
3/2005. számú Gazdasági Főigazgatói Utasítás 
Az Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum önálló gazdálkodási jogkörének 

visszavonásáról, és a kapcsolódó ügyviteli változásokról 
 

Preambulum 
 

Az Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum (továbbiakban: Centrum) gazdálkodási 
mutatóinak tendenciája az elmúlt időszakban a bevezetett intézkedések ellenére nem változott 
a remélt mértékben. A pénzügyi helyzet további romlásának megállítása, stabilizálása, majd 
javítása érdekében, a Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzat 21. § (2) 
bekezdésében adott felhatalmazás alapján, a következő intézkedéseket hozom. 
 

Az utasítás hatálya 
 

1. § (1) Az utasítás kiterjed a Centrum minden szervezeti egységére, az egységeknél kezelt 
minden keretre, a pályázatok kivételével és az Általános Orvostudományi Kar OEP bevétellel 
rendelkező intézeteinek OEP forrásaira. 
 
2. § A Centrum önálló gazdálkodási jogkörét, a Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodási 
Szabályzat 22. §-ában foglalt jogkörömnél fogva 2005. május 23-ai dátummal felfüggesztem. 
 

Ügyviteli változások 
 

3. § (1) Kötelezettségvállalás csak további, ezen utasításban leírt ellenjegyzéssel érvényes. 
(2) Minden, korábban létrejött, de a gazdasági rendszerben nem regisztrált 
kötelezettségvállalás esetén meg kell szerezni a következő bekezdésekben leírt engedélyeket.  
(3) Minden közalkalmazotti jogviszony létesítésével és személyi juttatással kapcsolatos 
kötelezettségvállalás a gazdasági főigazgató ellenjegyzésével, a centrum elnökének 
támogatásával történhet. 
(4) Nem vállalható kötelezettség abban az esetben, ha az elhalasztható, meg nem valósulása 
jelentős kockázatot nem jelent. Különösen ide értendő minden beruházás, eszközbeszerzés, 
műhelytől történő megrendelés. 
(5) Kötelezettségvállalás (az eddigi aláírásokon túl) 500 ezer Ft egyedi érték alatt a Centrum 
gazdasági igazgatója, 500 ezer forint és a felett gazdasági főigazgató ellenjegyzésével 
érvényes. Az egyedi értékeket össze kell vonni, ha az egy termék vagy szolgáltatás egy 
részének ellenértékét jelenti. 
(6) Raktári igénylés a 2005. év első negyedévi felhasználás havi átlagáig havonta kiadásra 
kerülhet, ezt meghaladó mennyiség esetén a fenti értékhatárok szerinti ellenjegyzés után 
adható ki a raktárból.  
(7) Megrendelés csak a Beszerzési és Készletgazdálkodási Osztályon valamint az 
Egészségügyi Üzemeltetési és Fejlesztési Osztályon keresztül történhet. 
 
4. § Az utasítás 2005. május 23-án lép hatályba. 
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