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5/2022. (XI. 17.) számú dékáni utasítás 

a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 

a közüzemi költségek csökkentését célzó intézkedésekről, valamint az ezekhez kapcsolódó 

oktatásszervezési kérdésekről a 2022/2023. tanév őszi szemeszterében 

 

A munkavégzés év végi szüneteléséről és az ahhoz kapcsolódó munkáltatói intézkedésekről szóló 

1/2022. számú rektori – kancellári és KK elnöki együttes utasítás, valamint a Pécsi Tudományegyetem 

közüzemi költségeinek csökkentését célzó intézkedésekről szóló 2/2022. számú rektori – kancellári – 

KK elnöki együttes utasítás végrehajtása érdekében, figyelemmel a kari sajátosságokra, előzetes rektori 

hozzájárulás alapján az alábbiakat rendelem el: 

 

Az utasítás célja 

 

1. § Az utasítás célja, hogy a Kar alaptevékenységeinek zavartalan ellátása mellett szolgálja az 

energiaárak jelentős mértékű emelkedésével együtt járó költségmegtakarítási intézkedéseket. 

 

Az utasítás hatálya 

 

2. § Az utasítás hatálya kiterjed a Kar valamennyi munkavállalójára és hallgatójára, továbbá a Kar 

helyiségeiben tartózkodó valamennyi személyre. 

 

Az üzemeltetés körébe eső takarékossági intézkedések és szabályok 

 

3. § (1) A Dohány utcai „Z” épület csökkentett nyitvatartással üzemel, amely a jelen utasítás hatálya 

alatt a következőképpen alakul: 

a) hétfőtől – péntekig 7:00 – 18:00 óra között tart nyitva,  

b) szombat – vasárnap zárva tart, azzal, hogy a szombati napon levelezős órákat tartó, az épületben 

irodával rendelkező munkatársak részére a mozgó portaszolgálat segítségével megoldható az épületbe 

bejutás. 

 

(2) A Tanulmányi Osztály főszabályként nyitva tart munkanapon 8:00 - 12:00 óra között; csütörtök 

kivételével, amely napon a Tanulmányi Osztály kizárólag elektronikus ügyintézést biztosít. 

 

(3) A 48-as téri „A” épület a vizsgaidőszakban csökkentett nyitvatartással üzemel az alábbiak szerint: 

a) hétfőtől – péntekig 7:00 – 19:00 óra; 

b) szombaton 7:00 – 16:30 óra között tart nyitva. 

 

(4) A Kar mindkét épülete („A” és „Z” épületek) 2022. december 24. napjától 2023. január 8. napjáig 

zárva tartanak. Kivételesen indokolt esetben az épületekbe az „A” épületben üzemelő 24 órás 

portaszolgálat segítségével a dékán engedélyével lehet belépni. 

 

4. § A Karon az összes folyosói képernyő lekapcsolásra kerül. 

 

Oktatásszervezés körébe eső intézkedések 

 

5. § (1) A Karon a szorgalmi időszak az eredeti tanév rendje szerint 2022. december 10. napjáig tart. A 

2022/2023. tanév őszi félévének részletes ütemezését a jelen utasítás hatályba lépését követően releváns 

eseményekre vonatkozóan az utasítás melléklete tartalmazza. 

 

(2) A Karon a vizsgaidőszak (23 vizsganap) az eredeti tanév rendjétől eltérően a következőképpen 

alakul: 

a) a vizsgaidőszak kezdő napja 2022. december 12. (hétfő), 
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b) a vizsgaidőszak záró napja 2023. január 25. (szerda), 

c) a munkavégzés szünetelésére tekintettel 2022. december 24. napja és 2023. január 8. napja között 

vizsga nem hirdethető. 

 

(3) A vizsgaidőszakban jelenléti szóbeli vizsga 9:00 és 12:00 óra között; jelenléti írásbeli vizsga 9:00 és 

16:00 óra között szervezhető. A megadott időbeli korlátokat a létszámkorlátok meghatározásánál is 

szükséges figyelembe venni.  

 

(4) Minden szakon és munkarendben legalább heti három (a tematikának megfelelően szóbeli és/vagy 

írásbeli) vizsgaalkalom meghirdetése kötelező. Ezen rendelkezéstől indokolt esetben, a dékán előzetes 

engedélyével a tanszékvezető eltérhet. 

 

6. § (1) A félévközi zárthelyi dolgozatok az UNIPOLL és a MOODLE alkalmazásával, távolléti 

számonkérés keretében is megvalósíthatóak. A Kar a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (PTE SZMSZ 5. 

számú melléklet, továbbiakban: TVSZ) keretei között és a kiadott tantárgyi leírásoknak megfelelően 

támogatja a félévvégi jegymegajánlás lehetőségét.  

 

(2) Szóbeli vizsga vizsgaidőszakban infokommunikációs eszközökkel történő megvalósítása 

főszabályként tilos. Az ismeretek szóbeli ellenőrzésére különös méltánylást érdemlő esetben (pl. az 

oktató, vagy a hallgató körülményeiben beálló elháríthatatlan akadály esetén) elektronikus úton, kép- és 

hangátvitelre egy időben alkalmas infokommunikációs eszköz segítségével is sor kerülhet kérelemre, 

egyedi mérlegelés alapján, de kizárólag a Kari Tanulmányi Bizottság engedélyével. 

 

(3) A vizsgaidőszak rendjében történt változásokra tekintettel elrendelem, hogy a szóbeli vizsgajegyek 

rögzítése a vizsganapon, haladéktalanul kerüljön rögzítésre. 

 

(4) Írásbeli vizsgát a TVSZ 50. § alapján lehet szervezni a vonatkozó tantárgyleírásban rögzítettekre is 

tekintettel. 

 

Hatályba léptető rendelkezés 

 

7. § Jelen utasítás 2022. november 21. napján lép hatályba és 2023. január 31. napján hatályát veszti. 

 

Pécs, 2022. november 17. 

 

 

 

Prof. Dr. Fábián Adrián 

              dékán 
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MELLÉKLET 

 

A 2022/2023. tanév őszi félévének módosult ütemezése 

2022. november 21. és 2023. január 31. napja között 

 

Szorgalmi időszak vége: 2022. december 10. (szombat) 

Vizsgaidőszak: 

2022. december 12. (hétfő) – 2023. január 25. (szerda) 

[2022. december 24. és 2023. január 8. között vizsga nem 

hirdethető, a Karon a munkavégzés szünetel] 

Méltányossági vizsgák 

időpontja:  
2023. január 31. (kedd) 

Záróvizsgaidőszak  

jogász szakon: 

(Büntetőjog tantárgyból) 

2022. december 12. – 2022. december 15.  

Záróvizsga pótnap 

jogász szakon: 
2023. január 11. (szerda) 

Záróvizsganap igazságügyi 

igazgatási szakon: 
2023. január 16. (hétfő) 

Dolgozatok leadási határideje a 2022/2023-2 (tavaszi) félévében záróvizsgák megkezdéséhez 

jogász szak, nappali és levelező munkarend esetén: 

Szakdolgozatok leadási 

határideje: 
2023. január 09. - 2023. január 16. 

Szakdolgozat védésének 

határideje: 
2023. január 17. - 2023. február 07. 

Dolgozatok leadási határideje az igazságügyi igazgatási alapképzésben 2023. január 16-ai 

záróvizsgán való részvételhez: 

Szakdolgozatok leadási 

határideje: 
2022. november 07. - 2022. november 21. 

Szakdolgozat védésének 

határideje: 
2022. november 22. - 2022. december 06. 

 

 


