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Preambulum 

 

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 91. §-ban foglaltak alapján a Pécsi 
Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a Bölcsészettudományi Kari Tanács 
195/2018 (XII. 12.) döntése nyomán a 172/2018 (XII. 20.) határozatával, megalapította a PTE BTK CLIR 
(Corpus Limitum Imperii Romani) Nemzetközi Akadémiai Kutatóközpontot (továbbiakban: CLIR 
Kutatóközpont). 

A CLIR Kutatóközpont feladatait, felelősségeit, szervezeti felépítését működését jelen belső Szervezeti 
és Működési Szabályzat az alábbiak szerint határozza meg. 

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A CLIR Kutatóközpont a felsőoktatásra, valamint a kulturális örökség védelmére vonatkozó 
jogszabályok, a támogató állami szervezet és az Egyetem közötti létrejött megállapodások alapján látja 
el a világörökség és Magyarország kulturális örökségének kutatásával és védelmével kapcsolatos 
feladatait. 

 

A szabályzat hatálya 

 

2. § (1) Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel közalkalmazotti vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre. 

(2) Tárgyi hatálya kiterjed a CLIR Kutatóközpont által végzett, koordinált vagy felügyelt valamennyi 
tudományos, oktatási, innovációs és vállalkozói tevékenységre és a Kutatóközpont leltárjában lévő 
összes eszközre. 

 

A Kutatóközpont elnevezése, székhelye és jogállása 

 

3. § (1) A Kutatóközpont teljes elnevezése Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar CLIR 
Nemzetközi Akadémiai Kutatóközpont. A rövidített elnevezése: CLIR Kutatóközpont. 

Angol elnevezése:  CLIR Research Center 

Német elnevezése:  CLIR Forschungszentrum 

(2) A CLIR Kutatóközpont székhelye: 7624 Pécs, Rókus u. 2. 

(3) A CLIR Kutatóközpont a Bölcsészettudományi Kar önálló, oktatást-kutatást segítő szervezeti 
egysége. 
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II. FEJEZET 

A Kutatóközpont működésének célja 

 

4. § (1) A Nemzetközi Akadémiai Unió (Union Académique International) 80. nemzetközi kutatási 
programja a Corpus Limitum Imperii Romani program (CLIR). Az ehhez kapcsolódó közérdekű és 
szakmai támogató feladatokat ellátó CLIR Kutatóközpont célja a Római Birodalom Duna-menti 
tartományainak nemzethatárokon átívelő kutatása, a kutatások összehangolása és támogatása, távlati 
célja a Római Birodalom örökségének tudományos igényű, legújabb módszerekkel való vizsgálata és a 
kutatási eredmények közzététele. 

(2) A CLIR Kutatóközpont a kutatási tevékenységét kutatói és együttműködő partnereivel közösen, az 
Egyetem stratégiájának megfelelően folyamatosan fejleszti, erősíti. Szakmai gyakorlati lehetőségek 
biztosításával hozzájárul a magas színvonalú egyetemi képzéshez. Emellett rendszeres pályázással, 
publikálással és szakmai fórumok szervezésével járul hozzá az Egyetem és a Kar turományos stratégiai 
céljaihoz. 

 

A Kutatóközpont feladatai 

 

5. § (1) A CLIR Kutatóközpont elsődleges feladata a Római Birodalom határaihoz, elsősorban a Dunai 
Limeshez kapcsolódó régészeti lelőhelyek kutatása és az érintett kutatások koordinálása, publikálása. 
Kiemelt feladata a „Római Birodalom Határai – A Dunai Limes” (Frontiers of the Roman Empire –The 
Danube Limes – (FRE-DL) várományos UNESCO világörökségi helyszín kutatása és időszakos 
állapotfelmérése. Feladatainak ellátásában a CLIR Kutatóközpont szorosan együttműködik a FRE által 
érintett országok szakmai közösségeivel és a Pozsonyi Csoporttal (Bratislava Group). 

(2) A CLIR Kutatóközpont az alábbi öt feladatcsoportot látja el és az alábbi eredményeket, szakmai 
anyagokat hozza létre: 

a) CLIR Nemzetközi Adatbázis fejlesztése és üzemeltetése,  

b) Régészeti kutatások végzése és támogatása, 

c) Szakmai kiadványok készítése, 

d) Szakmai fórumok rendezése,  

e) Szakmai anyagok előállítása 

(3) A CLIR Kutatóközpont a fentebb felsorolt feladatokat az éves szakmai programjában rögzítettek 
alapján látja el. 

 

A Kutatóközpont által ellátott feladatcsoportok részletei 

 

6. § (1) CLIR Nemzetközi Adatbázis egy nemzetközi, Ariadné keretrendszerre épülő, részben nyílt és 
nyilvános (linked-open-data) tudományos régészeti adatbázis, amit a CLIR Kutatóközpont üzemeltet és 
tart naprakészen. 

(2) Az adatbázis célja kettős: 

a) egyrészt a tudományos kutatóközösség érdeklődését elégíti ki;  

b) másrészt az örökségvédelmi feladatokat ellátó intézmény munkatársainak biztosít adatokat 
olyan módon, hogy a feltöltött adatok más nemzetközi adatbázisok számára is 
hasznosíthatók legyenek. Az adatbázissal lehetővé válik minden külföldi és magyarországi 
helyszín adatainak egységes rendszerben történő összefogása és a lelőhelyek éves 
állapotfelmérésének és változásának rögzítése. 
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7. § (1) A CLIR Kutatóközpont a római határvédelemhez kapcsolódó helyszíneken új régészeti 
kutatásokat, így roncsolásmentes felméréseket, természettudományos vizsgálatokat és roncsolással 
járó régészeti kutatómunkát végez, valamint ezeket megrendeli, különös tekintettel a világörökségi 
helyszíneken, továbbá a világörökségi kezelés alatt álló emlékek állapotát rendszeresen felméri. 

(2) A kutatások célja a római határvédelemhez kapcsolódó helyszíneken új kutatási eredmények 
felmutatása, pontosabb ismeretek szerzése és ezek rövid időn belül megvalósuló közzététele, valamint 
a helyszínek állapotának rendszeres időszakos felmérése. 

 

8. § (1) A CLIR Kutatóközpont a római határvédelemhez és tágabb értelemben a római örökséghez 
kapcsolódó saját és a szakma új kutatási eredményeit közzéteszi a szakmai és az érdeklődő közönség 
számára. A CLIR Kutatóközpont célja saját kiadvány sorozat megalkotása és rendszeres közzététele. 

 

9. § (1) A CLIR Kutatóközpont szakmai fórumokat szervez a dunai limes kutatásával, tágabban a római 
határvédelemmel és a Római Birodalom örökségével foglalkozó külföldi és magyar szakemberek és 
érdeklődők számára. 

 

10. § (1) A CLIR Kutatóközpont előzetes megállapodás alapján szakmai anyagokat biztosít az 
örökségvédelmi feladatokat ellátó intézmény munkatársainak a római helyszínek örökségelemeit érintő 
beruházásokhoz, turisztikai fejlesztésekhez.  

 

A CLIR Kutatóközpont szervezeti felépítése 

 

11.§ (1) A CLIR Kutatóközpont élén az igazgató áll.  

(2) Az igazgatót nyilvános pályázat alapján a Kari Tanács véleménye alapján a Rektor bízza meg 
határozott időre. 

(3) Az igazgató felett a munkáltatói jogkört a Bölcsészettudományi Kar dékánja, gazdálkodási 
ellenőrzést a Kancellária gyakorolja. 

(4) Az igazgató 

a) vezeti a CLIR Kutatóközpontot, felel az intézmény jogszabályoknak, szabályzatoknak és 
szakmai feltételeknek megfelelő működéséért, 

b) irányítja a CLIR Kutatóközpont kutatóinak tevékenységét, szakmai és adminisztrációs 
szempontból felügyeli a kutatásokat, 

c) a Bölcsészettudományi Kar gazdálkodási referensével egyetértésben elkészíti a CLIR 
Kutatóközpont költségvetését, koordinálja a CLIR Kutatóközpont gazdálkodásával 
kapcsolatos feladatokat, felel a Kutatóintézet gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a 
pénzügyi fegyelem megtartásáért, 

d) ellátja a jogszabályokban és támogatási szerződésekben számára előírt feladatokat. 

12.§ (1) A CLIR Kutatóközpontban az igazgató irányítása alatt kutatók dolgoznak, akik 

a) az igazgató szakmai irányításának megfelelően ellátják a CLIR Kutatóközpont adminisztratív 
és kutatási feladatait,  

b) legjobb tudásuk szerint segítik a CLIR Központ munkáját, hozzájárulnak a szakmai 
feladatellátás hatékonyságának növeléséhez. 
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Hatályba léptető és záró rendelkezések 

 

13.§ (1) Jelen szabályzat a Kari Tanács által történt elfogadás napján lép hatályba. 

 

Pécs, 2020. február 26. 


