10/2008. számú rektori utasítás a külsı támogatói források
tudományos területen történı felhasználásáról
A magas színvonalú kutatómunka és az azzal elért eredmények az egyetemek megítélésének elsı
számú, kiemelt szempontját jelentik. A Pécsi Tudományegyetem, mint a legrégebbi magyar szellemi
mőhely hagyományainak megfelelıen kiemelt figyelmet fordít arra, hogy oktatói, tudományos kutatói
kutatásaik révén az általuk mővelt témában minél mélyebb ismeretekre tegyenek szert, s eredményeik
által nem csak a saját és az Egyetem hírnevét öregbítsék, hanem a hallgatók is magas szintő, kiterjedt
tudás birtokában lépjenek ki az Egyetem kapuján. Fenti cél elérése érdekében a Pécsi
Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) tudományos kutatásokra rendelkezésre álló egyetemi
kerete mellett külsı források bevonására is szükség van. Mindezekre tekintettel az alábbi utasítást
adom ki.
Az utasítás hatálya
1. § (1) Az utasítás hatálya az Egyetem rektora által a tudományos kutatások támogatása céljából
kötött megállapodásokra terjed ki.
(2) Az Egyetem karai, önálló szervezetei, illetve szervezeti egységei (továbbiakban: szervezeti egység)
által kötött, tudományszervezés területét érintı támogatói megállapodásokra az utasítás hatálya nem
terjed ki, azonban a szervezeti egységek az általuk kötött megállapodásokat kötelesek bejelenteni a
Rektori Hivatal Egyetemfejlesztési, Tudományos és Innovációs Osztálya részére (továbbiakban:
ETIO).
Általános rendelkezések
2. § Jelen utasítás célja, hogy a tudományszervezés területén megfelelıen rendezze az Egyetemre
beérkezı különbözı vállalati, alapítványi, valamint magánszemélyektıl (továbbiakban: Támogató)
eredı felajánlások, támogatások felhasználását.
3. § A Támogatókkal kötendı megállapodások elıkészítése, az együttmőködés feltételeinek és
részleteinek kialakítása elsısorban az Egyetem vezetıinek feladata.
A támogatások köre
4. § A Támogatók az elızetes személyes tárgyalások folyamán az Egyetemmel közösen kialakított
koncepciónak, tervezetnek megfelelıen az Egyetem vezetésével közösen dönthetnek a támogatás
összegérıl, felhasználásának céljáról.
5. § A támogatás összegét, felhasználásának körét, a felhasználásra vonatkozó rendelkezéseket a
Támogató és az Egyetem között kötendı megállapodásban kell rögzíteni.

A támogatások felhasználásának módja
6. § (1) A 4. § és 5. § alapján az Egyetemnek nyújtott támogatói külsı források felhasználása pályázat
keretében történik, kivéve amennyiben a támogatás felhasználását a Támogató adott célhoz köti, vagy
azt rektori hatáskörbe utalja.
(2) A pályázat alapján elnyert támogatás felhasználásának feltételeit a Támogató határozza meg.
(3) A támogatás összegét a Támogató az Egyetem bankszámlájára, vagy a Pécsi Tudományegyetem
Alapítvány bankszámlájára teljesíti, az 5. §-ban meghatározott megállapodásban rögzített határidın
belül.
(4) Amennyiben az Egyetem bankszámlájára érkezik a támogatás összege, úgy a támogatásokat külön
témaszámon kell kezelni, a támogatást elnyerı pályázó a támogatást ezen témaszámról hívhatja le. A
támogatás kifizethetı személyi kifizetésként és dologi költségként egyaránt. A személyi kifizetés
járulékai a pályázót terhelik.
(5) A támogatás a Támogató által az Egyetemnek nyújtott anyagi hozzájárulást jelenti, amely nem
minısül az adójogszabályok alapján támogatásnak.
7. § (1) Minden pályázathoz csatolni kell:
a) a pályázó tudományos életrajzát,
b) a legfıbb publikációs/mővészeti alkotásainak, valamint oktatói, kutatói tevékenységének
összefoglaló listáját,
c) végzettségét, tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolatát,
d) az 1. számú mellékletben foglalt pályázati őrlapot.
(2) A megállapodások alapján a pályázatokat az Egyetem Tudományos Tanácsa (továbbiakban:
Tanács) az ETIO-val együttmőködve írja ki és teszi közzé az Egyetem honlapján.
(3) A pályázatok elbírálása során alkalmazandó kritériumrendszert a tudományos területért felelıs
rektorhelyettes irányításával a Tanács és az ETIO dolgozza ki.
Tudományos díjak, ösztöndíjak
8. § (1) A támogató által alapított tudományos díjakra pályázhat – a kiírás követelményeinek és a
támogató partner szakterületének megfelelıen – bármely tudomány területén kiemelkedı eredményt
elérı, az Egyetem teljes munkaidıben foglalkoztatott oktató, kutató közalkalmazottja, valamint az
Egyetemen mőködı MTA tanszéki kutatócsoportokban közalkalmazottként teljes munkaidıben
foglalkoztatott oktatók és kutatók.
(2) A pályázatokat a Tanácshoz kell benyújtani.
(3) A benyújtott pályázatok alapján a tudományos díjak odaítélésérıl a Tanács javaslata alapján, a
pályázati kiírásban szereplı határidın belül a rektor dönt. Amennyiben a Támogató úgy határoz, hogy
a döntési folyamatban részt kíván venni, úgy az Egyetem a Támogatóval kötendı megállapodásban
erre javaslatot tesz, továbbá ennek lehetıségét biztosítja.
(4) A pályázaton elnyert díjak átadásával kapcsolatos eljárást (így elsısorban az egyetemi média
részvétele, oklevelek tartalma, külalakja, a díj kiírójának, felajánlójának meghívása, forgatókönyv
készítése) az ETIO a Rektori Hivatal Marketing Osztályával együttmőködve alakítja ki. Az ETIO
gondoskodik az átadott díjak, oklevelek rendszerének kialakításáról, a pályázatokhoz kapcsolódó
dokumentumok, oklevelek nyilvántartásról, a másolatok ırzésérıl, az átadások archiválásáról.
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Projektpályázatok
9. § (1) A projektpályázatok elsısorban valamely jövıben megvalósuló program támogatását
szolgálják. Projektpályázaton részt vehet minden olyan egyedi program, amely az Egyetem szervezeti
keretén belül valósul meg.
(2) A pályázatokat az ETIO–hoz kell benyújtani. A Támogató meghatározhatja egy adott témában
pályázat benyújtására jogosultak körét.
(3) A projektpályázatokkal kapcsolatos eljárást – a pályázati kiírás elkészítésétıl a döntés
elıkészítéséig – az ETIO folytatja le. A pályázatokat a Támogató véleményének kikérését követıen a
Tanács bírálja el.
(4) A beérkezett pályázatokról, a döntésekrıl, valamint a megvalósult projektekrıl az ETIO készít
beszámolót a Támogató számára, egyúttal minden évben két alkalommal beszámol a rektornak a
megvalósult projektpályázatokról, valamint azok eredményérıl

Átmeneti és Záró rendelkezések
10. § A tudományos díjak átadására évente egy alkalommal, lehetıség szerint a „Magyar Tudomány
Napja” alkalmából kerül sor. Amennyiben ez nem lehetséges, a tudományos díjak átadására külön
rendezvény keretében kerül sor.
11. § Jelen utasítás a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg hatályát veszti a 1/2005. számú
rektori utasítás.
Pécs, 2008. június 16.
Dr. Gábriel Róbert
rektor
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