A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának
Gazdálkodási és Juttatási Szabályzata
A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Doktorandusz Önkormányzata (a
továbbiakban: PTE DOK) az Alapszabálya 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján
gazdálkodási folyamataira és juttatásaira vonatkozóan az alábbi szabályzatot alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A szabályzat hatálya
1. § A szabályzat személyi, illetve szervi hatálya kiterjed a PTE DOK valamennyi
tisztségviselőjére, ügyvivőére és testületi szervére.
2. § A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a PTE DOK kezdeményezésére történő valamennyi
gazdálkodási cselekményeire, különösen a kötelezettség-vállalással érintett folyamatokra,
valamint a juttatásokra.
2. A szabályzat célja
3. § A szabályzat célja, hogy a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési
gazdálkodás követelményének megvalósítása érdekében meghatározza a PTE DOK
jogszabályban, illetve az Egyetem gazdálkodásával összefüggő, különösen az Egyetem
Gazdálkodási Szabályzatában, Térítési és Juttatási Szabályzatában és a szerződéskötési és
kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzatában, illetőleg egyéb normáiban rögzített
szabályok szerinti gazdálkodása belső folyamatainak részletszabályait.

II. Fejezet
A PTE DOK gazdálkodásának belső szervezete
4. § A PTE DOK gazdálkodásának belső folyamatát érintően hatáskörrel rendelkező testületek
és tisztségviselők:
a) Küldöttgyűlés;
b) Elnökség;
c) Ellenőrző Bizottság;
d) elnök;
e) gazdasági alelnök.
3. A Küldöttgyűlés
5. § A Küldöttgyűlés a PTE DOK Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) 10. §-a
alapján
a) dönt a PTE DOK éves költségvetésének és módosításának, valamint a
zárszámadásának elfogadásáról;
b) dönt a Küldöttgyűlés és az Elnökség által kiírt pályázatok elbírálásáról;
c) dönt a PTE DOK által kezelt ösztöndíjak megállapításáról;
d) dönt a Pro Doctorandis Universistatis Quinqueecclesiensis díj odaítéléséről;

e) egyetértési jogot gyakorol a PTE DOK-ot érintő, egymillió forint feletti kötelezettségvállalások kérdésében;
f) véleményezési jogot gyakorol a PTE DOK-ot érintő valamennyi kötelezettségvállalás kérdésében.
4. Az Elnökség
6. § (1) Az Elnökség az Alapszabály 14. § (1) bekezdés alapján
a) javaslatot tesz a PTE DOK éves költségvetésére;
b) végrehajtja a PTE DOK éves költségvetését;
c) irányítja a PTE DOK gazdálkodását;
d) a Küldöttgyűlés utólagos tájékoztatása mellett dönt a PTE DOK egymillió forint alatti
kötelezettség-vállalásairól;
e) javaslatot tesz a Küldöttgyűlésnek a PTE DOK egymillió forint feletti kötelezettségvállalásaira;
f) javaslatot tesz a Küldöttgyűlésnek a beérkezett pályázatok, a Térítési és Juttatási
Szabályzat és a szabályzat alapján a PTE DOK által elfogadott ösztöndíjakra.
(2) Az Elnökség az (1) bekezdés d)-e) pontjaiban rögzített hatásköreinek gyakorlásakor nem
térhet el a PTE DOK költségvetésétől, valamint annak a Küldöttgyűlés által jóváhagyott
végrehajtási ütemezésétől.
5. Az Ellenőrző Bizottság
7. § Az Ellenőrző Bizottság törvényességi ellenőrzés keretében
a) legalább évente ellenőrzi a PTE DOK gazdálkodását;
b) havonta elvégezi a PTE DOK juttatásai mértéke szabályszerűségének ellenőrzését,
valamint ellenőrzi a pályázatok formai és tartalmi megfelelőségét;
c) a PTE DOK gazdálkodásával kapcsolatos visszaélés vagy annak gyanúja esetén azt
jelenti a Küldöttgyűlésnek.
6. Az elnök
8. § (1) Az elnök az Alapszabály 20. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében irányítja és
szervezi a PTE DOK gazdálkodását, amelynek keretében meghatározza a szervezet
gazdálkodásának általános elveit és irányát.
(2) Az elnök az Alapszabály 20. § (1) bekezdésének k) pontja értelmében felelős a PTE DOK
gazdálkodásáért.
(3) A szervezet gazdálkodási folyamataival kapcsolatos aláírásra – így különösen
kiadmányozásra, (szakmai) ellenjegyzésre és teljesítés-igazolásra – az elnök jogosult.
(4) A (3) bekezdéssel kapcsolatban – az Alapszabály 26. § (1) bekezdése alapján – az elnök
távollétében vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettes teljes jogkörrel helyettesíti az
elnököt. E tevékenysége körében a (2) bekezdés az elnökhelyettesre is alkalmazandó.

7. A gazdasági alelnök
9. § (1) A gazdasági alelnök feladat- és hatásköre:
a) előkészíti a PTE DOK éves költségvetését, annak módosítását és a zárszámadást;
b) elkészíti a PTE DOK költségvetésének végrehajtási ütemezését;
c) elkészíti a PTE DOK által szervezett rendezvények költségvetését;
d) véleményezi a PTE DOK valamennyi kötelezettség-vállalással érintett folyamatát;
e) folyamatosan figyelemmel kíséri a PTE DOK gazdálkodását;
f) a PTE DOK gazdálkodásával összefüggésben kapcsolatot tart az Egyetem más
szervezeti egységeivel, különösen a Kancellári Hivatallal és a Központi Tanulmányi
Irodával.
(2) A gazdasági alelnök felel a PTE DOK gazdálkodása tekintetében a szükséges intézkedések
és javaslatok előkészítéséért.

III. Fejezet
A PTE DOK egyes gazdálkodási folyamatainak eljárásrendje
8. A PTE DOK kötelezettség-vállalásaira vonatkozó szabályok
10. § A kötelezettség-vállalás megtételéről az elnök gondoskodik.
9. A PTE DOK juttatásaira vonatkozó szabályok
11. § (1) A PTE DOK az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzata, valamint az Alapszabály és
a PTE DOK Kiemelkedő Tudományos és Művészeti Ösztöndíj Pályázati Szabályzata szerint
egyéni pályázat alapján az alábbi juttatások kifizetésére jogosult:
a) kiemelkedő közéleti ösztöndíj;
b) kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj;
c) doktorandusz kiválósági ösztöndíj;
d) intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj,
e) kiemelkedő doktorandusz ösztöndíj és
f) doktorandusz esélyegyenlőségi ösztöndíj.
(2) A PTE DOK által kifizethető ösztöndíjak esetében az adott pályázati kiírás meghatározása
és fogalomhasználata az irányadó.
12. § (1) A PTE DOK által kiutalható kiemelkedő közéleti ösztöndíjban azok a teljes idejű
alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, illetve
doktori képzésben részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, valamint
doktorjelöltek részesülhetnek, akik
a) a PTE DOK tisztségviselői;
b) a PTE DOK ügyvivői;
c) a PTE DOK által egyedileg meghatározott közéleti tevékenységet végeznek.
(2) A PTE DOK által kiutalható kiemelkedő közéleti ösztöndíjak mértékét az szabályzat 1. sz.
melléklete határozza meg.

(3) A jogosultak kötelesek a pályázatban meghatározott időpontig benyújtani kiemelkedő
közéleti ösztöndíj pályázataikat a PTE DOK Elnökségének címezve.
(4) A PTE DOK tisztségviselői és ügyvivői részére kizárólag a betöltött tisztség, illetve a
megbízás ideje alatt ítélhető meg kiemelkedő közéleti ösztöndíj.
(5) A PTE DOK által egyedileg meghatározott közéleti tevékenységet végző jogosultak részére
a tevékenység teljesítését követően ítélhető meg kiemelkedő közéleti ösztöndíj.
(6) A kiemelkedő közéleti ösztöndíj-pályázatot a szabályzat alapján és a Küldöttgyűlés
határozata alapján minden félév elején az elnök írja ki.
(7) A kiemelkedő közéleti ösztöndíj-pályázatokról az Elnökség javaslata és az Ellenőrző
Bizottság ellenőrzését követően az Alapszabály 10. § (1) n) pontja alapján Küldöttgyűlés dönt.
13. § A kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíjra vonatkozó részletes szabályokat a
PTE DOK Kiemelkedő Tudományos és Művészeti Ösztöndíj Pályázati Szabályzata
tartalmazza.
IV. Fejezet
Értelmező rendelkezések
14. § E Szabályzat alkalmazásában:
1. kiemelkedő közéleti ösztöndíj: a PTE DOK Alapszabály 3. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatai ellátásához szükséges tevékenység ellátásáért vagy teljesítmény nyújtásáért a PTE
DOK tisztségviselői, ügyvivői vagy az Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban álló
hallgatók vagy doktorjelöltek részére nyújtható ösztöndíj, amelyről a PTE DOK Küldöttgyűlése
dönt;
2. kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj: az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzata
25. § (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a Kiemelkedő Tudományos és
Művészeti Ösztöndíj Pályázati Szabályzatában meghatározottak szerinti pályázati kiírás
szerinti, egyedileg meghatározott kiemelkedő tudományos vagy művészeti teljesítményért az
Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban lévő hallgatói részére nyújtható ösztöndíj, amelyről
a PTE DOK Küldöttgyűlése dönt;
3. doktorandusz kiválósági ösztöndíj: az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzata 25. § (2)
bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján PTE DOK Küldöttgyűlése által kiírt, az
Egyetemen a 2016/2017-es tanévet megelőzően államilag támogatott és magyar állami
ösztöndíjjal támogatott doktoranduszok fokozatszerzésének elősegítésére létrehozott, a korábbi
tanulmányi és tudományos teljesítményt értékelő ösztöndíj, amelyről a PTE DOK
Küldöttgyűlése dönt;
4. intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj: az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzatának
18. § (3) és (3a) bekezdésével összhangban a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos,
sport, művészeti) tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, félévre, havonta vagy
egyszeri alkalommal folyósított juttatás, amelyről a PTE DOK Küldöttgyűlése dönt;

5. kiemelkedő doktorandusz ösztöndíj: az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzata 25. § (2)
bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján PTE DOK Küldöttgyűlése által kiírt, az
Egyetem azon teljes idejű doktori képzésében résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkező doktoranduszai részére nyújtható ösztöndíj, akik a pályázati kiírással azonos
félévben kiírt intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj pályázaton elutasító határozattal
rendelkeznek. Az ösztöndíj odaítéléséről a PTE DOK Küldöttgyűlése dönt;
6. doktorandusz esélyegyenlőségi ösztöndíj: az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzat 25. §
(2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján PTE DOK Küldöttgyűlése által minden
év tavaszán kiírt, az Egyetem azon teljes idejű doktori képzésében résztvevő, aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező doktoranduszai részére – akik nyári kollégiumi ellátást
igénybevételére pályázatot nyújtottak be – nyújtható ösztöndíj, amely a korábbi tanulmányi- és
tudományos teljesítménye alapján a pályázó tudományos előmenetelét kívánja támogatni. Az
ösztöndíj odaítéléséről a PTE DOK Küldöttgyűlése dönt.
V. Fejezet
Vegyes rendelkezések
15. § (1) A szabályzat rendelkezéseit a vonatkozó hatályos jogszabályok és egyetemi
szabályzatok – különösen az Egyetem Gazdálkodási Szabályzata, Térítési és Juttatási
Szabályzata és szerződéskötési és kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzata, a PTE
DOK Kiemelkedő Tudományos és Művészeti Ösztöndíj Pályázati Szabályzata és Alapszabálya
– rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.
(2) A szabályzat 2018. szeptember 5. napján lép hatályba, és a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
(3) A szabályzat hatályba lépésével a PTE DOK Belső Gazdálkodási és Juttatási Szabályzata,
valamint a szabályozás tárgyában korábban született valamennyi határozat és szabályzat
hatályát veszti.
Záradék
A szabályzatot a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának Küldöttgyűlése a
2018. szeptember 4. napján tartott ülésén a 539/2018 (IX.04.) sz. határozatával fogadta el.
A szabályzat első módosítását a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának
Küldöttgyűlése a 2018. október 10. napján tartott ülésén 616/2018. (X.10.) sz. határozatával
fogadta el. A módosítás az elfogadást követő napon lép hatályba és a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
A szabályzat második módosítását a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz
Önkormányzatának Küldöttgyűlése a 2019. február 11. napján tartott ülésén 23/2019. (II. 11.)
sz. határozatával fogadta el. A módosítás az elfogadást követő napon lép hatályba és a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. számú melléklet

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat juttatásainak mértéke

1. § A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE
DOK) Küldöttgyűlése a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzatának 25. § (2)
bekezdése alapján, valamint a PTE DOK Alapszabályának 10. § (1) bekezdés n) pontjában
meghatározott hatáskörében eljárva a következők szerint határozza meg a havi kiemelkedő
közéleti ösztöndíjak mértékét a PTE DOK tisztségviselői és ügyvivői által kifejtett tevékenység
tekintetében:
a) a PTE DOK elnökének (PTE DOK Alapszabály 19-20. §) egy havi kiemelkedő
közéleti tevékenységért adható ösztöndíja legfeljebb a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény 114/D. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti mindenkori
hallgatói normatíva (a továbbiakban: hallgatói normatíva) összegének 1,7-szeresének
megfelelő mértékű lehet;
b) a PTE DOK elnökhelyettesének (PTE DOK Alapszabály 26. §) egy havi kiemelkedő
közéleti tevékenységért adható ösztöndíja legfeljebb a hallgatói normatíva összegének
1,7-szeresének megfelelő mértékű lehet;
c) a PTE DOK szakfeladati alelnökeinek (PTE DOK Alapszabály II. sz. melléklet 6. §)
egy havi kiemelkedő közéleti tevékenységért adható ösztöndíja legfeljebb a hallgatói
normatíva összegének 1,7-szeresének megfelelő mértékű lehet;
d) a PTE DOK elnöki megbízottjainak (PTE DOK Alapszabály 33. §) egy havi
kiemelkedő közéleti tevékenységért adható ösztöndíja legfeljebb a hallgatói normatíva
összegének 0,3-szorosának megfelelő mértékű lehet;
e) a PTE DOK ellenőrző bizottsági tagjainak (PTE DOK Alapszabály I. sz. melléklet 13. §) egy havi kiemelkedő közéleti tevékenységért adható ösztöndíja legfeljebb a
hallgatói normatíva összegének 0,45-szorosának megfelelő mértékű lehet;
f) a PTE DOK küldötteinek (PTE DOK Alapszabály 44. §) egy havi kiemelkedő közéleti
tevékenységért adható ösztöndíja legfeljebb a hallgatói normatíva összegének 0,2szeresének megfelelő mértékű lehet;
g) a PTE DOK szakbizottsága tagjainak (PTE DOK Alapszabály 34. §) – a szakbizottság
elnöke kivételével – egy havi kiemelkedő közéleti tevékenységért adható ösztöndíja
legfeljebb a hallgatói normatíva összegének 0,3-szorosának megfelelő mértékű lehet;
h) a PTE DOK irodavezetőjének (PTE DOK Alapszabály 33/B. §) egy havi kiemelkedő
közéleti tevékenységért adható ösztöndíja legfeljebb a hallgatói normatíva összegének
0,9-szeresének megfelelő mértékű lehet;
i) a PTE DOK kabinetfőnökének (PTE DOK Alapszabály 32. §) egy havi kiemelkedő
közéleti tevékenységért adható ösztöndíja legfeljebb a hallgatói normatíva összegének
0,9-szeresének megfelelő mértékű lehet;
j) a PTE DOK referenseinek (PTE DOK Alapszabály 33/A. §) egy havi kiemelkedő
közéleti tevékenységért adható ösztöndíja legfeljebb a hallgatói normatíva összegének
0,65-szorosának megfelelő mértékű lehet;
k) a PTE DOK irodavezető asszisztenseinek (PTE DOK Alapszabály 33/B. §) egy havi
kiemelkedő közéleti tevékenységért adható ösztöndíja legfeljebb a hallgatói normatíva
összegének 0,65-szorosának megfelelő mértékű lehet.

l) a PTE DOK munkacsoporti (PTE DOK Alapszabály 34. §) tagjainak egy havi
kiemelkedő közéleti tevékenységért adható ösztöndíj legfeljebb a hallgatói normatíva
összegének 0,3-szorosának megfelelő mértékű lehet.
2. § (1) A PTE DOK egyedileg meghatározott kiemelkedő közéleti tevékenység ellátásáért, a
tevékenység megnevezésének vagy leírásának és az azzal töltött órák számának feltüntetésével
osztható ki.
(2) A PTE DOK egyedileg meghatározott kiemelkedő közéleti tevékenység ellátásáért havonta
legfeljebb a mindenkori hallgatói normatíva 0,015/óra szorosa adható.
(3) A PTE DOK tisztségviselői vagy ügyvivői részére az Alapszabályban meghatározott
feladatkörüktől eltérő vagy túlmutató egyedileg meghatározott kiemelkedő közéleti
tevékenység ellátásért adható további kiemelkedő közéleti ösztöndíj.
3. § A kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíjak mértékét félévente, a pályázati
kiíráskor a Küldöttgyűlés határozza meg.
4. § A PTE DOK havi juttatásainak összesített értéke személyenként nem haladhatja meg a
hallgatói normatíva éves összegének ötszörösét.

A kiemelkedő közéleti ösztöndíj odaítélésének grafikai rajza

Pályázati kiírás
Gazdálkodási és Juttatási Szabályzat 12. § (6) bek.
A kiemelkedő közéleti ösztöndíj-pályázatot a szabályzat alapján és a Küldöttgyűlés
határozata alapján minden félév elején az elnök írja ki.

Pályázatok benyújtása
Gazdálkodási és Juttatási Szabályzat 12. § (3) bek.
A jogosultak kötelesek a tárgyhót megelőző hónap rendes Elnökségi üléséig benyújtani kiemelkedő közéleti
ösztöndíj pályázataikat a PTE DOK Elnökségének címezve

Pályázatok ellenőrzése
Gazdálkodási és Juttatási Szabályzat 6. § (1) bek. f) pont
Az Elnökség az Alapszabály 14. § (1) bekezdés alapján javaslatot
tesz a Küldöttgyűlésnek a beérkezett pályázatok, a Térítési és
Juttatási Szabályzat és a szabályzat alapján a PTE DOK által
elfogadott ösztöndíjakra.

Gazdálkodási és Juttatási Szabályzat 7. § b) pont
Az Ellenőrző Bizottság törvényességi ellenőrzés keretében
havonta elvégezi a PTE DOK juttatásai mértéke
szabályszerűségének ellenőrzését, valamint ellenőrzi a pályázatok
formai és tartalmi megfelelőségét.

Döntés a pályázatokról
Gazdálkodási és Juttatási Szabályzat 12. § (7) bek.
A kiemelkedő közéleti ösztöndíj-pályázatokról az Elnökség javaslata és az Ellenőrző Bizottság
ellenőrzését követően az Alapszabály 10. § (1) n) pontja alapján Küldöttgyűlés dönt.

A juttatások mértékének ellenőrzése
Gazdálkodási és Juttatási Szabályzat 7. § b) pont
Az Ellenőrző Bizottság törvényességi ellenőrzés keretében havonta elvégezi a PTE DOK juttatásai
mértéke szabályszerűségének ellenőrzését, valamint ellenőrzi a pályázatok formai és tartalmi
megfelelőségét.

