
A Pécsi Tudományegyetem Egyetemtörténeti Gyűjtemény Alapító Okirata 

 

 

A Pécsi Tudományegyetem a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglalt 

követelményeket szem előtt tartva történeti emlékanyagának felkutatása, rendszerezése, megőrzése 

érdekében Egyetemtörténeti Múzeumot alapít és az alábbi alapító okiratot adja ki. 

 

1. 1
Az intézmény neve

2
: Pécsi Tudományegyetem Egyetemtörténeti Gyűjtemény 

Rövidített neve: Egyetemi Gyűjtemény 

Angol neve: Historical Collection for the University Pécs 

Német neve: Historische Sammlung für die Universität Pécs 

 

2. 3
Az intézmény szakmai besorolása: közérdekű muzeális gyűjtemény. 

 

3. Az intézmény gyűjtőköre
4
: A Pécsi Tudományegyetem és jogelőd intézményeinek történetére 

és tevékenységére vonatkozó tárgyi gyűjteményi és adattári anyagok. 

 

 

4. Az intézmény gyűjtőterülete
5
: Magyarország és a Kárpát-medence – a nemzetközi szerződések 

és megállapodások figyelembe vételével. 

 

5. 6
Az intézmény székhelye: 7621 Pécs, Szepesy u. 1-3. 

 

6. 7
A gyűjteményi anyag tulajdonosa: Pécsi Tudományegyetem (7633, Pécs Szántó Kovács 

János u. 1/b.) 

 

7. Az intézmény fenntartója: Pécsi Tudományegyetem (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.) 

 

8. Az intézmény felügyeleti szerve: Pécsi Tudományegyetem, mely e jogát az Egyetem rektora – 

átruházott jogkörrel a rektor által kijelölt rektorhelyettes– látja el. 

 

9. 8
Az intézmény szakmai felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium (1055 

Budapest, Szalay u. 10-14. 

 

10. 9
Az intézmény jogállása: A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárán belül szakmailag 

önálló egység. Az Egyetemtörténeti Gyűjtemény a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 

Történeti Gyűjtemények Osztályának része. 

 

11. Az intézmény alaptevékenysége: 

 

TEÁOR 92. 52. múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme 

 

A Pécsi Tudományegyetem múltját, jogelődintézményeinek történetét dokumentáló – a 

köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 

                                                 
1
 A módosítást a Szenátus 2007. június 21-ei ülésén fogadta el. 

2
 A módosítást a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén fogadta el. 

3
 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. 

4
 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. 

5
 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. 

6
 A módosítást a Szenátus 2007. június 21-ei ülésén fogadta el. 

7
 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. 

8
 A módosítást a Szenátus 2007. június 21-ei ülésén fogadta el. 

9
 A módosítást a Szenátus 209.- június 18-ai ülésén fogadta el. 
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törvény hatálya alá nem tartozó – írásos és tárgyi anyagok felkutatása, beszerzése, rendszerezése, 

gyűjtése, megőrzése, védelme, szakszerű tudományos nyilvántartása, feldolgozása és kiállítása; 

múzeumpedagógiai programok kidolgozása és megszervezése. 

 

12. 10
Az intézmény kiegészítő tevékenysége: 

 

(TEÁOR 52.47. könyv-, újság- és papíráru kiskereskedelem.) 

 

TEÁOR 75195-8 költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenység: 

 alaptevékenységhez tartozó szolgáltatások 

 rendezvények szervezése 

 iskolai csoportok interaktív oktatása 

 helyiség bérbeadása 

 

TEÁOR 52.48. egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem (egyetemi ajándéktárgyak 

kiskereskedelme) 

 

TEÁOR 22. 13. időszaki kiadvány kiadása 

 

13. 11
Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény költségvetését a Pécsi Tudományegyetem 

Szenátusa az Egyetemi Könyvtár költségvetésével együtt, külön sorban tervezi meg. 

 

14. 12
Az intézmény vezetőjének kinevezése: A gyűjtemény élén a Történeti Gyűjtemények 

Osztályának osztályvezetője áll, akit az Egyetemi Könyvtár főigazgatója nevez ki határozatlan 

időre. 

 

15. 13
Alkalmazottak jogviszonya: Az Egyetemi Gyűjtemény alkalmazottai felett a Könyvtár 

főigazgatója gyakorol munkáltatói jogkört a foglalkoztatási szabályzatban meghatározottak 

felett. 

 

16. 14
Az Alapító Okiratban foglaltakat Történeti Gyűjtemények Osztálya szervezeti és működési 

szabályzatában kell részletezni, amelyet az intézmény vezetője az Alapító Okirat hatályba 

lépését követő 3 hónapon belül köteles elkészíteni. 

 

Pécs, 2007. június 07. 

 

Dr. Lénárd László sk. 

rektor 

 

Záradék: 

 

Jelen alapító okiratot a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2007. június 21-ei ülésén hozott 157/2007. 

(06. 21.) számú határozatával elfogadta. 

 

       dr. Gábriel Róbert 

       rektor 
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 A módosítást a Szenátus 2007. június 21-ei ülésén fogadta el. 
11

 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. 
12

 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. 
13

 Beépítette a Szenátus 2007. június 21-ei ülésén elfogadott módosítás. 
14

 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el.  
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Záradék: 

 

Az alapító okirat módosítását a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén 190/2008. (06. 26.) számú 

határozatával fogadta el. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba. 

 

Az alapító okirat módosítását a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. A módosítások a 

Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba. 


