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Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelőbizottsága 2022. 

december 20. napján tartott együttes ülésén a Pécsi Tudományegyetem előterjesztéseivel 

kapcsolatban hozott fenntartói döntések 

 

A Kuratórium a 2023. évi Üzleti Terv módosított tervezési irányelveit megtárgyalta. A fenntartó és az 

Egyetem közötti további egyeztetések alapján a PTE 2023. évi Üzleti Tervének előzetes változatát 

legkésőbb 2023. január 15. napjáig meg kell küldeni a fenntartó részére. 

 

A Kuratórium ismételten megfogalmazta azon elvárását, hogy készüljön el a Klinikai Központ tíz éves 

időtartamra vonatkozó fejlesztési és eszközpótlási terve, amely éves ütemezésben határozza meg az 

egyes eszközök pótlását, az egyes, oktatási feladatok ellátása szempontjából szükséges fejlesztéseket, 

és tartalmazza az EFOP pályázatok önrészére vonatkozó forrásigényt is. 

 

A Kuratórium fenntartói jogkörében eljárva megtárgyalta és elfogadta a Pécsi Tudományegyetem 

Alapító Okiratának és ezzel összefüggésben a PTE Szervezeti és Működési Szabályzata 2. számú 

mellékletének módosítására vonatkozó javaslatot. 

 

A Kuratórium az Alapítvány stratégiájában meghatározott zászlóshajó célkitűzéshez illeszkedő 

Biotechnológia BSc szak oktatási feltételeinek megteremtését 23 550 000 Ft-tal támogatta. 

 

Az Alapítvány az ingatlan tulajdonosaként a PTE és az UQA között 2022. szeptember 01. napjával 

megkötött, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány részére vagyonjuttatásként átadott egyes 

ingatlanok használatáról szóló szerződés alapján támogatta a Tildy Zoltán utca 5. szám alatt található 

ingatlan kaputelefon rendszerének cseréjét. 

 

A Pécsi Tudományegyetem egységeiben jelenleg működő innovációs testületek összefoglalása, 

valamint összegyetemi szinten eljáró innovációs testületek kialakításának tervezete című 

előterjesztést a Kuratórium részletesen megvitatta és úgy ítélte meg, hogy a téma fontosságára, 

valamint annak egyes kiemelt területeire tekintettel további egyeztetés szükséges a fenntartó és az 

Egyetem között. 

 

A Kuratórium támogatta a gyermekkori elektív gerincsebészeti ellátás újraindítását, valamint a 

többletkapacitás pályázat NEAK felé történő benyújtását. 

 

A Kuratórium a Pécsi Tudományegyetem közfeladat-finanszírozási szerződésben meghatározott 

teljesítményindikátorok teljesítésével kapcsolatban fenntartóként feladatként határozta meg a PTE 

számára indikátoronként intézkedési tervek kidolgozását, az adatszolgáltatás rendszerének 

felülvizsgálatát és átalakítását. A felelősöket is kijelölő intézkedési terveket és az adatszolgáltatásra 

vonatkozó döntést legkésőbb 2023. január 31. napjáig a Kuratórium elé kell terjeszteni. 

 

2023. január 31. napjáig ugyancsak a Kuratórium elé kell terjeszteni az Egyetem részstratégiáiról 

szóló beszámolót, valamint az egyetemi szervezetátalakítással kapcsolatos egyetemi javaslatot, 

továbbá a Kuratórium megerősítette a teljesítményértékelési rendszer végrehajtásáról szóló 

beszámoló benyújtására vonatkozó korábbi határozatát is. 
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