I. Szervezeti, személyzeti adatok
1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei



http://pte.hu/
http://app.pte.hu/tk/

2. Az Egyetem szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti
egységek feladatai




http://pte.hu/
http://old.pte.hu/files/tiny_mce/File/szabalyzatok/2mell-organogram20150901.pdf
http://old.pte.hu/files/tiny_mce/File/szabalyzatok/pteszmsz20151217.pdf

3. Az Egyetem vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása,
elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)



http://pte.hu/
http://pte.hu/egyetem_vezetese

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető(k) neve(i), elérhetősége (telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Nem áll rendelkezésre közérdekű adat
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége



http://old.pte.hu/index.php?p=contents&cid=52
http://old.pte.hu/index.php?p=contents&cid=383

6. Az Egyetem irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő
más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
https://pte.hu/kozneveles
Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda
https://app.pte.hu/tk/egyseg.php?id=5236
Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola
http://szeszi.pte.hu/content/elerhetoseg
Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda (Szekszárd)
http://gyakorlo.igyk.pte.hu/menu/89/83
7. Az Egyetem többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet
neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),
tevékenységi köre, képviselőjének neve, az Egyetem részesedésének mértéke
- PTE Pályázati Menedzsment Közhasznú Nonprofit Kft.
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. e-mail: krippl.zoltan@pte.hu
képviselő: Dr. Krippl Zoltán
tevékenység: üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
részesedés: 100 %

- JuridEco Zrt.
7622 Pécs, Rákóczi u. 80., e-mail: jurideco@ktk.pte.hu
képviselő: Rácz Gábor
tevékenység: üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
részesedés: 100 %
- Pécsi Tudásközpont Kft.
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. e-mail: info@tudaskozpont.hu, tel: +36 72 501 650
képviselő: Prekopcsák Tamás
tevékenység: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
részesedés: 49 %
- Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zrt.
7630 Pécs, Finn u. 1/1. tel.: +36 72 526-106
képviselő: Hoffbauer József Antal
tevékenység: műszaki kutatás, fejlesztés
részesedés: 1,1 %
- Mecsek Pharma Kutatási, Fejlesztési és Szolgáltató Kft.
7633 Pécs, Móra Ferenc u. 72. A. épület, e-mail: kalmang@ngene.us
képviselő: Kálmán Gábor
tevékenység: biotechnológiai kutatás, fejlesztés
részesedés: 0,004 %
- DDKKK Innovációs Nonprofit Zrt. „f.a”
7633 Pécs, Móra Ferenc u. 72. A. épület
képviselő: Pannon Vagyonkezelő Felszámoló Tanácsadói Kft., Kállai Miklós felszámolóbiztos
részesedés: 11,6 %
8. Az Egyetem által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító
jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata,
vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
Nem releváns
9. Az Egyetem által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a
főszerkesztő neve








http://www.lib.pte.hu/ek/a-pecsi-tudomanyegyetem-kiadasaban-megjelent-periodikak
UnivPécs Magazin – ez az eddigi UnivPécs jogutódja, nincs külön weboldal, a
www.univpecs.com hírcentrumon jelennek meg az anyagok
UnivPécs International
Kiadó: PTE RH Marketing Osztály
Téma: angol nyelvű magazin, kifejezetten a PTE külföldi hallgatói számára
Hozzáférés módja: ingyenes kiadvány, az egyetem falain belül terjesztve
Nincs külön weboldal, a PTE angol nyelvű weboldalán jelennek meg az anyagok online
Alumni Magazin
Kiadó: PTE RH Marketing Osztály, Alumni iroda
Téma: kifejezetten a PTE végzősei és végzettjei számára kiadott magazin
Hozzáférés módja: ingyenes kiadvány, diplomaosztókon és a Pécsi Diplomások Körének
tagjai körében terjesztve http://alumni.pte.hu/hu/alumni-magazin
1367 EHÖK Magazin https://issuu.com/pteehok/docs/1367_november_issuu









Per Aspera ad astra http://per-aspera.pte.hu/
TiéTeK http://ptettkhok.hu/tietekp/2010/augusztus.pdf
InfoZió Magazin http://etkhok.pte.hu/public/upload/files/infozio/2018-1.pdf
Expressis Verbis Magazin https://hu-hu.facebook.com/expressisverbis.pte/
Pécsi Bölcsész magazin http://magazin.pecsibolcsesz.hu/
Confabula Magazin ÁOK hallgatóit érintő tanulmányi, szakmai és szabadidős témák,
ingyenes, offline megjelenés

10. Az Egyetem felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés
elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában az Egyetem felett törvényességi ellenőrzést
gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai


Emberi Erőforrások Minisztériuma
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
1054. Budapest, Akadémia u. 3., tel.: +36-1-795-1200
www.emmi@gov.hu
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
ügyfélszolgálat: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., tel: +36-1-795-1297; 3168; 4755



Oktatási Hivatal
http://www.oktatas.hu/
1055. Budapest, Szalay u. 10-14., tel: +36-1-374-2100
www.oktatas@gov.hu
info@oh.gov.hu
ügyfélszolgálat: Budapest XII. Maros u. 19-21., tel.: +36-1-374-2100



Országos Egészségbiztosítási Pénztár
http://www.oep.hu/
1139 Budapest Váci út 73/A
oep@oep.hu
ügyfélszolgálat tel.: +36-1-350-2001

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1.
Az Egyetem feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre
vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és
működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és
teljes szövege








A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes
rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet
A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat
egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény




















Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény
337/2008. (XII.30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006.
évi CXXXII. törvény végrehajtásáról
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló a 1997. évi LXXX. törvény
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjairól
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való
végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről
szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
A számvitelről szóló 2000. évi C törvény
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
http://old.pte.hu/menu/40/23

2.
Az Egyetem által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért
fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A Pécsi Tudományegyetem által nyújtott közszolgáltatások: oktatás, egészségügyi ellátás
 A Pécsi Tudományegyetemen folyó képzések:
https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/7amellfelveteli20180208.pdf
https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/7bmellfelveteli20171214.doc.pdf
https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/Hat_Es_Egyeb_Sz/ptekepzesi-program-2017-nov.xlsx



http://old.pte.hu/files/tiny_mce/File/szabalyzatok/7amell-felveteli20160211.pdf
http://old.pte.hu/files/tiny_mce/File/szabalyzatok/7bmell-felveteli20160211.pdf
A PTE Térítési és Juttatási Szabályzata:

https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/6melltjsz20180208.pdf
Mellékletei:

https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/6mell_mell
/6mell-tjsz_1szmellekletdijak20171215.xls
https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/6mell_mell
/6mell-tjsz-2.2mell-szoctamurlap20170623.doc
https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/6mell_mell
/6mell-tjsz_3szmell20170526.pdf
https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/6mell_mell
/6mell-tjsz-2.2mell-szoctamurlapkitoltesiutmutato20170623.doc
https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/6mell_mell
/6mell-szakmaigyakorlaturlap20140901-2.doc
https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/6mell_mell
/tjsz_6szmelleklet20170501.pdf
https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/6mell_mell
/6mell-tjsz-7mell-kollegiumimegallapodas20172018_20170525.pdf
https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/6mell_mell
/6mell-tjszisztourlap20150626.pdf
https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/6mell_mell
/iszt_urlap_2015-2016-01_tervezet.pdf
https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/6mell_mell
/6mell-isztourlap_ehok_20170928.docx
https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/6mell_mell
/6mell-isztourlap_doktorandusz_20180208.docx
https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/6mell_mell
/6mell-tjsz-6mell-kriszbacher_ildiko_osztondij_alapszabaly20170623.doc
https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/6mell_mell
/6mell-tjsz_9szmelleklet20170901_2017_18_szept6.xls
https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/6mell_mell
/6mell-tjsz-10mell-laszlo_janos_doktorandusz_kutatoi_osztondij20170623.pdf
https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/6mell_mell
/6mell-tjsz-10mell-laszlo_janos_doktorandusz_kutatoi_osztondij_palyazati_urlap_20180208.docx
https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/6mell_mell
/6mell-tjsz-11mell-atuto_tehetseg_palyazati_urlap.docx

http://old.pte.hu/files/tiny_mce/File/szabalyzatok/6mell-tjsz20160101.pdf
 A PTE Önköltség-számítási Szabályzata:
https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/Hat_Es_Egyeb_Sz/onkolt
segszamitasiszabalyzat_20170928.pdf
https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/Hat_Es_Egyeb_Sz/onkolt
seg_mell/onkoltsegszamitasiszabalyzat_melleklet_20170928.pdf

https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/Hat_Es_Egyeb_Sz/onkolt
seg_mell/onktgszam_szab_2_melleklet.xls

http://old.pte.hu/files/tiny_mce/File/szabalyzatok/onkoltsegszamitasiszabalyzat20151217.pdf
 A PTE térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak térítési
szabályzata:
http://old.pte.hu/files/tiny_mce/File/szabalyzatok/euteritesiszabalyzat20110623.pdf

3.
Az Egyetem által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név,
formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása,
kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő
nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; az Egyetem által – alaptevékenysége
keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Hallgatói nyilvántartás
Név: NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer
Az adatkezelés célja: tanulmányi adminisztráció; jogalapja: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény; időtartama: a hallgatói jogviszony megszűnésétől számított 80 év.
Az érintettek köre: Az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyek, doktorjelöltek, az
Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló,
oktatást ellátó személyek.



Hallgatói nyilvántartás: NEPTUN
jogalap, cél: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. sz. m.
időtartam: a hallgatói jogviszony megszűnésétől számított 80 év
érintettek köre: az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyek, doktoranduszok, az
Egyetemmel közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló oktatók






Közalkalmazotti nyilvántartás: NEXON
jogalap, cél: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. sz. m.
időtartam: a foglalkoztatás megszűnésétől számított 5 év
érintettek köre: az Egyetemmel közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személyek




Betegnyilvántartó rendszer: MedSol
jogalap, cél: Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
időtartam: zárójelentések 50 év, teljes betegdokumentáció 30 év, képalkotó vizsgálatok
dokumentumai 10 év
érintettek köre: a klinikumban egészségügyi ellátásban részesülő személyek








Pénzügyi-számviteli rendszer: SAP
jogalap, cél: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
Elektronikus iratkezelő rendszer: Kontroller2
jogalap, cél: a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

4.
Az Egyetem nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány
ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke











http://www.lib.pte.hu/ek/a-pecsi-tudomanyegyetem-kiadasaban-megjelent-periodikak
UnivPécs Magazin – ez az eddigi UnivPécs jogutódja, nincs külön weboldal, a
www.univpecs.com hírcentrumon jelennek meg az anyagok
UnivPécs International
Kiadó: PTE RH Marketing Osztály
Téma: angol nyelvű magazin, kifejezetten a PTE külföldi hallgatói számára
Hozzáférés módja: ingyenes kiadvány, az egyetem falain belül terjesztve
Nincs külön weboldal, a PTE angol nyelvű weboldalán jelennek meg az anyagok online
Alumni Magazin
Kiadó: PTE RH Marketing Osztály, Alumni iroda
Téma: kifejezetten a PTE végzősei és végzettjei számára kiadott magazin
Hozzáférés módja: ingyenes kiadvány, diplomaosztókon és a Pécsi Diplomások Körének
tagjai körében terjesztve http://alumni.pte.hu/hu/alumni-magazin
1367 EHÖK Magazin https://issuu.com/pteehok/docs/1367_november_issuu
Per Aspera ad astra http://per-aspera.pte.hu/
TiéTeK http://ptettkhok.hu/tietekp/2010/augusztus.pdf
Unicum https://www.facebook.com/unicum.karilap

5.
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés
(véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá
nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv
szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
A Pécsi Tudományegyetem legfőbb döntéshozó szerve a Szenátus. A szenátusi határozatok itt
érhetőek el:
 http://old.pte.hu/menu/40/23
6.


Az Egyetem által közzétett hirdetmények, közlemények
http://pte.hu/sajtokozlemenyek

7.

Az Egyetem által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk


Pályázatmenedzsment és Innovációs Igazgatóság:
http://pii.pte.hu/content/futo-projektek
http://pii.pte.hu/content/lezarult-projektek
http://www.innovacio.pte.hu/
 Álláspályázatok: http://hr.pte.hu/allas
Hallgatói pályázatok: https://pte.hu/palyazatok
https://felveteli.pte.hu/osztondijak-es-tamogatasok-pecsi-tudomanyegyetemen
http://kti.pte.hu/
http://tehetseg.pte.hu/
http://egyetemisport.pte.hu/palyazatok
http://ehok.pte.hu/




http://pteehok.hu/palyazatok
http://koszi.pte.hu/menu/26
Egyéb pályázatok: http://kancellaria.pte.hu/osszespalyazat

8.
Az Egyetemnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések
nyilvános megállapításai
 http://www.asz.hu/jelentes/218/jelentes-a-magyar-egyetemi-felsooktatasellenorzeserol/218j000.pdf


http://www.asz.hu/jelentes/15063/jelentes-a-pecsi-tudomanyegyetem-ellenorzeserol-azallami-felsooktatasi-intezmenyek-gazdalkodasanak-mukodesenekellenorzese/15063j000.pdf

9.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes
szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az
információs jogokkal foglalkozó személy neve


A PTE a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról és a közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata:
http://old.pte.hu/files/tiny_mce/File/szabalyzatok/kozerdekuadatokszabalyzat20151217.p
df

10.
Az Egyetem tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés
eredményei, időbeli változásuk


http://pte.hu/tenyek_adatok/statisztikak

11.
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai
Az adatokat a JOF küldi meg negyedévente
2016. év
I. negyedév
II. negyedév
III. negyedév
IV. negyedév
Összesen:

Megkeresések
száma
5
1

Teljesített

Elutasított

5
1

-

12.
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben az
Egyetem az egyik szerződő fél
Nem áll rendelkezésre közérdekű adat
13.
Az Egyetem kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek
Nem áll rendelkezésre közérdekű adat
14.

Az Egyetemre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

http://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/kulonos_kozzeteteli_lista.pdf

15.
Az Egyetem kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma
Nem áll rendelkezésre közérdekű adat
16.
A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
elektronikusan szerkeszthető változata
Nem áll rendelkezésre közérdekű adat
17.
A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért
fizetendő díjak általános jegyzéke
Nem áll rendelkezésre közérdekű adat
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

18.

Nem releváns
19.
Az Egyetem által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a
kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek
megjelölése
Nem áll rendelkezésre közérdekű adat
III. Gazdálkodási adatok
1.
Az Egyetem éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves
költségvetési beszámolója




http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/k11/0
http://kancellaria.pte.hu/tartalom/elemi_koltsegvetes
http://kancellaria.pte.hu/tartalom/eves_beszamolok

2.
Az Egyetemnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó
összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és
rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások
fajtája és mértéke összesítve


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 1. sz. melléklete III. táblázata (a gazdálkodási adatok 2. pontja *) alapján a Pécsi
Tudományegyetem foglalkoztatottainak 2018. I. negyedévi átlaglétszámára és személyi
juttatásaira vonatkozó összesített adatok:

Foglalkoztatottak
összesen

ebből Vezetők

6 713

338

Foglalkoztatottak személyi juttatása összesen (eFt)

8 682 124

894 950

Ebből:

7 238 637

821 169

Költségtérítés (eFt)

54 803

2849

Béren kívüli juttatások (eFt)

12 208

580

3185

120

Személyi juttatásban részesülők száma (fő)

Törvény szerinti illetmény (eFt)

Támogatások (eFt)

2018. II. negyedév

Foglalkoztatottak összesen
Személyi juttatásban részesülők száma (fő)
6 674
Foglalkoztatottak személyi juttatása összesen (eFt)
9 216 882
Ebből:
Törvény szerinti illetmény
7 717 469
Költségtérítés
65 870
Béren kívüli juttatások
6 958
Támogatások
2 740

ebből
Vezetők
335
974 305
912 035
4 106
945
0

* A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó
összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és
rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és
mértéke összesítve

3.
Az Egyetem által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési
támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a
támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a
költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
Nem áll rendelkezésre közérdekű adat

4.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra
vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés
értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok
változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések
adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött
– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a

vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az
időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték
kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy
költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe
kell számítani


http://uvegzseb.pte.hu/

5.
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások,
pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Nem áll rendelkezésre közérdekű adat
6.
Az Egyetem által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására,
foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai,
ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására,
alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot
meghaladó kifizetések

PÉCSI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB
PETŐFI ÉS FIA SPORTEGYESÜLET
PTE INTEGRÁLT EÜ.
SZAKSZERVEZET

2015
44 700 000
11 000 000
7 000 000

2016
12 500 000

7.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó
szerződések
 http://pte.hu/europai_unios_palyazatok
8.
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött
szerződésekről)
 http://pte.hu/tartalom/kozerdeku_adatok_uvegzseb
 http://pte.hu/beszerzesi_es_kozbeszerzesi_eljarasokhoz_kapcsolodo_dokumentumok

