
2/2005. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemen folytatandó közvélemény 
kutatások rendjéről 

 
Az utasítás hatálya 

 
1. § Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: 
Egyetem) valamennyi karára, önálló szervezetére és szervezeti egységére (továbbiakban: 
szervezeti egység), az Egyetem minden hallgatójára, dolgozójára, valamint az Egyetem teljes 
területére. 
 
2. § Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed az Egyetemen folytatott valamennyi közvélemény-
kutatásra, piackutatásra, lekérdezésre, kérdőíves felmérésre (továbbiakban: kutatás), 
függetlenül a kutatás céljától, témájától, elnevezésétől, valamint a résztvevők és a kutatást 
végző személyétől (továbbiakban: kutató). 
 

Az utasítás célja 
 

3. § Az utasítás célja, hogy az Egyetemen folytatott, illetve az egyetemi életet érintő kutatások 
rendjét, valamint a kutatásokra vonatkozó egyetemi eljárást egységesen határozza meg. 
 

A kutatások engedélyezése 
 

4. § Az Egyetemen kutatás kizárólag kutatási terv alapján és az Egyetem rektorának írásbeli 
engedélyével folytatható. 
 
5. § (1) A kutatás lefolytatása és az engedély kiadása iránti kutatási tervet is tartalmazó 
kérelmet a kutató nyújtja be a rektorhoz. 
 
(2) A kérelemben meg kell jelölni: 
a) a kutatási jogosultságot, 
b) a kutatás célját, 
c) a kutatás módszertani leírását, 
d) a mintasokaság meghatározását, 
e) szóbeli megkérdezésnél a helyszínek, időpontok meghatározását, 
f) a feladatterv, időterv rögzítését, 
g) a kezelendő személyes adatok körét és azok forrását, 
h) az adatkezelés folyamatát, 
i) az érintett jogai gyakorlati érvényesítésének biztosítékait, 
j) az adatvédelmet biztosító technikai és szervezési intézkedéseket, 
k) mellékletben a kérdőíveket, mélyinterjú kérdéskatalógusát, stb. 
 
(3) Amennyiben a kutató a kérelmet valamely szervezeti egység vezetőjénél nyújtja be, azt a 
szervezeti egység vezetője – véleményével ellátva – köteles haladéktalanul továbbítani a 
rektorhoz. 
 
(4) A rektor, vagy az általa kijelölt személy a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül 
dönt a kutatás engedélyezéséről, és döntéséről értesíti a kutatót. 
 
(5) A rektor vagy az általa kijelölt személy szükség esetén a kutatót az engedély kiadását 
megelőzően személyesen meghallgatja. 



 
6. § (1) Amennyiben a rektor a kutatásra engedélyt ad, az engedélyben az Egyetem 
közalkalmazottai közül koordinátort jelöl ki. 
 
(2) A koordinátor feladata a kutatóval, a rektorral, illetve a kutatással érintett szervezeti 
egység vezetőjével való folyamatos kapcsolattartás. 
 
(3) A koordinátor a hatályos jogszabályok, valamint egyetemi szabályzatok alapján, a 
rektorral történt egyeztetést követően a kutató munkáját adatok szolgáltatásával segítheti. 
 
7. § (1) A rektor a kutatás lefolytatására irányuló kérelmet elutasítja, amennyiben a 
kérelemben foglaltak alapján valószínűsíthető, hogy a kutatás az Egyetem vagy a hallgatók, 
dolgozók érdekeit sérti, illetve ha a kutatás során, vagy azt követően sérülne a személyes 
adatok védelme. 
 
(2) Az Egyetemen politikai tartalmú, illetve célú kutatás nem folytatható. 
 

A kutatás lefolytatása 
 
8. § (1) A kutató a kutatás során köteles az általa az 5. § (2) bekezdése alapján megadottak 
szerint eljárni, a kutatási tervben, valamint a kérelmében foglaltaktól el nem térhet. A kutató 
köteles továbbá a kutatás során a hatályos jogszabályokat és egyetemi szabályzatokat 
betartani, illetve azokat a kutatásban közreműködőkkel betartatni. 
 
(2) A kutató a kutatás előkészítése, lefolytatása, valamint utómunkálatai során köteles az 
Egyetem dolgozóinak és hallgatóinak emberi méltóságát és személyhez fűződő jogait 
tiszteletben tartani. 
 
(3) A kutató a kutatás során köteles a rektor által kijelölt koordinátort a kutatás menetéről 
folyamatosan tájékoztatni. Amennyiben a koordinátor a kutatás során jogszabály-, vagy 
szabályzatsértést tapasztal, köteles erről a rektort haladéktalanul tájékoztatni. 
 
(4) Amennyiben a kutatás során észlelt jogszabály-, vagy szabályzatsértés indokolja, a rektor 
a kutatás folytatására kiadott engedélyt visszavonhatja, a további kutatást megtilthatja, vagy a 
kutatás feltételeit módosíthatja. 
 
(5) Jelen szabályzat rendelkezéseinek megsértésével, valamint engedély nélkül folytatott 
kutatás esetén a kutató a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai szerint tartozik 
felelősséggel. 
 
9. § A kutatást a lehető legrövidebb időn belül le kell folytatni és törekedni kell arra, hogy a 
kutatás az Egyetem életét a lehető legkisebb mértékben zavarja meg. 
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Az Egyetem szervezeti egységei által végzett kutatásokra vonatkozó különös szabályok 
 

10. § (1) Oktatási, illetve tudományos célú, valamint a hallgatókkal, egyetemi dolgozókkal, az 
egyetemi élettel összefüggő kutatást az Egyetemen az Egyetem szervezeti egységei is 
folytathatnak. 
 
(2) A szervezeti egységen belüli, a szervezeti egység tevékenységi körébe tartozó, az Egyetem 
egészét nem érintő kérdésekben folytatandó kutatások esetében a kérelmet a szervezeti egység 
vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelmet a szervezeti egység vezetője bírálja el. 
 
(3) A szervezeti egység által a (2) bekezdésben foglalt kutatásokra a 4.–9. §–ban foglaltakat 
kell megfelelően alkalmazni. A szervezeti egység vezetője köteles az általa engedélyezett 
kutatás kutatási tervének másolatát haladéktalanul a rektornak megküldeni. 
 

Az Egyetemen folyó kutatások nyilvántartása 
 

11. § (1) Az Egyetemen folyó kutatásokról, az elutasított kérelmekről, valamint a kijelölt 
koordinátorokról a Rektori Hivatal vezet nyilvántartást. 
 
(2) A nyilvántartás vezetéséről és folyamatos frissítéséről a Rektori Hivatal vezetője 
gondoskodik. 
 
(3) A nyilvántartás adatlapját jelen utasítás melléklete tartalmazza. 

 
A kutatás lezárása 

 
12. § (1) A kutató a kutatás lezárását követően köteles a kutatásról készült írásbeli beszámolót 
a rektornak megküldeni. 
 
(2) A beszámolónak tartalmaznia kell: 
a) a kutatás lefolytatásának menetét, 
b) a kutatási tervben, illetve az 5. § (2) bekezdésében meghatározott kérelemben foglaltaktól 
való eltérést és az eltérés okát, 
c) a kutatás eredményességére való utalást. 
 
(3) A kutató köteles a kutatás eredményeinek összefoglaló kiértékelését az Egyetem 
rendelkezésére bocsátani. 
 
(4) A kutatás eredményeit ellenkező megállapodás hiányában az Egyetem jogosult saját céljai 
érdekében felhasználni. 
 

Záró rendelkezések 
 
13. § Jelen rektori utasítás 2005. június 1. napján lép hatályba. 
 
Pécs, 2005. június 1. 
dr. Lénárd László 
rektor 
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