1/2006. rektori utasítás
az Egyetem politikai semlegességének és pártatlanságának megőrzésére
A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) mint politikailag semleges felsőoktatási
intézmény sem a parlamenti és helyhatósági választások, sem az ezen kívül eső időszakokban
nem válhat a politikai küzdelmek színterévé, ezért az egyetem politikai semlegességének és
pártatlanságának megőrzése érdekében az alábbiakat rendelem el:
Az utasítás hatálya
1. § Az utasítás hatálya kiterjed
a) az Egyetem valamennyi karára, önálló szervezetére és szervezeti egységére
(továbbiakban: szervezeti egység), illetve az Egyetem teljes területére,
b) az Egyetem valamennyi dolgozójára, és hallgatójára,
c) az Egyetem területén tartózkodó párpolitikusokra, képviselőkre, képviselőjelöltekre.
Eljárási szabályok
2. § (1) Az Egyetem valamennyi szervezeti egysége teljes pártatlanságot köteles tanúsítani
minden politikai erővel szemben, és a 3-5. §-ban meghatározott kivételtől eltekintve köteles
elzárkózni minden, valamely párthoz, illetve pártpolitikushoz kötődő politikai rendezvénytől,
valamint írásos és szóbeli propaganda tevékenységtől.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom vonatkozik az Egyetem központi vagy kari
kezelésben levő helységeinek e célra való bérbeadására, vagy bérleti díj nélküli rendezvény
tartására, szórólapok, plakátok terjesztésére, az egyetemi média működésére.
3. § Pártpolitikusok és egyéb személyek olyan oktatási vagy ismeretterjesztési célú
szerepeltetése során, mely alkalmas politikai propaganda kifejtésére, gondoskodni kell a
rendezvény szakmai jellegének megőrzéséről és a paritásos elv biztosításáról.
4. § Nem esik korlátozás alá a közhivatalt betöltő személyek részvétele vagy szerepeltetése
valamely egyetemi rendezvényen, ugyanakkor a protokoll szabályainak betartásával fel hívni
figyelmüket arra, hogy kerülniük kell a nyílt pártpropagandát, megnyilvánulásaikban
alkalmazkodniuk kell az Egyetem szabályzataihoz.
5. § (1) Annak érdekében, hogy az egyetemi polgárok politikai szereplőkkel kulturáltan és
szervezett körülmények között találkozhassanak, valamennyi országgyűlési frakcióval
rendelkező párt, illetve megbízott képviselője, valamint Pécs, Kaposvár, Szombathely,
Zalaegerszeg, Szekszárd megyei jogú városok képviselői, képviselőjelöltjei választási
időszakonként egy alkalommal egyetemi létesítményeket vehetnek bérbe az Egyetem
vonatkozó szabályzatai szerint.

(2) Az egyetemi létesítmények jelen szakasz (1) bekezdésében foglaltak szerinti írásbeli
kérelmet a rendezvényt megelőzően 15 napig kell a Rektori Hivatal vezetőjének megküldeni.
6. § (1) A 3-5. §-ban meghatározott rendezvényeken a rend fenntartásáról és a kulturált
hangnem biztosításáról, a szélsőséges, indulatkeltésre alkalmas megnyilvánulások
megakadályozásáról a szervező köteles gondoskodni.
(2) Amennyiben a szervező, vagy bérbeadó a jelen § (1) bekezdésben megjelölt magatartások
valamelyikét észleli, köteles azt a rektornak jelezni, egyúttal javaslatot tehet a bérlő vagy
szervezete további bérleti lehetőségekből való kizárására.
(3) A rendezvényekről karonként egy, a bérelt helységekben tartandó rendezvényekről az
Egyetem területén egyetlen plakát – a rendezvénynek helyt adó telephelyen – helyezhető el.
Hatályba léptető rendelkezések
7. § Jelen rektori utasítás 2006. január 09. napján lép hatályba.
Pécs, 2006. január 03.
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