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A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) az ország és a régió szellemi műhelyeként kiemelt 

figyelmet fordít a kultúra ápolására, fejlesztésére, népszerűsítésére. Mindezen célokat szem előtt tartva a 
Janus Egyetemi Színház önálló szervezetként történő működését támogatja. 

Az Egyetem szervezeti és működési szabályzata 117. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a 

Szenátus a Janus Egyetemi Színház szervezetére és működésére az alábbi szabályzatot alkotja.  
 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 
 

A Janus Egyetemi Színház elnevezése és jogállása 

 
1. § (1) Az Janus Egyetemi Színház (továbbiakban: JESZ) az Egyetem stúdiószínházaként működő 

önálló szervezet. A JESZ az Egyetem szolgáltató szervezeti egysége. 

 

(2) A JESZ hivatalos elnevezése: Janus Egyetemi Színház 
Rövidített neve: JESZ.  

Angol neve: University of Pécs Janus Theatre 
 
(3) A JESZ székhelye: Zsolnay Kulturális Negyed, 3630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37. 

 

(4) A JESZ fenntartója az Egyetem. A JESZ a Szenátus által meghatározott költségvetési keretből 
központi feladatokat ellátó önálló gazdálkodást folytató egység. A JESZ mint önálló szervezet az 

Egyetem Gazdálkodási Szabályzatának 48. § (4) bekezdése alapján gazdálkodó egység, amelynek 

gazdálkodási jogosítványait, kötelezettségeit, valamint felelősségét és feladatait a Gazdálkodási 
Szabályzat határozza meg. 

 

2. § A JESZ a Magyar Köztársaság címerét körülölelő Pécsi Tudományegyetem – Janus Egyetemi 

Színház feliratú bélyegző használatára jogosult.  
 

A JESZ fenntartása és felügyelete 

 
3. § (1) A JESZ szakmai és törvényességi felügyeletét az ágazati minisztérium, közvetlen felügyeletét 

az Egyetem rektora – átruházott jogkörrel a rektor által kijelölt rektorhelyettes – látja el. 

 
4. § A rektor hatáskörében eljárva:  

a) az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint, a Szenátus véleményének 

figyelembevételével megbízza a JESZ igazgatóját,  

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a JESZ igazgatója felett,  
c) biztosítja a JESZ működéséhez és fejlesztéséhez szükséges – szakmai normáknak megfelelő – 

személyi és anyagi feltételeket.  

 

II. fejezet 

A JESZ feladata 

 

5. § (1) A JESZ, mint szolgáltató szervezeti egység művészeti tevékenységével színházi előadásokat 
hoz létre az Egyetem polgáraiból szervezett társulatával, továbbá egyéb művészeti és kulturális 

feladatokat lát el. 

 
 

 



(2) A JESZ:  

a) az Egyetem hallgatóiból (dolgozóiból) társulatot szervez,  

b) a társulat tagjai részére képzést, tréninget, felkészítést tart,  
c) színházi előadásokat hoz létre,  

f) művészeti akciókat, fesztiválokat szervez, illetve hazai és külföldi találkozókon és 

fesztiválokon vesz részt, 
g) működésével, művészeti tevékenységével az Egyetem egységét szolgálja,  

i) társulata és közönsége számára a közösségi lét élményét nyújtja,  

j) lehetőség szerint segíti az Egyetemen működő színházi, művészeti képzéseket,  

k) színházi eszközeivel segíti az oktató, tudományos, és tanulmányi tevékenységet, 
l) előadásaival népszerűsíti a Pécsi Tudományegyetemet, öregbíti annak jó hírét. 

 

III. fejezet 

A JESZ irányítása és működése 

 

7. § A JESZ munkáját az igazgató irányítja, akit nyilvános pályázat alapján a rektor bíz meg határozott 
időre. A pályázatot a rektor készíti elő és írja ki. 

 

(2) A pályázatokat a rektor a Szenátus elé terjeszti. Az igazgatói pályázat rangsorolásáról a Szenátus 

dönt. A rektor a Szenátus véleményének mérlegelésével adja ki a vezetői megbízást. 
 

(3) Az igazgató felelős a JESZ feladatainak maradéktalan ellátásáért, a költséghatékony gazdálkodásért, 

a JESZ munkájának az Egyetem igényeit szem előtt tartó szervezéséért, fejlesztéséért. A rektor által 
átruházott hatáskörben munkáltatói jogkört gyakorol a JESZ alkalmazásában álló dolgozók fölött a PTE 

foglalkoztatási követelményrendszerében meghatározottak szerint. 

 

8. § Az igazgató feladat- és hatásköre:  
a) tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a JESZ éves munkáját, meghatározza a belső 

szabályzatokat, valamint a munka- és ügyrendet,  

b) javaslatot tesz a rektornak, valamint a Szenátusnak a JESZ működésére és fejlesztésére 
vonatkozóan,  

c) képviseli a JESZ-t,  

d) a Gazdálkodási Szabályzatban meghatározottak szerint gazdálkodik a megállapított 
költségvetési keretekkel és bevételekkel a JESZ fejlesztését elősegítő pályázati lehetőségek 

kiaknázásával,  

e) a JESZ érdekeinek szem előtt tartásával biztosítja a dolgozók továbbképzését,  

f) segíti az egyetemi oktatást, különös tekintettel a színházzal kapcsolatos képzésekre, 
g) a JESZ működéséről évente beszámol a Szenátusnak. 

 

IV. fejezet 

Hatályba léptető és záró rendelkezések 

 

9. § Jelen szabályzat a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba.  
 

Záradék:  
Jelen szabályzatot a Szenátus 2011. szeptember 29-ei ülésén fogadta el.  

 

 

Pécs, 2011. szeptember 29.       dr. Bódis József sk. 

           rektor 


