A Pécsi Tudományegyetem
Szervezeti és Működési Szabályzatának 17. számú melléklete

A Gazdasági Tanács Ügyrendje

Pécs 2006.
2011. február 24. napjától hatályos változat

A Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tanácsa, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
(továbbiakban: Ftv.) 24. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Ftv. Gazdasági Tanácsra
vonatkozó rendelkezéseit, valamint a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és
Működési Szabályzatában foglaltakat figyelembe véve működését az alábbiakban határozza meg1.2
A Gazdasági Tanács összetétele, a tagok megbízatása
1. § (1) A Gazdasági Tanácsnak (továbbiakban: Tanács) kilenc tagja van.
(2) A Tanács tagjai:
a) hivatalból:
aa) a rektor,
ab) a gazdasági főigazgató.
b) delegálás alapján:
ba) a Szenátus által delegált tagok (3 fő),
bb)
bc) felsőoktatásért felelős miniszter által delegált tag,
bd) a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által delegált tag,
be) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által delegált tag,
bf) az államháztartásért felelős miniszter által delegált tag.
(3) A Szenátus által delegált tagok közül egy főt a Szenátus az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
javaslata alapján delegál. A Szenátus által delegált tagok egyike
a) jogász, vagy a gazdaságtudományok képzési területen mesterképzésben szerzett, vagy azzal
egyenértékű szakképzettséggel rendelkezik,
b) nem állhat az Egyetemmel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban.
(4) A delegálók a Tanács tagjait nem utasíthatják.
(5) A Tanács delegált tagjainak megbízatása öt évre szól, amely egy alkalommal meghosszabbítható.
(6) A Tanács állandó meghívottai:
a) a Magyar Államkincstár meghívottja,
b) az egészségügyi szolgáltatásért felelős vezető,
c) a Közalkalmazotti Tanács elnöke,
d) a reprezentatív szakszervezetek egy képviselője,
e) a hallgatók egy képviselője.
2. § (1) Nem lehet a Tanács tagja, aki
a) büntetett előéletű,
b) polgármesteri tisztséget tölt be,
c) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló törvény szerint politikai vezetőnek minősülő állami vezetői tisztséget tölt be,
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d) politikai pártban tisztséget tölt, illetve töltött be, fizetett pártalkalmazottként foglalkoztatták
vagy foglalkoztatják, feltéve, hogy kizáró ok megszűnése óta még nem telt el legalább öt év,
e) önkormányzati, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő,
f) tagja a Szenátusnak,
g) tagja – az 57. § (2) bekezdés bc)-bf) pontokban meghatározott delegáltak kivételével - más
felsőoktatási intézmény gazdasági tanácsának,
h) az állami egyetemek kivételével az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alatt álló
költségvetési szervvel közalkalmazotti jogviszonyban áll,
i) betöltötte hetvenedik életévét,
j) tagja más felsőoktatási intézmény szenátusának,
k) más felsőoktatási intézmény vezető beosztású alkalmazottja.
(2) A rektor tekintetében az (1) bekezdés a) és g)–i) pontjaiban foglaltak kivételével az (1)
bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.
(3) A tagok tagsága megszűnik
a) a megbízatás lejártával,
b) lemondással,
c) visszahívással,
d) a tag halálával.
(4) A lemondás elfogadása, illetve a visszahívás a delegáló hatáskörébe tartozik.
(5) A megbízatás idő előtti megszűnése esetén a delegálásra jogosult 30 napon belül köteles új tagot
delegálni jelen szabályzat delegálásra vonatkozó rendelkezései szerint. Az új tag megbízatása öt évre
szól, függetlenül attól, hogy a korábbi tag megbízatásából mennyi idő telt el.
(6) A Tanács elnökének kezdeményezésére vissza kell hívni azt a tagot,
a) aki egy éven keresztül a Tanács üléseinek több mint felén nem vett részt és távolmaradását
nem tudta megfelelően igazolni,
b) aki bármilyen okból a gazdasági tanácsi tagságból eredő feladatait több mint fél éven
keresztül nem tudja ellátni,
c) akivel szemben utóbb következik be olyan körülmény, amely miatt nem lehet a Tanács tagja.
3. § (1) A Tanács első ülésén tagjai közül elnököt választ.
(2) Az elnök megválasztásához legalább öt támogató szavazat szükséges.
(3) A Tanács elnöke
a) összehívja és vezeti a Tanács üléseit,
b) aláírásával hitelesíti a Tanács döntéseit,
c) képviseli a Tanácsot a Szenátus ülésein, valamint az egyetemi és egyéb fórumokon,
d) felelős a Tanács jogszabály és jelen szabályzat szerinti működéséért,
e) a 2. § (6) bekezdésében foglalt esetekben kezdeményezi a delegálásra jogosultnál a tag
visszahívására.
(4)3 A Tanács elnöke a Szenátus állandó meghívottja.
(5)4 A Gazdasági Tanács titkári feladatait a Rektori Hivatal Jogi Osztályának vezetője látja el.
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A Tanács tagjainak jogai és kötelességei
4. § (1) A Tanács tagjainak joga és kötelessége a Tanács eredményes, az Egyetem érdekeit szolgáló
működésének elősegítése.
(2) A tag jogosult és köteles
a) a Tanács ülésein részt venni,
b) akadályoztatása esetén távolmaradását és ennek indokát a Tanács elnökének bejelenteni,
c) a Tanács tevékenysége során a jogszabályokat és az egyetemi szabályzatokat betartani,
d) a Tanács hatáskörébe tartozó bármely ügyben a Tanács ülésén kérdéseket feltenni,
intézkedést, módosítást, döntéshozatalt kezdeményezni,
e) minden olyan információhoz hozzáférni, amely a tanácsi tagságból eredő feladatai ellátáshoz
szükséges. Ennek érdekében az Egyetem rendszeresen a Tanács tagjai részére rendelkezésre
bocsátja mindazokat a dokumentumokat (beszámolók, jegyzőkönyvek, stb.), amelyek Tanács
feladatának hatékony és szakszerű ellátásához szükségesek. Ezen dokumentumok jegyzékét
jelen ügyrend melléklete szabályozza.
(3)5

A Tanács feladat és hatásköre
5. § (1) A Tanács az Egyetem feladatainak végrehajtása megalapozásában, a rendelkezésre bocsátott
források, eszközök, a közpénz, a közvagyon hatékony és felelős használatát segítő gazdasági stratégiai
döntéseket előkészítő és végrehajtásuk ellenőrzésében részt vevő, a fenntartói döntések
előkészítésében közreműködő testület.
(2)67
(3)89
(4)10 A Tanács közreműködik a Szenátus döntéseinek előkészítésében, így különösen véleményezi
a) az Egyetem intézményfejlesztési tervét, és vagyongazdálkodási tervét,
b) az Egyetem költségvetését, éves, illetve éven túli kötelezettségvállalási tervét,
végrehajtásának ütemtervét és számviteli beszámolóját,
c) az Egyetem számviteli rendjét,
d) az egyetemi fejlesztések indítását,
e) az Egyetem által gazdálkodó szervezet alapítását, gazdálkodó szervezetben részesedés
szerzését, gazdálkodó szervezettel történő együttműködését,
f) az Egyetem rendelkezésére bocsátott, valamint a tulajdonában lévő ingó- ideérte a szellemi
terméket, más vagyoni értékű jogokat is- és ingatlanvagyon hasznosítását, elidegenítését,
g)
h) együttműködési megállapodások megkötését,
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i) az Egyetem szervezete, szervezeti egysége létesítését, átalakítását, megszüntetését,
j) a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit.
(5)11 A Gazdasági Tanács gazdasági szempontból véleményezi:
a) az Egyetem, vagy az Egyetem tulajdonában álló, vagy többségi részesedésével működő jogi
személyek által készített, egy milliárd forintot meghaladó támogatási igényű, illetve az Egyetem
költségvetését önrész biztosításával terhelő pályázatokat,
b) az Egyetem kutatási- fejlesztési- innovációs stratégiáját,
c) az Egyetem kutatási programját,
d)12 az Egyetem 200 millió forintot meghaladó beruházásait, fejlesztéseit,
kötelezettségvállalásait, projektjeit.
(6) A Tanács javaslatot tesz az oktatási miniszternek:
a) a rektor juttatásaira,
b)13 a rektor munkaköri leírásának az oktatói, kutatói feladatoktól elkülönülő részére.
(7) A Tanács figyelemmel kíséri az Egyetem gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a
gazdaságosság követelményeinek érvényesülését.
(8) A Tanács rendszeresen, de évente legalább két alkalommal áttekinti az Egyetem működését,
gazdálkodását, az Egyetem alapító okiratában meghatározott feladatok végrehajtását, valamint azt,
hogy az Egyetem szervezeti rendje megfelel-e a feladatok hatékony ellátásának. A vizsgálat
eredményéről a Tanács beszámol a Szenátusnak.
5/A. §14 (1) A Tanács az oktatási és kulturális miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja a
rektor felett a munkáltatói jogokat.
(2) Az oktatási és kulturális miniszter által átruházott hatáskörök:
a) rendes évi szabadság kiadása időpontjának meghatározása,
b) fizetési nélküli szabadság engedélyezése,
c) 300 naptári napon belüli külföldi kiküldetés vagy távollét engedélyezése,
d) munkáltatói engedélyhez nem kötött munkavégzésre irányuló további jogviszony
létesítésének tudomásul vétele,
e) magángépkocsi használatának engedélyezése hivatalos célra.
(3) A Gazdasági Tanács az e szakasz (2) bekezdésében meghatározott munkáltatói jogokat vagy
ülésein szavazással, vagy a Tanács elnöke által e-mail formájában közreadott döntési javaslat
támogatásával gyakorolja. Az (2) bekezdésben meghatározott engedélyt a Gazdasági Tanács elnöke és
a gazdasági főigazgató írja alá.
6. § (1) (1) A Gazdasági Tanács a Szenátusnál, ennek eredménytelensége esetén a fenntartónál köteles
jelezni, ha megítélése szerint az Egyetem a gazdálkodásával, a rendelkezésére bocsátott vagy a
tulajdonában lévő ingatlanvagyon működtetésével, hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatos
döntése veszélyezteti az Egyetem működését.
(2) A szervezeti és működési szabályban meghatározott összeg feletti kötelezettségvállalás kizárólag a
Tanács véleményének beszerzését követően tehető.
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(3)15 Az Egyetem köteles minden 25 millió forint feletti beruházásáról, fejlesztéséről,
kötelezettségvállalásáról és egyéb projektjéről a Tanácsot tájékoztatni.
A Tanács ülései
7. § (1) A Tanács első ülésén elfogadja működését meghatározó ügyrendet. Az ügyrend elfogadásához
a jelenlévő tagok egyszerű többségének támogató szavazata szükséges.
(2) A Tanács szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. A Tanács üléseit a napirendi pontok
megjelölésével az elnök hívja össze.
(3) Össze kell hívni a Tanács ülését
a) a Szenátus ülését megelőző két héten belül, ha a Szenátus napirendjén a Tanács hatáskörét
érintő kérdés is szerepel,
b) 8 napon belül, ha azt a tagjainak 1/3-a a napirend egyidejű megjelölésével kéri.
(4) A Tanács ülésére a napirend és az előterjesztések megküldésével, az ülés előtt legalább öt
munkanappal meg kell hívni a Magyar Államkincstár megbízottját (továbbiakban: megbízott).
(5) A megbízott az ülésen tanácskozási joggal vesz részt, és véleményt nyilváníthat minden olyan
kérdésben, amely a közpénz, közvagyon célszerű és gazdaságos felhasználását érinti. A megbízott
részére az Egyetem köteles a szükséges információkat megadni.
(6) A megbízott kérésére véleményét az Egyetem és az Oktatási Minisztérium honlapján közzé kell
tenni.
8. § A Tanács a tevékenységéről évente legalább egy alkalommal tájékoztatást ad az Oktatási
Minisztériumnak és a Magyar Államkincstárnak.
9. § (1) A Tanács üléseit a Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az általa felkért tag vezeti.
(2) A Tanács elnöke az ülésre tanácskozási joggal esetenként meghívja mindazokat, akiknek jelenléte
a napirendi pont tárgyalásához szükséges.
A Tanács üléseinek előkészítése
10. § (1)16 A Tanács üléseit a Tanács titkára készíti elő.
(2) A Tanács ülésére szóló meghívót és az előterjesztéseket a tagok és a meghívottak számára a titkár
küldi ki legkorábban az ülést megelőző öt munkanappal.
(3) Rendkívüli esetben a Tanács ülése szóban is összehívható.
A határozatképesség megállapítása,
a határozathozatal
11. § (1)17 A Tanács ülésének megnyitását követően az elnök megállapítja a Tanács
határozatképességét. A Tanács akkor határozatképes, ha legalább hét tagja jelen van. A
15
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határozatképesség megállapítása után a Tanács elnöke ismerteti a napirendet, amelynek elfogadásáról
a Tanács egyszerű szótöbbséggel dönt.
(2) A Tanács határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén az a javaslat válik határozattá, amelyhez az elnök (illetve az ülés
mindenkori levezetője) csatlakozott.
(3) A szavazásban nem vehet részt az, akinek a jogaira vagy kötelezettségeire a döntés kihatással lehet,
illetve az, akitől az ügynek tárgyilagos megítélése egyéb okból sem várható.
(4) A Tanács döntéseit a Tanács elnöke által fax vagy e-mail formájában közreadott döntési javaslat
aláírásával is meghozhatja.
12. § (1) A Tanács határozatait az ülés napjának megjelölésével, és folyamatos sorszámmal kell
jelölni.
(2) A Tanács határozatait, állásfoglalásait azok meghozatalától számított 15 napon belül az Egyetem
honlapján közzé kell tenni.
Az emlékeztető
13. § (1)18 A Tanács üléséről emlékeztető készül, amelynek elkészítéséről és megküldéséről a Tanács
titkára gondoskodik.
(2) Az emlékeztetőben-napirendi pontonként- a vita főbb tartalmi elemeit, valamint a Tanács
határozatát, állásfoglalását kell rögzíteni.
(3) Az emlékeztetőt az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni
a) valamennyi tagnak,
b) a határozatban érintetteknek,
c) a Szenátus tagjainak.
(4) Az emlékeztetőt a Tanács elnöke és a titkár írja alá.
Záró és Hatályba léptető rendelkezések
14. § Jelen szabályzatot a Gazdasági Tanács 2006. március 03-án tartott ülésén elfogadta. A szabályzat
a Tanács által történő elfogadás napján lép hatályba.
15. §19 (1) A Gazdasági Tanács összetételére vonatkozó rendelkezéseket először a Gazdasági Tanács
tagjainak 2009. március 1. napját követő delegálására, valamint a tagok megbízatásának
meghosszabbítása során kell alkalmazni.
(2) Az 1. § (3) bekezdésben meghatározott, a Gazdasági Tanács Szenátus által delegált tagjaira
vonatkozó rendelkezéseket először a Gazdasági Tanács Szenátus által delegált tagjai megbízatásának
megszűnésekor kell alkalmazni.
(3) Az 1. § (6) bekezdés d) pontjában meghatározott szakszervezeti képviselő állandó meghívottként
2009. március 1. napjától vesz részt a Gazdasági Tanács ülésein.
(4) A 2006-ban létrejött Gazdasági Tanács tagjainak megbízása 2011. január 31. napjával megszűnik.
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(5) A módosított rendelkezések alapján delegált tagok megbízása 2011. február 1. napjától számított
évre szól.
Pécs, 2006. március 03.
Dr. Lénárd László sk.
rektor
a Gazdasági Tanács elnöke
Záradék:
A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 17. számú, a Gazdasági Tanács
ügyrendjéről szóló mellékletét a Szenátus 1385/2006. (09. 28.) számú határozatával elfogadta.
A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 17. számú, a Gazdasági Tanács
ügyrendjéről szóló mellékletétnek módosítását a Szenátus 1449/2006. (12. 14.) számú elfogadta.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2007. augusztus 30-ai ülésén 183/2007. (08. 30.) számú
határozatával fogadta el. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2007. október 25-ei ülésén 245/2007. (10. 25.) számú
határozatával elfogadta. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2008. február 28-ai ülésén 74/2008. (02. 28.) számú határozatával
fogadta el. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2009. február 26-ai ülésén ../2009. (02. 26.) számú határozatával
fogadta el. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.

dr. Gábriel Róbert sk.
rektor
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2011. február 24-ei ülésén fogadta el. A módosítások a
Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.

dr. Bódis József
rektor
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