLE-ös felületen. 

Laborgyakorlatok online megtartásának lehetősége.  
o Közel 9.000 MIK szakdolgozat digitalizálása zárult. 
o Drón Koalíció „Autonóm Technológiák és Drón Kutatócsoport” 

https://mik.pte.hu/autonom-technologiak-es-dron-kutatocsoport  
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I. A Pécsi Tudományegyetem bemutatása 

Név: Pécsi Tudományegyetem 
Székhely: 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. 
Adószám: 19308681-2-02 
Statisztikai számjele: 19308681-8542-563-02 
Oktatási Hivatal általi nyilvántartási száma: FI58544 

Bejegyző határozat száma: FNYF/1340-3/2021. 

Képviselő neve: 
Dr. Miseta Attila János rektor 

Decsi István kancellár 

Jogállás: magán felsőoktatási intézmény, mint önálló jogi személy 

Statisztikai besorolás: kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet 

Fő tevékenység: felsőfokú oktatás 

Fenntartó megnevezése: Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány 

Az Egyetem internetes honlapjának a címe: www.pte.hu 
 

Az Egyetem tevékenységének, helyzetének, jövőképének bemutatását összevontan és 
szakmai területenként a szakmai beszámoló tartalmazza. Külön fejezetet képvisel a képzési 
innováció, munkaerőpiaci alkalmazkodás, kutatási, pályázati irányok, eredmények és az 
egészségügyi feladatellátás. 

 
II. Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényegyes események 

 

Az Egyetem rektorának megbízatása 2022.06.30-ig tart. Az Universitas Quinqueecclesiensis 
Alapítvány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. §-a és 37. §-a, valamint 
a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 64-67. §-ai alapján 
pályázatot hirdetett a Pécsi Tudományegyetem rektori tisztének betöltésére. 2022. március 24-
én a rektorjelölt-választó Szenátus, a jelenlegi rektort Miseta Attilát választotta. 

 

III. Az Egyetem tevékenységének, fejlődésének, illetve helyzetének átfogó 
bemutatása 

A 2021. augusztus 01. napjával hatályos modellváltás több módosítást vont maga után. 

Az állami fenntartó által működtetett PTE fenntartói joga, mint vagyoni értékű jog a Kormány 
által létrehozott alapítványra, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványra került 
átruházásra. 

A fenntartóváltás Egyetemünk költségvetési szervi jogállását megszüntette, az Oktatási Hivatal 
nyilvántartása alapján a modellváltást követően közhasznú szervezetként működik. A 
működést és a gazdálkodást felügyelő - a Szenátustól elkülönült - szerv a Közhasznúsági 
Felügyelő Bizottság, melynek három tagját a fenntartó bízta meg. A fenntartóváltás 
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következtében – az Egyetem, mint munkáltató által - foglalkoztatott munkavállalók 
közalkalmazotti jogviszonya a fenntartói jog átszállásának napján, munkaviszonnyá alakult. A 
Szenátus tagjainak megbízása a fenntartóváltás időpontját megelőző három hónapos időszakon 
belül járt le, így választási eljárást kellett lebonyolítani, az új Szenátus alakuló ülésére 2021. 
november 25. napján került sor. 

A fenntartóváltás következtében módosult a Szenátus és a fenntartó feladat- és hatásköre. 

Az Idegen Nyelvi Központ, mint önálló szervezeti egység megszűnt, az Általános 
Orvostudományi Kar egyik szervezeti egységébe olvadt be. A Kollégiumi Központ a bővített 
feladatkörrel rendelkező Hallgatói Szolgáltatási Központ egységeként funkcionál a 
továbbiakban. 

Új önálló szervezeti egységek kerültek megalakításra: a Digitális Oktatás- és Tanulástámogató 
Központ, a Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium, valamint a Virológiai Nemzeti 
Laboratórium. 

A Klinikai Központ működésének a jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelő  
kialakítása, a Klinikai Központ Gazdálkodási Főigazgatóság létrehozása szükségessé tette a 
Kancellária egyes szakterületeinek átszervezését is. A gazdálkodási feladatok egy részének 
Klinikai Központ szervezetébe történő integrálása, egyes korábban a Kancellária szervezetében 
ellátott feladatok – az egészségügyben foglalkoztatottak munkaügyi ügyintézése, egészségügyi 
gazdálkodás, eszközgazdálkodás, egészségügyi informatika, beszerzés, készletgazdálkodás, 
raktározás - szétválasztását igényelte. 

A fentiekkel összefüggésben és további megfontolások eredményeként 2021. évtől a 
Kancellária új szervezeti struktúrában látja el feladatait.  

Az informatikai és az innovációval kapcsolatos tevékenység egységes irányítás alá, az 
Informatikai és Innovációs Igazgatóság (IIIG) feladatkörébe került. A folyamatok célirányos 
szervezeti leképezése érdekében végrehajtott szervezeti átalakítást követően az egyetemi 
adatvagyon menedzsmentjével, hasznosításával kapcsolatos tevékenységet, továbbá a 
digitalizációs törekvések irányában elért eredmények továbbvitelét és a modellváltás 
digitalizációs részeinek összefogását látja el. 2021. év második felében az IIIG-n további 
szervezeti finomhangolás történt a szolgáltatói szemlélet erősítése és hatékonyság növelése 
érdekében.  

Az Információbiztonsági Felelős (IBF) pozíció Kancellárián történő létrehozásával dedikált 
személy felelősségi körébe került a szervezetnél előforduló valamennyi, az elektronikus 
információs rendszerek védelméhez kapcsolódó feladat ellátása. 

A műszaki jellegű tevékenységek is áttekintésre kerültek. A beszerzések-közbeszerzések 
legnagyobb hányada az ingatlan- és ingóvagyonnal történő gazdálkodás, üzemeltetés körét 
érinti, ezért a beszerzési/közbeszerzési tevékenység irányítása összevonásra került az 
üzemeltetés irányításával. A folyamatok gyorsabb végrehajtása érdekében a 
beszerzés/közbeszerzési eljárás alapját képező műszaki tartalom (szükséglet) egyeztetése 
ezáltal egy igazgatóságon belül történik. A Klinikai Központ ingó vagyonába tartozó 
orvostechnikai eszközök üzemeltetési, karbantartási és nyilvántartási feladatait a Klinikai 
Központ Egészségügyi Gazdálkodási Igazgatóság Egészségügyi Fejlesztési és 
Eszközgazdálkodási Osztálya látja el. A 2021. év során a műszaki területet érintően 
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pontosításra, egyértelműsítésre kerültek az egyes szervezeti egységek által ellátott feladatok, 
megszűntek a párhuzamosságok. 

A humánterület stratégiai jelentősége és a profiltisztítás igénye indokolta az egység kancellári 
törzskarba helyezését. A hatékonyság növelése érdekében a munkaügy jogi támogatását 
jelenleg a Kancellári Hivatal Jogi Főosztálya végzi, a humán kontrolling pedig a Közgazdasági 
és Kontrolling Igazgatóság Kontrolling Osztályának feladatkörébe került át.  

A Kancellári Hivatalon belül a Fejlesztési és Gazdaságkapcsolati Főosztály látja el a stratégiai 
vezetői döntéshozatal előkészítését. 

A Pécsi Tudományegyetem mára multinacionális, multikulturális intézménnyé vált, mely 
növekvő volumenű biztonsági kockázatokat generál. Az ezzel összefüggő feladatok elvégzése 
kiemelt figyelmet igénylő szolgáltatói tevékenység, melyet a Kancellári Hivatal önálló 
osztályaként 2021. májusától az Egyetembiztonsági Osztály lát el. 

 

IV. Kutatás és a kísérleti fejlesztés területe 

A kutatás és a kísérleti fejlesztés területén elért eredményeket a szakmai beszámoló tartalmazza. 

 
V. Telephelyek, fióktelepek bemutatása 

 

Sorszám Ingatlan címe 
Ingatlan 
helyrajzi 

száma 
Tulajdonos 

Tulajdoni 
hányad 

Tulajdoni státusz 

1 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/B. 4211/6 PTE 1/1 bejegyzett 

2 7677 Orfű, Kalaphegyi utca 6. 816 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

3 7633 Pécs, Tüzér utca 1. 337/1 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

4 7634 Pécs, Veress Endre utca 15. 533/48 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

5 
7633 Pécs, Hajnóczy József út 37-39. ép: A. 1. 
emelet. ajtó: 3. 

610/3/A/3 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

6 
7633 Pécs, Hajnóczy József út 37-39. ép: A. 2. 
emelet. ajtó: 4. 

610/3/A/4 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

7 
7633 Pécs, Hajnóczy út 37-39. ép: A. 3. emelet. 
ajtó: 5. 

610/3/A/5 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

8 
7633 Pécs, Hajnóczy József út 37-39. ép: A. 4. 
emelet. ajtó: 6. 

610/3/A/6 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

9 
7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/D.; 
Szántó Kovács János utca 1/A.; Szántó Kovács 
János utca 1/B. 

620/14 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

10 7634 Pécs, Rácvárosi út 70/2. 1816/19 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

11 7634 Pécs, Rácvárosi út 1816/21 HRSZ 1816/21 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

12 7634 Pécs, Magyarürögi út 14/A. 2566/2 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

13 7634 Pécs, Magyarürögi út 14/B. 2567 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 
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Sorszám Ingatlan címe 
Ingatlan 
helyrajzi 

száma 
Tulajdonos 

Tulajdoni 
hányad 

Tulajdoni státusz 

14 7624 Pécs, Ifjúság útja 2900 HRSZ 2900 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

15 7624 Pécs, Ifjúság útja 2917/2 HRSZ 2917/2 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

16 7624 Pécs, Pacsirta utca 2917/3 HRSZ 2917/3 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

17 
7624 Pécs, Jakabhegyi út 6.; Pacsirta utca 1.; 
Jakabhegyi út 6/A; Ifjúság útja 20.; Ifjúság útja 
34. 

2917/5 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

18 7624 Pécs, Jakabhegyi út 8. 2958/1 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

19 
7624 Pécs, Honvéd utca 5., Honvéd utca 7., 
Ifjúság útja 13., Kürt utca 2., Szigeti út 12., 
Honvéd utca 1. 

3206 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

20 7624 Pécs, Szigeti út 12/1. 3213/2 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

21 7624 Pécs, Rókus utca 4. 3431/6 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

22 7624 Pécs, Rókus utca 2. 3431/7 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

23 7624 Pécs, Őz utca 2. 3460/2 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

24 7623 Pécs, Bajnok utca 1.; József Attila utca 7. 4114 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

25 7623 Pécs, Rét utca 2. 4118 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

26 7623 Pécs, Garay utca 1. 4128/1 PTE 1/1 bejegyzett 

27 7623 Pécs, Rákóczi út 2/A. 4128/2 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

28 7623 Pécs, Rákóczi út 2. 4135 PTE 1/1 bejegyzett 

29 7624 Pécs, Alkotmány utca 38. 4666/3 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

30 7624 Pécs, Ifjúság útja 6/B. 4899/1 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

31 7624 Pécs, Ifjúság útja 6/A. 4903/1 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

32 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.; Pacsirta utca 2. 4903/2 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

33 7624 Pécs, Ifjúság útja 4906 HRSZ 4906 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

34 7624 Pécs, Pacsirta utca 2/D. 4907/3 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

35 7624 Pécs, Pacsirta utca 2/E. 4908 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

36 7624 Pécs, Pacsirta utca 2/F. 4909/1 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

37 7624 Pécs, Pacsirta utca 2/G. 4909/2 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

38 7635 Pécs, Fekete utca 1/A. 4910/1 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

39 7635 Pécs, Fekete utca 1/C. 4910/2 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

40 7624 Pécs, Ifjúság útja 4911 HRSZ 4911 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 
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Sorszám Ingatlan címe 
Ingatlan 
helyrajzi 

száma 
Tulajdonos 

Tulajdoni 
hányad 

Tulajdoni státusz 

41 7624 Pécs, Rodostó utca 3/1. 4945 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

42 
7624 Pécs, Édesanyák útja 13., Édesanyák útja 
15., Édesanyák útja 17. 

4946 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

43 7624 Pécs, Boszorkány út 2/2. 5094 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

44 7624 Pécs, Boszorkány út 4. 5096 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

45 7624 Pécs, Boszorkány út 5104/2 HRSZ 5104/2 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

46 
7624 Pécs, Boszorkány út 2.,  
7624 Pécs, Damjanich utca 42. 

5105 PTE 1/1 bejegyzett 

47 7624 Pécs, Damjanich utca 30. 5116/1 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

48 7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 2. 17459 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

49 7621 Pécs, Mária utca 7. 17578 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

50 7621 Pécs, Mária utca 5. 17579 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

51 7621 Pécs, Szepesy Ignác utca 3. 18366 PTE 1/1 bejegyzett 

52 7621 Pécs, Szepesy Ignác utca 1. 18367 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

53 7621 Pécs, Vörösmarty utca 4. 18375 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

54 7621 Pécs, Vörösmarty utca 5. 18379 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

55 7621 Pécs, Vörösmarty utca 3. 18380 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

56 7621 Pécs, Apáca utca 8. 18382 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

57 7621 Pécs, Dischka Győző utca 5. 18573 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

58 7621 Pécs, Mátyás király utca 15. 18616/1 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

59 7622 Pécs, Rákóczi út 80., 48-as tér 1. 19119 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

60 7622 Pécs, Dohány utca 5. 19132/2 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

61 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. 19133 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

62 7632 Pécs, Akác utca 1., Árnyas út 2. 19904/1 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

63 7632 Pécs, Berek utca 15. 20958 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

64 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 2. 40680 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

65 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 2/B. 40681 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

66 7622 Pécs, Sport utca 1. 40712/1 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

67 7634 Pécs, Pázmány Péter utca 50849 HRSZ 50849 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

68 7634 Pécs, Szentmiklós dűlő 53271/2 HRSZ 53271/2 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 
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Sorszám Ingatlan címe 
Ingatlan 
helyrajzi 

száma 
Tulajdonos 

Tulajdoni 
hányad 

Tulajdoni státusz 

69 Rákóczi utca 1. 2476/2 PTE 1/1 bejegyzett 

70 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 10. 4443 Magyar Állam 1/1 
bejegyzése 
folyamatban 

71 7100 Szekszárd, Petőfi Sándor utca 2723 HRSZ 2723 PTE 1/1 bejegyzett 

72 7100 Szekszárd, Petőfi Sándor utca 2723 HRSZ 2835 PTE 1/1 bejegyzett 

73 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. 3953 PTE 1/1 bejegyzett 

74 9700 Szombathely, Jókai Mór utca 14. 5420 PTE 1/1 bejegyzett 

75 9700 Szombathely, Dózsa György utca 13. 5622 PTE 1/1 bejegyzett 

76 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33. 4983/2 PTE 1/1 bejegyzett 

77 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 23. 4983/34 PTE 1/1 bejegyzett 

78 7624 Pécs, Nyár utca 8. 4956 PTE 1/1 bejegyzett 

79 7623 Pécs, Erreth Lajos utca 4144 HRSZ 4144 PTE 1/1 bejegyzett 

80 7621 Pécs, Mária utca 21. 1. emelet. ajtó: 5. 17564/A/5 PTE 1/1 bejegyzett 

81 7622 Pécs, Universitas utca 2/A. 40712/3/A/2 
PTE - Pécs Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata 

27144/196295 
- 

169151/196295 
bejegyzett 

82 7622 Pécs, Universitas utca 2/A. 40712/3/A/3 
PTE - Pécs Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata 

42552/199812 
- 

157260/199812 
bejegyzett 

83 7622 Pécs, Universitas utca 2/A. 40712/3/A/5 PTE 1/1 bejegyzett 

84 7622 Pécs, Universitas utca 2/A. 40712/3/A/6 PTE 1/1 bejegyzett 

85 7622 Pécs, Universitas utca 2/A. 40712/3/A/7 
PTE - Pécs Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata 

18714/147572 
- 

128858/147572 
bejegyzett 

 

 

VI. Az Egyetem szervezetének, az Egyetem által folytatott foglalkozáspolitika 
bemutatása 

Az Egyetem szervezetét, fenntartott intézményeit az Alapító Okirat és a Szervezeti és 
Működési Szabályzat tartalmazza. 

A Pécsi Tudományegyetem oktatási, kutatási és gyógyítási tevékenységben vállal szerepet, 
melyekhez kapcsolódóan a munkatársak foglalkoztatása a hatályos törvényi szabályozás 
keretei között zajlik.  

A 2021.08.01-jén megtörtént modellváltást követően az oktató-kutató és adminisztrációban 
szerepet vállaló munkatársak az 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alól a törvény erejénél 
fogva a 2012. évi. I. törvény hatálya alá kerültek a foglalkoztatás kereteit illetően. 
Mindebből következően munkatársaink új munkaszerződéseket írtak alá, a 
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foglalkoztatáshoz kapcsolódó belső szabályozók részben aktualizálásra kerültek, másrészük 
folyamatban van.  

A kulturális ágazathoz tartozó tevékenységi profilban tevékenykedő munkatársak szintén 
az Mt. hatálya alá kerültek.  

Az egészségügyi munkakörökben foglalkoztatott munkatársak 2021.03.01 óta a 2020. évi 
C. törvény hatálya alatt, úgynevezett egészségügyi szolgálati jogviszony keretei között 
végzik munkájukat. Ennek keretein belül szintén számos új munkáltatói adatszolgáltatási és 
további törvényi megfelelősségnek teszünk eleget.  

A PTE működésén belül köznevelési intézményekként működtetett intézményeink az Mt. 
illetve a 2011. évi CXC. törvény (köznevelési törvény), míg szakképző intézményeink az 
Mt. és a 2019. évi LXXX. törvény (szakképzési törvény) hatálya alatt működnek.  

Az oktató-kutató munkakörökhöz kapcsolódóan a korábbi munkakör struktúra alapul 
vételével megvalósult az oktató-kutató bértábla.  

Valamennyi területen törekvés, különösen a modellváltás és fenntartó által megfogalmazott 
elvárások okán a hatékonyság növelés és a verseny. Igaz ez PTE vonatkozásában és a 
munkatársi szinteken is. Cél, hogy a PTE küldetéséből származó és a finanszírozáshoz 
kapcsolódó célokat teljesítse, a humán- és foglalkoztatáspolitikát ezek szolgálatába állítsa. 

Az elvárásként megfogalmazott egységes teljesítmény értékelési rendszer (TÉR) 
kidolgozása megkezdődött az akadémiai terület vonatkozásában, illetve az adminisztratív 
területet érintő TÉR előszobájaként megvalósult egy, a szolgáltatói attitűdöt mérni hivatott 
munkatársi értékelés, melynek részét képezte a munkatársi önértékelés is. 

 

 
VII. A környezetvédelem eszközei tekintetében az Egyetem által alkalmazott 

politika; a környezetvédelmi intézkedések, azok végrehajtásának alakulása  
 

Az Egyetemnek, mint Baranya megye legnagyobb munkaadójának és a régió meghatározó 
felősoktatási intézményének elsődleges szerepe van a környezettudatos szemlélet 
terjesztésében, oktatásában és alkalmazásában. Zöld Egyetem Programban meghatározó 
szerepet tölt be, mint Magyarország „legzöldebb Egyeteme”.  

Az Egyetem részt vesz a Virtuális Erőmű Programban (el nem használt energia mennyiségének 
növelése) és Virtuális Hulladéklerakó Programban (keletkező hulladék mennyiségének 
folyamatos csökkentése). 

Intézkedések: 

 Szelektíven gyűjtött hulladék arányának növelése évről-évre.  
 Veszélyes hulladék gyűjtése szigorúan szabályozott körülmények között történik, 

szakcégeknek kerül átadásra ártalmatlanítás végett. 
 Napelem rendszerek kiépítése, fejlesztése. Fűtéskorszerűsítés. Ahol lehetséges ott távhő 

használata, kiváltva a gáztüzelésű kazánokat. 
 Elektromos autók számának növelése az egyetemi flottában. 
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 Ballonos vízkutak helyett hálózati vízadagolók. PET-mentes Egyetem: PET palackos 
italautomaták helyett, fém italos dobozokat adó automaták. 

 Selejtezésre kerülő, de bemutató kísérletekre még használható vegyszerek, kísérleti 
eszközök, anyagok felajánlása általános és középiskolák számára. 

 A betegellátásban fel nem használt, de már szavatossági időt meghaladó kötszerek, 
gyógyászati eszközök felajánlása a gyakorló iskoláknak oktatási célra. 

 Kerékpáros közlekedés népszerűsítése, kerékpártárolók számának növelése. 
 Kollégiumi használtolaj gyűjtés. 
 A kevesebb és a kétoldalas nyomtatás ösztönzésével mérséklődik a papír és a 

nyomtatópatron felhasználás. 
 
 

VIII. Az ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázatok bemutatása 

Az Egyetem bevételeinek jelentős hányadát az oktatási bevételek teszik ki. Az intézmény 
képzési költségeinek meghatározása a képzést meghirdető karok kompetenciája. A 
költségkereteket a 389/2016. (XII.2.) Kormány rendelet szabályozza. Az Önköltségszámítási 
Szabályzat szerint minden évben meghatározásra kerül az aktuális önköltség, mely a szükséges 
beavatkozások, a meghirdetett önköltségi ár felülvizsgálatának az alapját képezi, hiszen a 
megállapított ár nem csak a költségtérítéses képzések, de az állami ösztöndíjas képzések 
finanszírozásának is az alapja. 

A gazdálkodás stabilitása, a működőképesség fenntartása érdekében kiemelt jelentőségű a 
szállítói tartozásállomány kezelése, annak minél alacsonyabb szinten tartása, a késedelmes 
napok számának csökkentése, illetve az Egyetem likviditásának folyamatos fenntartása. 

Az Egyetem lejárt szállítói tartozásállományának összege 2021. december 31-én 913 millió Ft 
volt, mely az előző év december 31-i adatához viszonyítva 239 millió Ft-tal alacsonyabb 
összeg. Az Egyetem lejárt tartozásállománya teljes egészében az egészségügyi területet terheli. 
A 913 millió Ft tartozásállományból 380 millió Ft a közvetlen szállítói finanszírozású 
gyógyszerek beszerzéséhez köthető, amelyre az Egyetemnek nincs közvetlen ráhatása. 

Az oktatási területen az év végére nem volt lejárt tartozás. Ezen a területen jelentős gazdasági 
esemény volt a „PPP modellben” megvalósított beruházások kiváltása, 2021. december 20-án 
22.335 millió Ft került kifizetésre a szolgáltatók részére, amelynek forrását az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium (ITM) állami támogatás formájában biztosította. 

A 2021. év végi tartozásállomány kialakulásának elsődleges oka, hogy az Egyetem a COVID 
elleni védekezésre 2021. évben 8.737 millió Ft kiadást teljesített, ezzel szemben a védekezés 
kiadásaihoz 4.137 millió Ft támogatásban részesült. A Pénzügyminisztérium, ITM és a klinikai 
központtal rendelkező egyetemek által közösen kialakított módszertannal meghatározott – 
2021. február és július közötti időszakra – COVID többletköltségek ellentételezésére 2.317 
millió Ft támogatási igény elfogadásra került, amelyből 1.605 millió Ft támogatás december 
hónapban megérkezett. Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési 
támogatásáról szóló 758/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján biztosított 3683 millió Ft működési 
támogatás 2021. decemberében folyósításra került. Fentieknek köszönhetően a tartozásállomány 
összege  913 millió Ft-ra csökkent. A 2021. augusztus-október hónapok között felmerült 
COVID többletköltségek ellentételezésére – az igényelt támogatással azonos összegben – az 
Egyetem 2022. márciusában 449,6 millió Ft támogatást kapott, továbbá a felsőoktatási 
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hallgatók – 2021. június 1-jétől 2021. október 31-ig terjedő időszakra – COVID járvány körüli 
tevékenységek ellátásába történő bevonásának finanszírozásához 89,8 millió Ft támogatásban 
részesült. Az elfogadott támogatási igényből fennmaradó 712 millió Ft 2022.05.09-én 
megérkezett. A 2021. november és december hónapokban felmerült COVID 746,9 millió Ft 
többletköltség elszámolása még nem történt meg. 

Az Egyetem 2021. december 31-ei pénzkészlete 20 milliárd Ft volt. Az Egyetem 
pénzkészletének közel 34%-a (6,8 milliárd Ft) elkülönített célelszámolási számlákon található, 
amelyek az elnyert EFOP, GINOP és Európai Unió által finanszírozott pályázatokra kapott 
előlegekhez köthetők. 

 

 



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

A Pécsi Tudományegyetem fenntartójának 
 
Vélemény  
 
Elvégeztük a Pécsi Tudományegyetem (Cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4., Bejegyző 
határozat száma: FNYF/1342-4/2021) ("az Egyetem") 2021. augusztus 1 - 2021. december 
31. közötti üzleti évre szóló éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 
2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források 
egyező végösszege 146 186 M Ft, az adózott eredmény 8 360 M Ft veszteség -, és az 
ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból - melyben az 
értékesítés nettó árbevétele 27 363 M Ft -, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek 
összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  
 
Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Egyetem 
2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal 
végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli 
törvény”).  
 
A vélemény alapja 
 
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a 
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok 
alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását 
jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza 
tartalmazza.  
 
Függetlenek vagyunk az Egyetemtől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban 
és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) 
szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem 
rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete 
által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi 
függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) 
foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen  normákban szereplő további etikai 
előírásoknak is. 
 
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és 
megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.  
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Egyéb információk: Az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet 
 
Az egyéb információk a Pécsi Tudományegyetem 2021. évi üzleti jelentéséből és a 
közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli 
törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő 
elkészítéséért, illetve a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 
előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk 
„Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti 
jelentésre és a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem 
bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. 
 
Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az 
üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, 
hogy az üzleti jelentésben és a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk 
lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett 
ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. 
Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk 
lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést 
tenni. 
 
A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak a megítélése, hogy az üzleti 
jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival 
összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról 
vélemény nyilvánítása.  
 
Véleményünk szerint a Pécsi Tudományegyetem 2021. évi üzleti jelentése minden lényeges 
vonatkozásban összhangban van a Pécsi Tudományegyetem 2021. évi éves beszámolójával 
és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. 
 
Mivel egyéb más jogszabály az Egyetem számára nem ír elő további követelményeket az 
üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt. 
 
Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás, illetve a 
közhasznúsági mellékletben lévő lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem 
jutott a tudomásunkra, így ezek tekintetében nincs jelentenivalónk. 
 
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért 
 
A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a 
valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső 
kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár 
csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.  
 
Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Egyetemnek a 
vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a 
vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás 
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folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás 
folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő 
rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó 
tényező, körülmény nem áll fenn. 
 
Az irányítással megbízott személyek felelősek az Egyetem pénzügyi beszámolási 
folyamatának felügyeletéért. 
 
A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  
 
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló 
egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, 
hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést 
bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a 
Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat 
mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek 
csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy 
ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló 
alapján meghozott gazdasági döntéseit.  
 
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai 
megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn. 
 
Továbbá: 

• Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 
hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok 
kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő 
könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból 
eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából 
eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos 
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

• Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, 
hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények 
között megfelelőek, de nem azért, hogy az Egyetem belső kontrolljának hatékonyságára 
vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk. 

• Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés 
által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

• Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás 
folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett 
könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan 
eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel 
az Egyetem vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a 
következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független 
könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő 
kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, 
minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói 
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jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli 
események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Egyetem nem tudja a 
vállalkozást folytatni. 

• Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a 
kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves 
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a 
könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős 
megállapításait, beleértve az Egyetem által alkalmazott belső kontrollnak a 
könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 
 

Debrecen, 2022. május 31. 
 

 Tóth Kálmán Tibor Baloghné Tasi Judit Éva 
 Szakmai igazgató Kamarai tag könyvvizsgáló 
 East-Audit Zrt MKVK: 002587 
 Debrecen, Széchenyi u. 15. 

  MKVK: 001216 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BALOGHNÉ
TASI JUDIT ÉVA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.05.31. 08.50.05


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: TASI JUDIT ÉVA
Születési hely: DEBRECEN
Születési dátum: 1958.06.27.
Anyja neve: KIRÁLY ERZSÉBET


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2022.05.31. 08.50.05
					
				 
					 ID_d9b130ed-0a41-4060-a48a-c85387f3c78e
				
				 
					 BALOGHNÉ TASI JUDIT ÉVA
					
				 
					 TASI JUDIT ÉVA
					
				 
					 KIRÁLY ERZSÉBET
					
				 
					 1958.06.27.
					
				 
					 DEBRECEN
					
			
		
	



		2022-05-31T08:50:10+0200


		2022-05-31T08:50:11+0200


		2022-05-31T08:52:57+0200
	Tóth Kálmán Tibor 784a309d919f64ea96d1089a1e2eba7baebd5fb7




