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9/2011. számú rektori utasítás az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges 

intézkedésekről szóló 1025/2011. (II. 11.) Kormányhatározat rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 

Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II.1.) 

Kormányhatározat által a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) számára előírt zárolás, 

illetve maradványtartási kötelezettség biztosítása, valamint ezzel összefüggésben az Egyetem 

takarékos gazdálkodásának biztosítása érdekébe az alábbi utasítást adom. 

 

Az utasítás hatálya 

 

1.§ (1) Az utasítás hatálya az Egyetem valamennyi szervezeti egységére kiterjed. 

 

(2) Az utasítás személyi hatálya az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, 

kötelezettségvállalással, valamint ellenjegyzéssel megbízott személyekre, továbbá a beruházások 

előkészítésében, lebonyolításában közreműködő személyekre terjed ki. 

 

(3) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed valamennyi felhalmozási típusú kiadásra, amely immateriális 

jószág, illetve tárgyi eszköz beszerzésére, létesítésére, létrehozására, bővítésére, funkciójának 

megváltoztatására irányul (továbbiakban: beruházás). 

 

A Kormányhatározat végrehajtására vonatkozó rendelkezések 

 

2. § Az Egyetem valamennyi ingatlan beruházását felfüggesztem. 

 

3. § (1) A Szenátus 43/2011. (03. 17.) számú határozata által a zárolással érintett szervezeti egységek 

100 000 Forint beszerzési értéket meghaladó immateriális jószágokkal és tárgyi eszközökkel 

kapcsolatos valamennyi beruházását felfüggesztem. 

 

(2) Az egyes szervezeti egységek beszerzései tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 

értékhatárt a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény egybeszámításra vonatkozó szabályai 

szerint kell megállapítani. 

 

Kivételek a beruházás felfüggesztése alól 

 

4. § Az utasítás 2-3. §-ban meghatározott felfüggesztés alóla rektor egyedi döntése alapján kivételt 

képeznek: 

 

a) a havaria beruházások, 

b) a hatályba lépéskor már megkötött támogatási szerződéssel rendelkező pályázatokkal 

kapcsolatos beruházások, 

c) a meghatározott célra átvett pénzeszközökből megvalósuló beruházások (pl. szakképzési 

hozzájárulás), 

d) egyedi, az a)-c) pontokban meg nem határozott beruházások. 

 

5.§ (1) Havaria esemény bekövetkezésekor az azzal kapcsolatos beruházás engedélyezéséről építési 

beruházás esetén a Gazdasági Főigazgatóság Műszaki Igazgatóságának előterjesztésével, immateriális 

jószág és nem építési beruházással kapcsolatos tárgyi eszköz esetén a Gazdasági Főigazgatóság 

Vagyongazdálkodási Igazgatóságának előterjesztésével, a gazdasági főigazgató javaslatára a rektor 

dönt. 

 

(2) A 4. § d) pontjában meghatározott egyedi esetben a szervezeti egység részletes indoklású 

kérelmére, a gazdasági főigazgató javaslatára a rektor felmentést adhat a beruházás 2-3. §-okban 

meghatározott korlátozásai alól. 
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Hatályba léptető és záró rendelkezések 

 

6. § (1) Jelen utasítás kihirdetése napján lép hatályba. 

 

(2) Jelen utasítást a hatálybalépést követően megindított beruházások tekintetében kell alkalmazni.  

 

(3) Jelen utasítás alkalmazásában megindítottnak minősül az a beruházás, melynek megindításához 

(megrendeléshez) szükséges iratanyaga a hatálybalépés napjáig az Egyetem bármely szervezeti 

egységétől a beruházást lebonyolító szervezethez beérkezett. 

 

Pécs, 2011. március 31. 

 

 

         dr. Bódis József  

          rektor 


