2. sz. melléklet
XV/2006. (II. 13.) ET sz. határozat
az ELTE eScience Regionális Tudásközpont
megalapításáról és működésének alapvető szabályairól
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint Támogatott és a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal mint Támogató között a Pázmány Péter Regionális Tudásközpont
Pályázat (a továbbiakban: Pályázat) keretében létrejött támogatási szerződés (a továbbiakban:
Szerződés) alapján az Egyetemen ELTE eScience Regionális Tudásközpont (a továbbiakban:
RET) működik. Az Egyetemi Tanács a RET megalapításáról és működésének alapvető
szabályairól az alábbiakban határoz.
1. §
(1) A RET 2006. február 20. napjával jön létre, mint a rektor közvetlen felügyelete alatt
működő, karközi önálló kutatásszervezési szervezeti egység.
(2) A RET székhelye 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a.
2. §
(1) A RET szakmai vezetője az elnök, akinek munkáját alelnök segítheti.
(2) A RET operatív irányítását az igazgató látja el.
(3) A jelen szakasz (1)-(2) bekezdésében meghatározott személyek feletti munkáltatói
jogköröket – a RET keretében végzett tevékenységük vonatkozásában – a rektor
gyakorolja, ennek keretében különösen a rektor bízza meg és menti fel őket.
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3. §
Az igazgató joga és feladata a kutató-fejlesztő és innovációs munka operatív irányítása,
az egyes szerződések előkészítése és az általános szabályok szerinti értékhatárig aláírása,
valamint a RET-tel összefüggésben szükséges jognyilatkozat megtétele, ezek során az
Eötvös Loránd Tudományegyetem képviseletében eljárhat.
A RET keretében kötendő szerződések aláírása az általános szabályok szerint szükséges
ellenjegyzéssel együtt érvényesek.
A RET keretében – az általános egyetemi szabályzással összhangban – oktatói és
tudományos kutatói munkakör nem szervezhető. Az igazgató gyakorolja a RET
valamennyi alkalmazottja felett a munkáltatói jogokat.
Az Egyetem a RET – egyetemi szabályzatnak megfelelő – rezsi-hozzájárulása terhére
biztosítja a működés feltételeit. Az Egyetemi Tanács döntésének megfelelő, szabályzat
szerinti kari elvonás (rezsi-térítés) – beleértve bérköltségek átvállalását is – a projektben
érintett karokat illeti.

4. §
A RET működésének hatékonyságáért, gazdaságosságáért, illetve a működés megfelelő
összehangolása érdekében a RET keretén belül
a) RET Tudományos Tanács, Konzorciumi Tanács és Felügyelő Bizottság működik
b) és Tanácsadó Testület működhet.

RET Tudományos Tanács
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5. §
A RET Tudományos Tanács elnöke az Egyetem, mint Konzorciumvezető mindenkori
rektora, tagjai
a) a projektekben érintett egyetemi karok vezetői által delegált legalább 1-1 fő, akiknek
személyéről az érintett kari tanácsok előzetesen véleményt nyilvánítanak, valamint
b) a RET elnöke,
c) a RET szervezeti és működési szabályzatában meghatározott további tagok.
A RET Tudományos Tanács feladata a szakmai munka ellenőrzése, a projektek
tudományos szempontú véleményezése, hosszú távú stratégia kialakítása.
A RET Tudományos Tanács megtárgyalja a részfeladatok módosulásával,
megszüntetésével, illetve új feladatok indításával kapcsolatos szakmai kérdéseket, és a
RET elnökén keresztül terjeszti fel a Konzorciumi Tanácsnak.
A RET Tudományos Tanácsa vétójogot gyakorol a projektek felett.
Konzorciumi Tanács

6. §
(1) A Konzorciumi Tanács a projekt operatív irányító testülete.
(2) A Konzorciumi Tanács elnöke a RET elnöke, tagjai
a) a projektekben érintett egyetemi karok vezetői által delegált legalább 1-1 fő, akiknek
személyéről az érintett kari tanácsok előzetesen véleményt nyilvánítanak, valamint
b) a RET igazgatója,
c) az ipari partnerek által a RET szervezeti és működési szabályzatában meghatározott
számú delegált tag.
(3) A Konzorciumi Tanács kari delegált tagja csak olyan személy lehet, aki a RET-ben nem
végez kutatást.
7. §
(1) A Konzorciumi Tanács
a) dönt
– Konzorcium ügyeit érintő kérdésekről,
– a konzorciumi tagok kezdeményezése alapján az elnök és az igazgató
kinevezéséről, illetve visszahívásáról,
– a RET szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról,
– a tagok által készített szakmai és pénzügyi részjelentések véleményezését követően
azok elfogadásáról;
b) javaslatot tesz a tagok felé a konzorciumi szerződés módosítására, vagy
kiegészítésére, amennyiben ezt szükségesnek látja;
c) az elnök számára indítványozhatja további alelnöki tisztség létesítésére;
d) engedélyezési joggal rendelkezik a projekttel kapcsolatban létrejövő tudományos
eredmények közlése, illetve a projekttel kapcsolatos sajtóközlemények
vonatkozásában;
e) segíti az igazgatót a teljes projekttel kapcsolatos jelentések összeállításában, és állást
foglal ezen jelentések nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban.

(2) A Konzorciumi Tanács személyi kérdések kivételével feladatát elektronikusan is
elláthatja. A Konzorciumi Tanács ügyrendjét alakuló ülésén saját hatáskörében, maga
alakítja ki.
Felügyelő Bizottság
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8. §
A Felügyelő Bizottság három tagból áll: a rektor által delegált képviselőből valamint a
RET szervezeti és működési szabályzatában meghatározott másik két személyből.
A Felügyelő Bizottság elnökét maga választja és ügyrendjét maga határozza meg.
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi Konzorcium működését és gazdálkodását. Ennek során a
RET vezetőitől jelentést, a RET munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá a RET könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A
Felügyelő Bizottság tagjai részt vehetnek tanácskozási joggal a Tudományos Tanács és a
Konzorciumi Tanács ülésein. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzés tapasztalatai alapján
stratégiai és szervezési javaslatokat tehet.
A Felügyelő Bizottság köteles a Konzorciumi Tanácsot tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a RET működése során
olyan jogszabálysértés vagy a RET érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése a Konzorciumi Tanács döntését teszi szükségessé.
Tanácsadó Testület

9. §
A RET Tanácsadó Testületet is létrehozhat, amelynek részletes szabályairól a RET szervezeti
és működési szabályzatában rendelkezhet.
A RET szervezeti és működési szabályzata
10. §
(1) A RET működésére és szervezetére vonatkozó, jelen határozatban nem szabályozott
kérdésekre saját szervezeti és működési szabályzata irányadó, amelyet a jelen határozat,
az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Konzorciumi szerződés alapján
az igazgató készít el és terjeszti elfogadásra a Konzorciumi Tanácsnak.
(2) A RET szervezeti és működési szabályzatát elfogadása után a rektornak be kell mutatni.
Záró rendelkezések
11. §
A jelen határozat 2006. február 20. napján lép hatályba.

Budapest, 2006. február 13.
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rektor

