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4/2023. számú rektori és kancellári együttes utasítás  

a Pécsi Tudományegyetemen a gazdálkodó szervezetek alapításának és a gazdálkodó 

szervezetekben való részesedés szerzésének és ezek működésének szabályairól 

 

 
A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény (a továbbiakban: Nftv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

Ptk.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ctv.), továbbá a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014 évi 

LXXVI. törvény (továbbiakban: Innovációs törvény), valamint az Egyetem Szervezeti és Működési 

Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) és Alapító Okirata alapján az alábbiakról rendelkezik: 

 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

Az utasítás hatálya 

 

1. § Az utasítás tárgyi hatálya az Nftv. 86. §-a felhatalmazása alapján jelen utasításban meghatározott 

intézményi társaságok, leányvállalatok alapítására, elidegenítésére, a gazdálkodó szervezetben történő 

részesedés szerzésére, valamint az intézményi társaságok, leányvállalatok működésének szabályaira 

terjed ki. 

 

(2) Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel munkaviszonyban, egészségügyi szolgálati 

jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, valamint az 

Egyetem szervezeti egységeire, továbbá az intézményi társaságokra és azok leányvállalataira, valamint 

ezek munkavállalóira.   

 

 

Értelmező rendelkezések 

 

2. § Az utasítás alkalmazásában 

 

a) átlátható szervezet: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. 

pontjában meghatározott szervezet.   

 

b) egyetemi részesedéssel működő gazdálkodó szervezet: az Egyetem kisebbségi részesedésével 

működő, intézményi társaságnak nem minősülő gazdálkodó szervezet, melyek felsorolását és 

főbb adatait a jelen utasítás 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

c) hasznosító vállalkozás: költségvetési kutatóhelyen létrejött szellemi alkotás hasznosítása 

céljából alapított gazdasági társaság, amely nem pénzbeli hozzájárulásként rendelkezésre 

bocsátás, átruházás vagy hasznosítási szerződés alapján vált a költségvetési kutatóhelyen, 

valamint az Egyetemen létrehozott szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultjává vagy 

hasznosítójává. 

 

d) intézményi társaság: jelen utasítás szerint az Egyetem által alapított, vagy az Egyetem többségi 

befolyása alatt működő gazdálkodó szervezet. A jelen utasítás szerinti intézményi társaság nem 

minősül az Nftv. szerinti intézményi társaságnak. Az intézményi társaságok felsorolását és főbb 

adatait a jelen utasítás 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

e) kulcsmutató: az Egyetem és az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány (továbbiakban: 

Fenntartó) között a Pécsi Tudományegyetem által ellátott közfeladatok és egyéb feladatok 
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ellátásának finanszírozására létrejött megállapodás I. és II. számú mellékletében meghatározott 

mutatószámok.  

 

f) leányvállalat: az intézményi társaság által alapított vagy az intézményi társaság többségi 

befolyása alatt álló gazdálkodó szervezet. A leányvállalatok felsorolását és főbb adatait a jelen 

utasítás 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

g) többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkező (Egyetem) a 

gazdálkodó szervezetben a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó 

befolyással rendelkezik. Az Egyetem akkor rendelkezik egy gazdálkodó szervezetben 

meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és 

1.  jogosult a társaság vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének 

megválasztására, illetve visszahívására, vagy 

2.  a társaság más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül 

rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával. 

A többségi befolyás akkor is fennáll, ha az Egyetem számára az 1. és 2. pont szerinti jogosultságok 

közvetett befolyás útján biztosítottak. Közvetett befolyással rendelkezik a gazdálkodó 

szervezetben az, aki a gazdálkodó szervezetben szavazati joggal rendelkező más gazdálkodó 

szervezetben (köztes gazdálkodó szervezet) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes 

gazdálkodó szervezet befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással az Egyetem a 

köztes gazdálkodó szervezetben rendelkezik. Ha az Egyetem a szavazatok felét meghaladó 

mértékű befolyással rendelkezik a köztes gazdálkodó szervezetben, akkor a köztes gazdálkodó 

szervezetnek a gazdálkodó szervezetben fennálló befolyását teljes egészében az Egyetem 

közvetett befolyásaként kell figyelembe venni. 

 

h) üzleti év: minden naptári év január 01. napjától december 31. napjáig tartó időszak 

 

 

II. fejezet 

Az intézményi társaságok alapításának, valamint a gazdálkodó szervezetben való részesedés 

szerzésének általános szabályai 

 

3. § (1) Az Egyetem a kötelezettségvállalás szabályainak megfelelően, illetve intézményi társaságtól 

kapott osztaléka terhére alapíthat intézményi társaságot, illetve szerezhet gazdálkodó szervezetben 

részesedést. 

(2) Az Egyetem olyan intézményi társaságot hozhat létre, illetve olyan gazdálkodó szervezetben 

szerezhet részesedést, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét.  

 

(3) Az Egyetem nem alapíthat olyan intézményi társaságot – az öröklés vagy törvényi rendelkezés 

alapján, valamint a követelés fejében szerzett részesedés kivételével – nem szerezhet részesedést olyan 

gazdálkodó szervezetben, amely vagy amelynek nem természetes személy tagja nem átlátható. 

 

4. § (1) Az Egyetem csak olyan intézményi társaságot hozhat létre, illetve olyan gazdálkodó 

szervezetben vehet részt, amely nem sérti az érdekeit. 

  

(2) Az Egyetem olyan intézményi társaságot alapíthat, illetve olyan gazdálkodó szervezetben szerezhet 

részesedést, amelynek létesítő okirata rögzíti, hogy az Egyetem részéről a Ptk. 3:99/A.§-ában 

meghatározott pótbefizetés teljesítésére csak tulajdonosi joggyakorló jóváhagyásával kerülhet sor.  
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III. fejezet 

Az intézményi társaságok alapításának, elidegenítésének, valamint gazdálkodó szervezetben való 

részesedés szerzésének részletes szabályai 

 

5. § Az Egyetem egyszemélyes vagy többszemélyes intézményi társaságot alapíthat. 

 

6. § (1) Intézményi társaság alapítását, gazdálkodó szervezetben való részesedés szerzését, intézményi 

társaság vagy részesedés elidegenítését (továbbiakban: elidegenítés) bármely az Egyetemmel 

munkaviszonyban, egészségügyi szolgálati jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló személy kezdeményezheti a szervezeti egység vezetőjén keresztül (továbbiakban: 

Kezdeményező). 

 

(2) Az intézményi társaság alapítására, gazdálkodó szervezetben való részesedés szerzésére vagy 

elidegenítésre irányuló engedélyezéshez az (5) bekezdés a)-d) pontjában foglalt dokumentumokat a 

Kezdeményező a Kancellári Hivatal Fejlesztési és Gazdaságkapcsolati Főosztálya számára nyújtja be. 

A Fejlesztési és Gazdaságkapcsolati Főosztály szakmai véleményezést követően a Kancellár elé terjeszti 

a kérelmet. A Kancellár – írásos jóváhagyás esetén – tájékoztatja a Rektori Vezetői Értekezletet és a 

Fenntartó Kuratóriumát az alapítási, részesedés szerzési, elidegenítési szándékról.  

 

(3) Az intézményi társaság alapítására, gazdálkodó szervezetben való részesedés szerzésére vagy 

elidegenítésre irányuló előterjesztés csak a Fenntartó Kuratóriumának előzetes tájékoztatása és a 

Gazdálkodási, Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság véleménye mellett terjeszthető a Szenátus elé. 

 

(4) Intézményi társaság alapítása, gazdálkodó szervezetben való részesedés szerzése vagy elidegenítés 

tekintetében a Szenátus minősített többséggel gyakorolja az Alapító Okirat II. 2.3 h) pontja szerinti 

egyetértési jogát.  

 

 (5) Intézményi társaság alapítására, gazdálkodó szervezetben való részesedés szerzésére vagy 

elidegenítésre irányuló előterjesztést a Kancellári Hivatal Fejlesztési és Gazdaságkapcsolati Főosztálya 

és Jogi Főosztálya együttműködve készíti el, melyet a Kancellár terjeszt a Szenátus elé. Ezen 

előterjesztésnek tartalmaznia kell: 

a) az intézményi társaság tevékenységi körét, 

b) az intézményi társaság létrehozásának, elidegenítésnek, valamint a gazdálkodó szervezetben 

való részesedés szerzésének indokait, 

c) az intézményi társaság és az Egyetem viszonyának bemutatását, 

d) az intézményi társaság alapítása esetén 5 éves üzleti tervet, a gazdálkodó szervezetben való 

részesedés szerzése esetén szükséges bemutatni annak működési struktúráját, 4 évre visszamenő 

szakmai és pénzügyi teljesítményét. Az intézményi társaság alapítása vagy gazdálkodó 

szervezetben való részesedés szerzése esetén szükséges bemutatni továbbá a gazdálkodó 

szervezet kulcsmutatóhoz történő hozzájárulását - amelyről a Kancellária Hivatal Fejlesztési és 

Gazdaságkapcsolati Főosztálya nyújt tájékoztatást -, a piacértékelést, versenytárs elemzést és 

pénzügyi fenntarthatóságot. 

e) az intézményi társaság létesítő okirat tervezetét, részesedés szerzés esetén a gazdálkodó 

szervezet létesítő okiratát és annak módosítás tervezetét  

  

(6) A létesítő okirat aláírására, illetve elidegenítésre csak a Fenntartó támogató döntését követően 

kerülhet sor.  

 

7. § (1) Az intézményi társaság alapítását a létesítő okirat aláírásától számított 30 napon belül – 

bejegyzés és közzététel végett – az intézményi társaság székhelye szerint illetékes Törvényszéknek, mint 

cégbíróságnak be kell jelenteni. Ha az intézményi társaság alapításához hatósági engedély szükséges, a 

cégbírósági bejelentést az engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül kell teljesíteni. A 

részesedés szerzésre és elidegenítésre a Ctv. irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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(2) A létesítő okiratot a Kancellári Hivatal Jogi Főosztályának jogtanácsosa vagy az ügyvédekről szóló 

2017. évi LXXVIII. törvény alapján az esetileg megbízott ügyvéd készíti el és látja el ellenjegyzésével, 

továbbá a cégbejegyzési eljárásban az Egyetem képviseletében eljár. 

 

 

IV. fejezet 

Az intézményi társaságok és az egyetemi részesedéssel működő gazdálkodó szervezetek 

működésének szabályai 

 

8. § Az Egyetem részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben a 

tulajdonosi jogokat az SZMSZ alapján a kancellár gyakorolja. A tulajdonosi jogok gyakorlását a 

kancellár az SZMSZ-ben meghatározottak szerint írásban átruházhatja. Az átruházott tulajdonosi jog 

tovább nem ruházható. 

 

9. § (1) Az intézményi társaság alapvető, stratégiai döntéseit az intézményi társaság legfőbb szerve 

hozza meg. Az egyszemélyes intézményi társaság esetében a legfőbb szerv hatáskörében az egyedüli 

tag írásban határoz. 

 

(2) Az intézményi társaság ügyvezetését a társaság vezető tisztségviselői vagy a vezető 

tisztségviselőkből álló testület látja el. Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet.  

 

10. § (1) Az intézményi társaságnál – formájára tekintet nélkül – felügyelőbizottság létrehozása 

kötelező.  

(2) Intézményi társaság alapításakor, vagy gazdálkodó szervezetben többségi befolyás szerzésekor a 

vezető tisztségviselőket, a felügyelőbizottság tagjait, valamint amennyiben hatályos jogszabályi előírás 

szerint az intézményi társaság könyvvizsgálatra kötelezett, úgy a könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell 

kijelölni. Az intézményi társaság működése során a vezető tisztségviselőket, a felügyelőbizottsági 

tagokat és a könyvvizsgálót az intézményi társaság legfőbb szerve választja meg. A választás 

eredményéről a legfőbb szerv köteles tájékoztatni a Kancellárt. Egyszemélyes (kizárólag az Egyetem 

tulajdonában álló) intézményi társaság esetében a felügyelőbizottsági tagokat és a könyvvizsgálót 

alapítói döntéssel a Kancellár jelöli ki.  

 

11. § (1) Az intézményi társaság legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, 

felügyelőbizottsági tagok és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói 

javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. 

 

(2) A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a Kancellári Hivatal Fejlesztési és 

Gazdaságkapcsolati Főosztályán a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A szabályzatban foglaltak 

alapján a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör 

javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) 

megállapítása.  

 

12. § Az olyan közfeladat vagy közszolgáltatás ellátásával összefüggő tevékenység folytatására alapított 

egyszemélyes intézményi társaságnál, mely közfeladat, illetve közszolgáltatás ellátásáért vagy 

ellátásának megszervezéséért az alapító felelős, a vezető tisztségviselő az alapító képviseletében eljáró 

személy szakmai irányítása mellett, utasításai szerint, a közfeladatról, illetve a közszolgáltatás 

ellátásáról való gondoskodás követelményét figyelembe véve köteles eljárni. Ebben a körben a vezető 

tisztségviselő hatáskörét az alapító elvonhatja, korlátozhatja.  

 

13. § Az intézményi társaságok és az egyetemi részesedéssel működő gazdálkodó szervezet 

működésének részletes szabályait a Ptk. és az annak alapján készített létesítő okirat tartalmazza. 
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Az intézményi társaság és leányvállalat működésének részletes szabályai 

 

14. § Az intézményi társaság minden év január 31. napjáig a tárgyévre, üzleti évre vonatkozó éves üzleti 

tervet készít. Ezen üzleti tervet az intézményi társaság a Fejlesztési és Gazdaságkapcsolati Főosztály 

részére köteles benyújtani, melyet a Kancellár – a Rektori Vezetői Értekezlet tájékoztatását követően – 

saját hatáskörben hagy jóvá. 

 

15. § (1) Az intézményi társaság köteles a tárgyévet megelőző – előző üzleti évre vonatkozó - teljes 

pénzügyi és szakmai beszámolót (továbbiakban: beszámoló) készíteni a tárgyév február 28. napjáig. 

Amennyiben az intézményi társaság leányvállalattal is rendelkezik, úgy kizárólag tájékoztatási céllal 

február 28. napjáig konszolidált beszámolót is bemutat a tulajdonosi joggyakorló részére.  

 

(2) Az intézményi társaság köteles a beszámolót – a felügyelőbizottság jóváhagyását követően – a 

Fejlesztési és Gazdaságkapcsolati Főosztály részére benyújtani, melyet a Kancellár – a Rektori Vezetői 

Értekezlet tájékoztatását követően – saját hatáskörben hagy jóvá. 

 

16. § Az intézményi társaság vezető tisztségviselője köteles minden üzleti év július 31. napjáig 

beszámolót készíteni az üzleti terv, adott üzleti év június 30. napjáig történő terv szerinti, 

megvalósulásáról, melyet az intézményi társaság felügyelőbizottságának véleményezését követően ezen 

véleménnyel együtt a Fejlesztési és Gazdaságkapcsolati Főosztály részére nyújt be. A beszámolót a 

Kancellár hagyja jóvá.   

 

17. § Az intézményi társaság vezető tisztségviselője köteles minden hónapról a tárgyhót követő hónap 

20. napjáig az intézményi társaság mindennapi és az éves üzleti tervével összhangban a Fejlesztési és 

Gazdaságkapcsolati Főosztály által kialakított tartalmi szempontok szerint beszámolót készíteni és azt 

a Fejlesztési és Gazdaságkapcsolati Főosztály részére megküldeni. 

 

18. § Egyebekben az intézményi társaság vezető tisztségviselője az intézményi társaság létesítő okiratát 

érintő változásról köteles 5 munkanapon belül értesíteni a Kancellárt és a Fejlesztési és 

Gazdaságkapcsolati Főosztályt. 

 

19. § (1) A tulajdonosi joggyakorló szerződéskötési értékhatár kikötésére – a létesítő okiratban rögzített 

módon – jogosult az intézményi társaság működése során. 

 

(2) Az intézményi társaság  vezető tisztségviselője az (1) bekezdésben foglalt értékhatár szerinti 

tervezett szerződéskötés megkötése előtt vagy a szerződéskötési kötelemmel járó beszerzés vagy 

közbeszerzés megindítása előtt 15 nappal megelőzően – az intézményi társaság felügyelőbizottságának 

állásfoglalását is közölve – tájékoztatni köteles a Kancellárt, aki legkésőbb a beszerzési, közbeszerzési 

eljárás megindítása előtt vagy a szerződéskötés előtt 8 nappal megtilthatja a szerződéskötést, ennek 

hiányában a tervezett szerződés megköthető. 

 

20. § Tagi kölcsön és bárminemű kölcsön, hitel igénybevétele alapítói engedély köteles, melyre csak a 

felügyelőbizottság támogató határozata mellett a Kancellár írásos jóváhagyásával kerülhet sor. Erről a 

létesítő okiratban is rendelkezni kell.  

 

21. § (1) Leányvállalat esetében annak alapítása vagy elidegenítése, illetve az intézményi társaság 

gazdálkodó szervezetben történő tulajdoni részesedés szerzése vagy elidegenítése az intézményi 

társaság tulajdonosi joggyakorlójának írásos jóváhagyása szükséges.  

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak kezdeményezője az érintett intézményi társaság vezető 

tisztségviselője, aki a kezdeményezést a Kancellári Hivatal Fejlesztési és Gazdaságkapcsolati 

Főosztálya számára nyújtja be, amely a Kancellár elé terjeszti a véleményezett kezdeményezést. 

Az intézményi társaság vezető tisztségviselője által benyújtott kezdeményezésnek minden esetben 

tartalmaznia kell az (1) bekezdésben meghatározott szándék szerint: 
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a) leányvállalat alapítása, intézményi társaság gazdálkodó szervezetben történő tulajdoni 

részesedés szerzése esetén a leányvállalat vagy gazdálkodó szervezet létesítő okiratát vagy 

annak tervezetét vagy módosítási tervezetét, 

b) leányvállalat alapítása, intézményi társaság gazdálkodó szervezetben történő tulajdoni 

részesedés szerzése esetén a leányvállalat vagy gazdálkodó szervezet tevékenységi körét, 

c) leányvállalat alapítása, gazdálkodó szervezetben történő tulajdoni részesedés szerzése esetén a 

leányvállalat létrehozásának, intézményi társaság gazdálkodó szervezetben történő tulajdoni 

részesedés szerzésének vagy ezek elidegenítésének indokait, 

d) leányvállalat alapítása, intézményi társaság gazdálkodó szervezetben történő tulajdoni 

részesedés szerzése esetén a leányvállalat vagy gazdálkodó szervezet és az Egyetem 

viszonyának bemutatását, 

e) leányvállalat alapítása, esetén a leányvállalat 5 éves üzleti tervét, amely tartalmazza a 

leányvállalat egyetemi kulcsmutatóihoz történő hozzájárulását - amelyről a Kancellária Hivatal 

Fejlesztési és Gazdaságkapcsolati Főosztálya nyújt tájékoztatást -, a piacértékelést, 

versenytárselemzést és pénzügyi fenntarthatóságot. Intézményi társaság gazdálkodó 

szervezetben való részesedés szerzése esetén szükséges bemutatni a gazdálkodó szervezet 

működési struktúráját, 4 évre visszamenő szakmai és pénzügyi teljesítményét, 

f) az intézményi társaság felügyelőbizottságának az (1) bekezdésben megfogalmazott 

kezdeményezésre vonatkozó támogatói határozatát. 

 

(3) Leányvállalat esetében a tulajdonosi jogokat az intézményi társaság vezető tisztségviselője 

gyakorolja. 

 

(4) A leányvállalat minden év december 31. napjáig a következő üzleti évre vonatkozó éves üzleti tervet 

készít. Ezen üzleti tervet a leányvállalat az intézményi társaság részére köteles előzetes elfogadásra 

benyújtani. A leányvállalat üzleti tervének elfogadásában az intézményi társaság tulajdonosi 

joggyakorlójának véleményezési joga van, így az intézményi társaság vezető tisztségviselője az üzleti 

terv elfogadását megelőzően köteles az intézményi társaság tulajdonosi joggyakorlóját tájékoztatni a 14. 

§-ban foglalt eljárásrend szerint. 

 

(4) A (3) bekezdésben foglaltak érvényesülése mellett a leányvállalatok működésére vonatkozó 

szabályok és részletes szabályok, illetve összeférhetetlenségi szabályok megegyeznek az intézményi 

társaságokra vonatkozó szabályokkal és részletes szabályokkal.  

 

 

Összeférhetetlenség 

 

22. § (1) Összeférhetetlenséggel kapcsolatos rendelkezéseket az Egyetem foglalkoztatási 

követelményrendszerének általános és különös összeférhetetlenségi szabályai tartalmaznak. További 

összeférhetetlenségi okot vagy az összeférhetetlenség alóli mentesülést egyetemi szabályzat vagy 

jogszabály állapíthat meg. 

(2) Amennyiben az intézményi társaságnál működő felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés 

tevékenysége jogszabályba, a létesítő okiratba, illetve az intézményi társaság legfőbb szervének 

határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az intézményi társaság, illetve a tagok (részvényesek) 

érdekeit, összehívja az intézményi társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, a felügyelőbizottság 

értesíti erről a Kancellárt, aki köteles haladéktalanul tájékoztatni a Rektori Vezetői Értekezletet. 

 

(3) Az intézményi társaság vezető tisztségviselőire, felügyelőbizottsági tagjaira és könyvvizsgálójára 

nézve a Ptk-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályok megfelelően irányadók. 

 

 

 

 



7 

 

V. Fejezet 

A hasznosító vállalkozásokra vonatkozó külön rendelkezések 

 

23. § (1) Az Egyetem vonatkozásában a hasznosító vállalkozás alapítására, illetve hasznosító 

vállalkozásban való részesedés szerzésére a jelen utasítás szerinti intézményi társaságra, illetve 

egyetemi részesedéssel működő gazdálkodó szervezetre vonatkozó szabályok az irányadóak.  

 

(2) A hasznosító vállalkozásokra vonatkozóan a jelen utasításban foglalt rendelkezéseket az Nftv-ben 

és az Innovációs törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

(3) Az Egyetem részesedést a hasznosító vállalkozásban többségi, kisebbségi részesedésszerzéssel, 

illetve apport útján szerezhet. Hasznosító vállalkozás részére az Egyetem hasznosítási szerződés útján 

is átadhat szellemi tulajdont, mely utóbbi esetkörről az Egyetem szellemitulajdon-kezelési szabályzata 

rendelkezik. 

 

 

VI. Fejezet 

Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség 

 

24. § (1) Az intézményi társaságokról, az egyetemi részesedéssel működő gazdálkodó szervezetekről, 

illetve a leányvállalatokról, azok adatairól és az adatokban bekövetkező változásokról az Egyetemen 

nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetése a Kancellária Fejlesztési és Gazdaságkapcsolati 

Főosztályának feladata. 

 

(2) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 

a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján az 

Egyetemet terhelő beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az intézményi 

társaság és az egyetem részesedéssel működő gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője a számviteli 

törvény szerinti éves mérleg-beszámolót köteles minden év február 28. napjáig az Egyetem 

rendelkezésére bocsátani. 

 

(3) Az intézményi társaságok és egyetemi részesedéssel működő gazdálkodó szervezetek kötelesek az 

Egyetem előző évi Üzleti Tervének végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítéséhez adatokat 

szolgáltatni. Az adatszolgáltatás körében az intézményi társaságok és egyetemi részesedéssel működő 

gazdálkodó szervezetek kötelesek beszámolni tevékenységükről, annak eredményességéről, a 

gazdálkodás helyzetéről, az Egyetemet illető osztalék mértékéről és kötelesek megküldeni a 

mérlegbeszámolót. 

 

25. § A kancellár minden év június 01-ig jelentést készít a Szenátus részére az intézményi társaságok és 

az egyetemi részesedéssel működő gazdálkodó szervezetek előző üzleti évi működéséről, 

tevékenységéről, gazdálkodásáról. 

 

Záró és hatályba léptető rendelkezések 

 

26. § Jelen utasítás 2023. február 16. napján lép hatályba. 

 

Pécs, 2023. február 16. 

 

 

 

 

Dr. Miseta Attila s.k. 

rektor 

Decsi István s.k. 

kancellár 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100175.tv#lbj0idbf7a
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1. számú melléklet 

 

 

A Pécsi Tudományegyetem intézményi társaságainak, egyetemi részesedéssel működő gazdálkodó 

szervezeteinek és leányvállalatainak főbb adatai 

 

 

Intézményi társaságok: 

 

1. Pécsi Tudományegyetem Pályázati Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

alapítás időpontja: 2008. október 07. 

cégjegyzékszám: Cg. 02-09-073195 

székhely: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. 

képviselő: Dr. Krippl Zoltán János ügyvezető 

a társasági részesedés által megtestesített tulajdoni hányad (%): 100 

 

2. JuridEco Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

alapítás időpontja: 2009. január 29. 

cégjegyzékszám: Cg. 02-10-060346 

székhely: 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B 
képviselő: Dr. Sárdy György vezérigazgató 

a társasági részesedés által megtestesített tulajdoni hányad (%): 100 

 

3. PÉCSI TUDÁSKÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság 

alapítás időpontja: 2010. július 16. 

cégjegyzékszám: Cg.02-09-076082 

székhely: 7622 Pécs, Universitas utca 2/a. 

képviselő: Prekopcsák Tamás Attila ügyvezető 

a társasági részesedés által megtestesített tulajdoni hányad (%): 100 

 

4. PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság 

Alapítás időpontja: 1989. december 05.  

cégjegyzékszám: 02-09-010197 

székhely: 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. 

képviselő: dr. Kukai Tibor Ferenc ügyvezető 

a társasági részesedés által megtestesített tulajdoni hányad (%): 100 

 

Egyetemi részesedéssel működő gazdálkodó szervezetek: 

 

5. Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

tulajdonszerzés időpontja: 2007. október 02. 

Cégjegyzékszám: Cg. 02-10-060330 

székhely: 7624 Pécs, Alkotmány utca 94. 

képviselő: dr. Szemerey Zoltán András vezérigazgató 

a társasági részesedés által megtestesített tulajdoni hányad (%): 1,10 

 

6. MECSEK PHARMA Kutatási, Fejlesztési és Szolgáltató Kft. 

tulajdonszerzés időpontja: 2009. június 22. 

cégjegyzékszám: Cg. 01-09-289159 

székhely: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48 

képviselő: Kálmán Gábor Kristóf ügyvezető 

a társasági részesedés által megtestesített tulajdoni hányad (%): 0,04 % 
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Leányvállalatok: 

 

7. PTE Inno-Capital Kutatáshasznosító és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 

Alapítás időpontja: 1995. december 10. 

cégjegyzékszám: 02-09-063567 

székhely: 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B  

képviselő: Kincs Gergely ügyvezető 

a társasági részesedés által megtestesített tulajdoni hányad (%):  

PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság 100 

 

 

 


