
2/2022. számú rektori – kancellári – KK elnöki együttes utasítás  

a Pécsi Tudományegyetem közüzemi költségeinek csökkentését célzó intézkedésekről  

 

Az energiaárak jelentős mértékű emelkedése okán, a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó 

veszélyhelyzeti szabályokról szóló 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásai 

figyelembevételével, a Pécsi Tudományegyetem – az alaptevékenységei zavartalan és 

folyamatos ellátása mellett – költségmegtakarítási intézkedéseket foganatosít, melyek 

érdekében a következő utasítást adjuk ki.  

 

I. Az utasítás hatálya 

 

1. § (1) Az utasítás hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – kiterjed a Pécsi 

Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) valamennyi szervezeti egységére, így  

a) a karokra, 

b) az SZMSZ 78. § szerinti önálló szervezetekre, valamint 

c) az Egyetem által fenntartott köznevelési és szakképző intézményekre, 

és az ott foglalkoztatott munkavállalókra, hallgatókra, tanulókra. 

 

(2) Az utasítás hatálya nem terjed ki a Klinikai Központ betegellátó, valamint azon egységeire 

és alkalmazottaira, amelyek tevékenysége nélkülözhetetlen a folyamatos betegellátás 

biztosításához. 

 

II. Az üzemeltetés körébe eső takarékossági intézkedések és szabályok 

 

2. § (1) A Pécsi Tudományegyetem az alábbi minimum léghőmérsékleteket biztosítja 

ingatlanjaiban: 

a) 20 °C az oktatási és irodahelyiségekben, valamint a kollégiumi szobákban, 

b) 18 °C a közösségi és közlekedési helyiségekben. 

 

(2) Az üzemidő utáni zárás időszakában az épület funkciójától függően központilag, de a 

szervezeti egységekkel egyeztetve a fűtés visszaszabályozásra kerül. 

 

(3) Tilos bármilyen egyedi hőfejlesztő eszköz használata tűzvédelmi, balesetvédelmi és 

energetikai szempontból egyaránt. A tilalom betartását a Kancellária Üzemeltetési és 

Beszerzési Igazgatóság (ÜBI) folyamatosan ellenőrzi. 

 

(4) A fűtésre is alkalmas inverteres klímaberendezéseket a jelen utasítás hatálybalépésétől tilos 

használni (kivéve azokban a helységekben, ahol a klímaberendezés hűtési funkciójának 

működtetése technológiai okból indokolt), azokat a ÜBI legkésőbb 2022. október 15. napjáig 

köteles kikötni.  

 

3. § (1) Az épületek külső területeinek világítását és egyéb díszkivilágításokat (szobor, épület 

világítások, térvilágítások, parkolóvilágítások), valamint az egyes telephelyeken működő, az 

Egyetem biztonsága és működése szempontjából nem elengedhetetlen egyéb világítási 

elemeket tilos működtetni. 

 

(2) Egyedi vizsgálat alapján az épületek közös, illetve közösségi tereinek világítási üzemideje 

és intenzitása visszaszabályozásra kerül, ennek során az alaptevékenység zavartalan ellátásához 

még elegendő igényt egyedileg fel kell mérni. A felmérés elvégzéséről az ÜBI gondoskodik 

2022. november 1. napjáig, az épületek használóinak közreműködésével. 



(3) Az Egyetem alaptevékenységeinek zavartalan folytatásához, valamint az épület 

akadálymentesítéséhez nem szükséges felvonókat üzemen kívül kell helyezni.  

 

(4) Az egyetemi hálózatról megtáplált elektromos autótöltők lezárásra kerülnek, azok 

használata – az egyetemi elektromos autóflotta kivételével - tilos. A nem szabványosan 

kialakított egyedi töltőpontok megszüntetésre kerülnek. Az Egyetem rendszeréről saját 

használatú egyéb közlekedési eszközök (pl. elektromos roller, kerékpár) töltése tilos. 

 

(5) A munkavállaló köteles a munkavégzés befejezésekor az informatikai eszközök teljes 

áramtalanítását, valamint a fényforrások lekapcsolását elvégezni. 

 

(6)  A használat függvényében egyes kényelmi berendezések működése is korlátozásra kerül 

(pl. víz hűtő/fűtő automata berendezések, étel-ital automaták időzített lekapcsolása). 

 

(7) A szervezeti egységek vezetői az ÜBI-vel történt egyeztetés alapján a jelen utasításban 

rögzítetteken túl további egyéb energiatakarékossági intézkedéseket is elrendelhetnek. 

 

4. § Az egyetemi épületek funkciója, kihasználtsága és energetikai jellemzőinek vizsgálata, 

valamint a használókkal történő egyeztetést követően az ÜBI legkésőbb 2022. november 15-ig 

felülvizsgálja az épületek nyitvatartási idejét, adott esetben részleges vagy teljes lezárásának 

lehetőségét. 

 

5. § A takarékossági intézkedések számszerűsíthető – fogyasztásban megmutatkozó – 

visszacsatolásának megállapítása érdekében az ÜBI által működtetett, havi rendszerességű 

monitoring rendszer kerül bevezetésre, melynek eredményéről a szervezeti egységek vezetői 

tájékoztatást kapnak.  

 

6. § (1) Minden egyetemi polgár kötelessége, hogy tevékenységét tudatos energiafelhasználás 

mellett végezze. 

 

(2) A takarékossági intézkedések betartása, az energiaválság negatív hatásainak csökkentése 

csak kollektív egyetemi polgári felelősségvállalással érhető el, melynek támogatására a Zöld 

Egyetem program keretében energiamegtakarítási szemléletformáló kampány indul. 

 

II. A felsőoktatáshoz kapcsolódó oktatásszervezés körébe eső intézkedések és szabályok  

 

7. § (1) Az Egyetem valamennyi képzési ciklusban, bármely munkarendben a 2022/23-as tanév 

őszi szemeszterének ütemezését a következőképpen módosítja azzal, hogy ezen célok 

megvalósításához szükséges intézkedések dékáni hatáskörbe kezelendők: 

a) a szorgalmi időszak 2022. december 2-án zárul;  

b) a korábban tervezett őszi szünet elmarad;  

c) a vizsgaidőszak 2022. december 5. és 2023. január 13. között tervezhető (indokolt 

esetben, a rektor előzetes hozzájárulásával lehet hosszabb).  

 

(2) A személyes jelenlétet igénylő vizsgák tervezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy 2022. 

december 24. és 2023. január 8. napja között a karokon – főszabály szerint – a munkavégzés 

szünetel. (A vizsgaidőszak hossza a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban [PTE SZMSZ 5. 

számú melléklet] rögzítetteknek megfelelően legalább 20 munkanap.) 

 



(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a dékánok indokolt kérelmére a rektor engedélyt 

adhat a vizsgák szervezésére, valamint az ezzel kapcsolatos munkavégzésre. 

 

8. § (1) A gyakorlatorientált képzések és a további, szóbeli számonkérést igénylő kurzusok, 

valamint a záróvizsgák tekintetében az Egyetem a személyes jelenlét mellett zajló vizsgákat 

támogatja.  

 

(2) A költséghatékonyságot szem előtt tartva, a vizsgák lebonyolítására valamennyi Campuson 

a legkisebb ráfordítással üzemeltethető épületet kell kijelölni. 

 

9. § (1) Az ágazati irányító minisztérium iránymutatása alapján a tavaszi szemeszter 

ütemezésével kapcsolatos esetleges változások esetén a jelen utasítás felülvizsgálatra kerül. 

 

III. A köznevelési és szakképző intézményekre vonatkozó speciális rendelkezések 

 

10. § Az Egyetem által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények vonatkozásában a 

2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 368/2022. (IX. 

29.) Korm. rendelet alapján 2022 december 22. és 2023. január 8. napok között a munkavégzés 

szünetel. 

 

IV. Az önálló szervezetekre vonatkozó speciális szabályok 

 

11. § (1) Az Egyetem önálló szervezeteiben 2022. december 24. és 2023. január 8. napja között 

– főszabály szerint – a munkavégzés szünetel. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól elérően az önálló szervezetek a rektor vagy a kancellár 

engedélye alapján ettől eltérhetnek.  

 

(3) A munkavégzés szünetelésére egyebekben a módosított 1/2022. rektori-kancellári-KK 

elnöki együttes utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

 

V. Hatályba léptető rendelkezések 

 

12. § (1) Jelen utasítás 2022. október hó 10. napján lép hatályba, és visszavonásig hatályos.  

 

Pécs, 2022. október 10. 

 

 

 

Dr. Miseta Attila s.k. 

rektor 

Decsi István s.k. 

kancellár 

Dr. Sebestyén Andor s.k. 

KK elnök 

 

 

 

 

                                                                                 


