
2/2013. sz dékáni utasítás
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara

eScience Regionális Tudásközpont
működéséről 

Az ELTE eScience Regionális Egyetemi Tudásközpont mint önálló szervezeti egység 2013. 
március  31.  napjával  megszűnt,  jogutódja  a  Természettudományi  Kar.  A korábbi  egység 
funkciójának megőrzése és fejlesztése érdekében a TTK létrehozta az ELTE TTK eScience 
Regionális Tudásközpontot (RET), mint a Kar interdiszciplináris, nagy volumenű pályázatait 
támogató centrumát. A RET működésének célja a magas színvonalú, alap és  alkalmazott 
természettudományos kutatás elősegítése.

I. Adatok

Elnevezés:          ELTE TTK eScience Regionális Tudásközpont
Angol elnevezése: eScience Regional Knowledge Center, Faculty of 

Science, Eötvös Loránd University
Rövid név: ELTE TTK RET
Székhelye, postacíme: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Telephely: 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4.
Létesítés időpontja: 2013. április 1.
Létesítés dokumentuma: XCIX/2013. (III. 18.) Szen. sz. határozat
Tevékenységi köre: Számítógépes és elméleti természettudományos 

módszerekkel végzett interdiszciplináris, alap és 
alkalmazott kutatási és kutatás-szervezési tevékenység.

II. Küldetés

(1) multi- és interdiszciplináris kutatási megközelítés támogatása és fejlesztése, több 
intézetre kiterjedő vagy karok közötti kutatások összefogása;

(2) a számítógépes természettudományos kutatások támogatása;
(3) hazai  és  nemzetközi  pályázatok  előkészítése,  és  bennük  való  részvétel 

tevékenységi területén;
(4) kapcsolatfelvétel  és  közös  K+F  tevékenység  vezető  hazai  és  külföldi 

kutatóhelyekkel;
(5) megbízásos kutatási és fejlesztési (K+F) munkát végrehajtása külső megbízókkal 

kötött  szerződés alapján;
(6) a  számítógépes  kutatómunka  hallgatói  vonzerejének  növelése,  ismeretterjesztő 

tevékenység folytatása;
(7) a számítógépes kutatómunka hatékonyságának emelése a karon.
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III. Fenntartása és felügyelete

Fenntartója: ELTE TTK.  A  fenntartói  és  felügyeleti  jogokat  a  Kar 
dékánja gyakorolja.

Finanszírozás: Az ELTE TTK RET a pályázati  forrásokból tartja fent 
működését.

IV. Szervezete és működése

1. A Tudásközpont vezetése
(1.a) A  Tudásközpontot  a  Dékán  által  felkért  Elnök irányítja,  a  Dékán 

felügyelete alatt. Az Elnök  a Kar teljes állású vezető oktatója vagy kutatója.
(1.b) Az  Elnök   felkérése  egy  alkalommal  4  évre  szól.  A  felkérés 

megújítható.
(1.c) Az Elnök tevékenységét a Kar alkalmazásában álló ügyvivő szakértő 

segíti,  aki  irányítja  a  pályázatok  terhére  határozott  időre  alkalmazott 
adminisztrátorok  munkáját.  Folyamatos  pályázati  tevékenység  esetén  az 
ügyvivő szakértő valamelyik pályázatra átfoglalkoztatásra kerül és munkájáért 
többletfeladat elrendelésben részesülhet.

(1.d) A gazdasági ügyeket a gazdasági ügyintéző(k) kezeli(k), aki(k) a TTK 
GMO  osztályvezetőjének  iránymutatásával  és  a  GMO  pályázati  csoporttal 
együttműködve  végzi(k)  munkáját/munkájukat.  A  gazdasági  ügyintéző(k) 
határozott időre,  pályázatok terhére van(nak) alkalmazva, új alkalmazás vagy 
többletfeladat formájában.

2. Az Tudásközpont  által  befogadott  pályázatokban  a  szakmai  tevékenységért  az 
adott pályázat  szakmai vezetője  felel. 

3. A  Tudásközpont  pályázatai  megvalósítására  munkatársakat  alkalmaz  a 
következőképpen:
(3.a) az egyetem munkatársainak bevonásával;
(3.b) új  munkatársak  felvételével  határozott  idejű,  kutatói,  oktatói, 

laboráns/technikusi  vagy adminisztrátori állásba;
(3.c) megbízási szerződések keretében;
(3.d) hallgatói szerződéssel az egyetem hallgatóit;
(3.e) ösztöndíjak formájában egyetemi hallgatókat.

4. Az új kutatók  felvételét, valamint az ösztöndíjak odaítélését szakmai bizottságok 
véleményezik, melynek tagjai
(4.a) a Tudásközpont elnöke;
(4.b) a pályázat szakmai vezetője és (ha van) projektmenedzsere;
(4.c) amennyiben a pályázaton van illetékes altéma, akkor annak a vezetője, 

ennek hiányában a Kar stratégiai dékánhelyettese.

5. Az alkalmazásokra vonatkozó javaslatokat a Tudásközpont elnöke terjeszti fel a 
Dékánnak.
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6. A Tudásközpont  jogosult  pályázati  tevékenységet  folytatni.  A  Tudásközpont  a 
Kar más szervezeti egysége által beadott pályázatokat is támogatja, de ilyenkor a 
pályázat beadása előtt meg kell állapodni a költségek térítéséről.

7. A Tudásközpont önálló körzetszámmal rendelkezik.

8. A Tudásközpont által beszerzett eszközök a TTK tulajdonában, és a felhasználó 
szervezeti egységének leltárába, annak hiányában a Tudásközpont saját leltárába 
kerülnek.

Budapest, 2013. május 31.

Dr. Surján Péter s.k.
dékán
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