
14/2022. (10.17.) számú dékáni utasítás a teremfoglalás rendjére vonatkozóan a 

közüzemi költségek csökkenését elősegítő módon történő vizsgáztatás megszervezése 

érdekében a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán 

 

Preambulum 

A Pécsi Tudományegyetem közüzemi költségeinek csökkentését célzó intézkedésekről szóló 

2/2022. számú rektori-kancellári-KK elnöki utasítása alapján az Általános Orvostudományi 

Kar (továbbiakban, mint Kar) a költségmegtakarítási intézkedései körében törekszik az 

intézménygazdálkodásában az energiahatékony megoldásokra. A Kar épületeiben található 

teremkapacitásának hatékony és ésszerű kihasználása érdekében a jelen Utasításban foglaltak 

szerint lehet a vizsgák szervezése érdekében termeket lefoglalni.   

 

Az utasítás hatálya 

1. § Jelen Utasítás hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 

valamennyi szervezeti egységére és az ott foglalkoztatott munkavállalókra, továbbá a 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott oktatókra és egyéb 

személyekre. 

 

A szóbeli vizsgák szervezéséhez kapcsolódó rendelkezések 

2. § (1) A Karon szóbeli vizsgák lebonyolítására elsődlegesen a szervezeti egységek 

rendelkezésére álló termeket (intézeti termek) és egyéb vizsgáztatásra alkalmas helyiségeket 

kell igénybe venni. Az adott szervezeti egység köteles a saját működését olyan módon 

megszervezni, hogy a vizsgáztatás lebonyolítása a többi tevékenységével (pl. továbbképzések, 

intézeti megbeszélések, stb.) szemben elsőbbséget élvezzen. 

(2) Amennyiben az adott szervezeti egységben nem áll rendelkezésre elegendő, a szóbeli 

vizsgáztatás lebonyolítására alkalmas helyiség, úgy a vizsgáztatás megszervezésért felelős 

oktató vagy egyéb személy jogosult a Kar közös kezelésében lévő termekből szóbeli vizsga 

szervezésének céljából legfeljebb két termet igényelni a Tanulmányi Hivatal teremfoglalásért 

felelős munkatársánál. 

(3) A Tanulmányi Hivatal köteles a teremfoglalásokat olyan módon megszervezni és 

csoportosítani, hogy a használatban lévő termek teljes kihasználtsága megvalósuljon. A 

Tanulmányi Hivatal köteles elsősorban a teremfoglalásokat Dr. Grastyán Endre Oktatási 

Tömbbe irányítani. További termek bevonására csak abban az esetben kerülhet sor, 

amennyiben ott már nincs elegendő elérhető helyiség. A teremkapacitás megfelelő és 

hatékony kihasználása érdekében a teremfoglalásért felelős munkatárs köteles a rendelkezésre 

álló idősávokról a termet igénylő oktatót tájékoztatni és az igényelt időpont telítettsége esetén 

javaslatot tenni másik rendelkezésre álló idősávra vagy elérhető másik teremre.   



(4) Amennyiben az (1) és a (2) bekezdésben foglalt termek száma nem elegendő a szóbeli 

vizsgáztatás hatékony lebonyolítására, úgy a szervezeti egység vezetője írásbeli, indoklással 

ellátott kérelmére az oktatási dékánhelyettes jogosult további termek lefoglalását 

engedélyezni. 

(5) A Kar közös kezelésében lévő termeinek szóbeli vizsgáztatás lebonyolítása érdekében 

történő lefoglalására hétfőtől csütörtökig 8.00 és 18.00, valamint pénteken 8.00 és 12.00 óra 

között van lehetőség. Főszabályként vizsgáztatás lebonyolítása érdekében közös használatú 

termet hétvégi, munkaszüneti és ünnepnapra foglalni nem lehet, amelytől kizárólag oktatási 

dékánhelyettesi engedéllyel lehet eltérni. 

 

Az írásbeli vizsgák szervezéséhez kapcsolódó rendelkezések 

3.§ (1) Az írásbeli vizsgák megszervezéséhez kapcsolódó teremfoglalások esetében a Kar a 

vizsgára jelentkezők számának figyelembevétele mellett biztosítja a közös használatban lévő 

termeket a szükséges számban. 

(2) A vizsgáztatásért felelős oktató köteles a vizsgáztatást olyan módon megszervezni, hogy a 

vizsgacsalás elkerülése további, a minimálisan szükséges mértéket meghaladó teremkapacitás 

igénybevétele nélkül is biztosítható legyen. 

(3) A Tanulmányi Hivatal a nagylétszámú írásbeli vizsgák megszervezése során is köteles a 

2.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint eljárni és törekedni a teremkapacitás megfelelő és 

hatékony kihasználására. 

 

Egyéb rendelkezések 

4.§ (1) A Kar a hatékony intézménygazdálkodás keretében az alábbi helyszíneken nem 

biztosítja a teremfoglalás lehetőségét a vizsgáztatás megszervezése során: 

a) Rákóczi úti telephely 

b) Elméleti Tömb 6, 7, 8, szemináriumi termek 

c) Szentágothai János Kutatóközpont     

 

Hatályba léptető rendelkezések 

5. § Jelen Utasítás 2022 október 17. napján lép hatályba.  

 

Pécs, 2022. október 17. 

 

Dr. Nyitrai Miklós 

Dékán 

 

 


