
 
 

4/2003. sz. Gazdasági Főigazgatói utasítás 
 

A Pécsi Tudományegyetem likviditási helyzetének fokozatos romlása miatt a következő intézkedést vezetem be. 
 
A likviditást befolyásoló tényezők, kapcsolódó célok 
Terhelések 
Teljesítési kötelezettség kezdő időpontja 
1. Minden szerződéskötésnél törekedni kell arra, hogy az Egyetemet fizetési kötelezettség a lehető legkésőbbi 

időpontban kezdje terhelni. (felelős: szerződést előkészítő, kötelezettségvállaló) 
2. Azon szállítókkal, akik jelentős követeléssel bírnak az Egyetem felé, fel kell venni a kapcsolatot a tartozás 

átütemezése céljából. (gazdasági főigazgató, gazdasági főigazgató általános helyettese) 
3. Közalkalmazottak felvételénél a legkésőbbi időpontot kell megjelölni az alkalmazás megkezdésének 

időpontjául. (munkáltató, kötelezettséget vállaló) 
Teljesítési kötelezettség mértéke 
4. Azon beszerzések megvalósítását, amelyek késése, elmaradása jelentős hatással nem bírnak csak a 

likviditási helyzet stabilizálódása után lehet megvalósítani. (gazdasági főigazgató, gazdasági főigazgató 
általános helyettese, kötelezettségvállaló) 

5. Az egységeknél folyamatban lévő, konszolidációt célzó beavatkozásokat a lehető leggyorsabban kell 
végrehajtani. A konszolidációra kötelezett egységek (ÁOK, BTK, IGYFK és TTK) konszolidációs 
tevékenységükről és annak eredményéről 6.30-ai fordulónappal beszámolót kell készíteniük. (egységvezető) 

 
Jóváírások 
1. Az Egyetem követeléseit hatékonyan és gyorsan kell behajtani. 
(pénzügyi osztály vezetője) 
 
Likviditás tervezése 
1. El kell készíteni és pontosan kell követni a várható bevételeket és kiadásokat havi bontásban. 
(controlling osztály) 
 
A fenti célok megvalósítása érdekében  
 
1. Minden 100 000 Ft feletti kötelezettségvállalás csak a gazdasági főigazgató vagy az általa ezen utasítás 

alapján megbízott személy további ellenjegyzésével érvényes. Ez az ellenjegyzés nem befolyásolja az eddig 
Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem kötelezettségvállalási,  utalványozási, ellenjegyzési és érvényesítési 
rendjéről (2003.03.04.) szóló szabályzatában előírt ellenjegyzési feladatot. (Kettős ellenjegyzés kerül 
bevezetésre). 

2. Az Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum (Centrum) kötelezettségválallásaival kapcsolatos 1. 
pontban leírt feladatot a Centrum gazdasági igazgatója látja el. A Centrum esetében alkalmazni kell a 
Centrum vonatkozó szabályzatát. 

 
A fenti intézkedések sikeres végrehajtása hosszú távon csak abban az esetben kezeli megfelelően az Egyetem 
likviditási problémáját, ha megfelelő szervezeti átalakulással együtt jár. 
 
A fenti intézkedések 2003. július 3-tól visszavonásig hatályosak. 
 
 
Pécs, 2003. július 3. 
 
 
 
 
 
Kisbánné Karis Ilona 
gazdasági főigazgató 


