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A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) az ország és a régió szellemi műhelyeként kiemelt 

figyelmet fordít a kultúra ápolására, fejlesztésére, népszerűsítésére, a jövő nemzedékének ösztönző 

kulturális nevelésére. Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 78. §-ában és 111.§ (3) 

bekezdésében foglaltak alapján az Egyetem Szenátusa a Zenélő Egyetem (továbbiakban: ZEN) feladatait, 

szervezetét és működését az alábbiak szerint határozza meg.1 

 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

A ZEN elnevezése és jogállása 

 

1. § (1) A ZEN az Egyetem önálló szervezete, az Egyetem szolgáltató szervezeti egysége. 

 

(2) Hivatalos elnevezése: Zenélő Egyetem  

Rövidített neve: ZEN 

Angol neve: University of Music 

 

(3) A ZEN címe: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 

 

(4) A ZEN a Szenátus által meghatározott költségvetési keretből központi feladatokat ellátó önálló 

gazdálkodást folytató egység. A ZEN, mint önálló szervezet gazdálkodó egység, amelynek gazdálkodási 

jogosítványait, kötelezettségeit, valamint felelősségét és feladatait a Gazdálkodási Szabályzat határozza 

meg. 

 

A ZEN fenntartása és felügyelete 

 

3. § (1) A ZEN szakmai felügyeletét az Egyetem rektora – átruházott jogkörrel a rektor által kijelölt 

rektorhelyettes – látja el. 

 

4. § A rektor hatáskörében eljárva:  

a) az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint megbízza a ZEN szakmai vezetőjét,  

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a ZEN vezetője felett,  

c) biztosítja hosszú távon a ZEN működéséhez és fejlesztéséhez szükséges – szakmai normáknak, 

a szervezet tartalmi elemeinek és profiljának megfelelő – személyi és anyagi feltételeket.  

 

II. fejezet 

A ZEN feladata 

 

5. § (1) A ZEN művészeti, kulturális és közösségi feladatokat lát el összhangban az Egyetem Szervezeti 

és Működési Szabályzatának 11. § -13. §, és 15. §-ában foglalt rendelkezésekkel. 

 

(2) A ZEN tagja lehet az Egyetem bármely polgára.  

 

(3) A ZEN az Egyetem polgárai számára: 

 

a) biztosítja a programjában meghatározott alkotó tevékenységekhez való hozzáférést, 

 
1 Az SZMSZ átfogó módosítást a Szenátus 2022. december 15-én lezárt elektronikus döntéshozatali eljárásában 

fogadta el. Hatályos: 2022. december 15. napjától. 

 



b) biztosítja a szabad és kreatív alkotás szakmai hátterét, 

c) a programban résztvevők számára képzést biztosít, 

d) hozzáférhetővé teszi az alkotói folyamat termékeit,  

e) művészeti eseményeket szervez, zenei rendezvények szervezésében vesz részt.  

 

(4) A ZEN feladata továbbá: 

 

a) hazai és külföldi szakmai találkozókon és fesztiválokon való részvétel, 

b) működésével, művészeti tevékenységével az Egyetem egységét szolgálni,  

c) szervezni, elősegíteni, szakmai tevékenységével hozzájárulni a populáris zenével foglalkozó 

egyetemi képzésekhez,  

d) az Egyetem imázsának alakítása, annak erősítése, a médiajelenlét generálása, 

e) az Egyetem beiskolázási kampányában való részvétel. 

 

6. § (1) A ZEN az 5. §-ban meghatározott feladatait a (2)-(3) bekezdésben meghatározott programelemek 

keretében valósítja meg. 

 

(2) A ZEN programeleme az egyetemi struktúrába illeszkedő, a felsőoktatás rendszerében működő, 

kreditalapú program kidolgozásának alkotó segítése. A kreditalapú program alapvető moduljai a campus-

kreditek között megjelenő, a populáris zenét tematizáló kurzusok, tartalmak megjelenítése; a populáris 

zenekultúrát célzó képzések akkreditációjának előmozdítása az alábbi területeken: 

a) tananyagfejlesztés, 

b) szakakkreditációs eljárás szakmai segítése, 

c) együttműködés az Egyetem karaival, tanszékcsoportjaival és tanszékeivel, 

d) szakmai és operatív koordináció az Egyetemen a populáris zenekultúrát érintő oktatói-kutatói 

tevékenységekben. 

 

(3) A ZEN programeleme a szakmai támogató rendszer, mely biztosítja a könnyűzenéhez tartozó minden 

alkotó tevékenység teljes körű szakmai és emberi hátterét, így különösen: 

a) 

b) a különböző speciális tematikák fejlesztését, kidolgozását, pilot-ját és kontrollját, 

c) 

c) az alkotások nyilvánosságának biztosítását. 

 

III. fejezet 

A ZEN irányítása és működése 

 

7. § (1) A ZEN munkáját a szakmai vezetője irányítja, operatív és adminisztratív feladatait könnyűzenei 

programkoordinátora látja el. A ZEN vezetőjét és koordinátorát a rektor bízza meg 3-5éves időtartamra. 

A pályázatot a rektor készíti elő és írja ki. A megbízás pontos időtartamát a pályázati kiírás tartalmazza. 

 

(2) A szakmai vezető felelős a ZEN feladatainak ellátásáért. A rektor által átruházott hatáskörben 

munkáltatói jogkört gyakorol a ZEN alkalmazásában álló dolgozók fölött az Egyetem Foglalkoztatási 

követelményrendszerében meghatározottak és a Munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló rektori 

és kancellári együttes utasítás mindenkor hatályos rendelkezései szerint. 

 

8. § A szakmai vezető feladat- és hatásköre:  

a) tervezi, irányítja és ellenőrzi a ZEN éves munkáját, meghatározza a belső szabályzatokat, 

valamint a munka- és ügyrendet,  

b)  



c) az oktatókkal és a koordinátorral való közös szakmai konzultáció során kidolgozzák az egyes 

tématerületek tartalmi elemeit, oktatási moduljait, 

d) a szakmai kapcsolati háló bővítésének koordinálása, az együttműködések tartalmi kereteinek és 

irányainak meghatározása, 

e) javaslatot tesz a rektornak, valamint a Szenátusnak a ZEN működésére és fejlesztésére 

vonatkozóan,  

f) képviseli a ZEN-t,  

g) a Gazdálkodási Szabályzatban meghatározottak szerint gazdálkodik a megállapított költségvetési 

keretekkel és bevételekkel, 

h) a ZEN érdekeinek szem előtt tartásával biztosítja a dolgozók továbbképzését,  

i) a ZEN működéséről évente beszámol a Szenátusnak. 

 

 

IV. fejezet 

Hatályba léptető és záró rendelkezések 

 

9. § Jelen szabályzat 2012. április 1. napján lép hatályba.  

 

 

 

 

Pécs, 2012. március 22.        Dr. Bódis József  

           rektor 

 

 

Záradék: 

 

A Szenátus a szabályzatot 2012. március 22-ei ülésén elfogadta. 

 

Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 194/2022. (12.15.) számú elektronikus úton hozott határozatával 

fogadta el. A módosítás 2022. december 15. napján lép hatályba. 

 

 

 

Dr. Miseta Attila s.k. 

rektor 

Decsi István s.k. 

kancellár 

 


