
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 
3/ 2020 (IV.28.) sz. dékáni utasítás a Természettudományi Karon őrzött, papírkötéses 

szakdolgozatok selejtezéséről 
 
1. § A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban PTE) SZMSZ 5. sz. melléklete, a PTE 
Tanulmányi és vizsgaszabályzata 60.§ (8) bekezdése alapján elrendelem a Pécsi 
Tudományegyetem Természettudományi Karán (a továbbiakban TTK) tárolt papírkötéses1 
szakdolgozatok selejtezését. 

2.§ (1) Az utasítás hatálya kiterjed a TTK intézeteiben tárolt szakdolgozatokra, amelyekhez 
kapcsolódó képzésen a hallgató oklevélszerzésétől számítva legalább 5 év eltelt. 

(2) Az utasítás hatálya kiterjed a 2013-14 tanév II. félévét megelőzően oklevelet szerzett 
hallgatók által benyújtott szakdolgozatok CD/DVD mellékleteire is.2 

(3) Az utasítás hatálya nem terjed ki a szakdolgozatokhoz kapcsolódó dokumentumokra, 
amelyekre a PTE Iratkezelési szabályzata (PTE SZMSZ 12. sz. melléklete) megőrzési időt és 
levéltárnak történő átadást ír elő.3 

3.§ (1) A szakdolgozatok selejtezésére előre meghatározott ütemterv szerint kerül sor. Az 
ütemterv elkészítésre 2020. szeptember 30-ig kerül sor. 

(2) Az ütemterv kiadásáig a TTK Intézetei elkészítik a selejtezendő szakdolgozatok listáját az 
utasítás 1. sz. mellékletében meghatározott adatokkal.  

(3) Az intézet által elkészített listákat a TO kiegészíti az 1. sz. mellékletben meghatározott 
adatokkal (oklevélszerzés éve, hallgató Neptun kódja). 

(4) A listákat a dékán hagyja jóvá az ütemtervben maghatározott időpontig. 

(5) A jóváhagyott listák alapján szakdolgozatok összegyűjtésére zártan, sorszámozott 
gyűjtőzsákban kerül sor. A gyűjtőzsákra rögzíteni kell az intézet kódját, és a lista sorszámát. 

(6) A selejtezés során meg kell vizsgálni, hogy a papírkötésese szakdolgozat tartalmaz-e 
CD/DVD mellékletet és azokat a szakdolgozatoktól elkülönítetten, az erre kijelölt zsákban 
gyűjteni.4 

(7) A 2013-14 tanév II. félévében és ezt követően oklevelet szerzett hallgatók által leadott 
szakdolgozatok CD/DVD mellékleteit az intézet változatlanul tárolni köteles.5 

4.§ A szakdolgozatok elszállítására az ütemtervben meghatározott időpontig kerül sor. Az 
elszállításról a Dékáni Hivatal gondoskodik. 
                                                           
1 A módosításra 2020. július 3-án került sor. 
2 A módosításra 2020. július 3-án került sor. 
3 A módosításra 2020. július 3-án került sor. 
4 A módosításra 2020. július 3-án került sor. 
5 A módosításra 2020. július 3-án került sor. 



5.§ Jelen utasítás a kihirdetést követően, 2020. április 27. napján lép hatályba. 

 

Pécs, 2020. április 28. 

  Dr. Horváth Attila s.k. 
dékán 

PTE TTK 
 

 
Az utasítás módosítására 2020. július 3. napján került sor. 
 
 
 

Dr. Horváth Attila s.k. 
dékán 

    PTE TTK 
 
 
 
1.számú melléklet 
 
Adatok a selejtezendő szakdolgozatokról: 
 
Készítő neve (Intézet) 
Dolgozat címe (Intézet) 
Készítés éve (Intézet) 
Oklevélszerzés éve (TO) 
Hallgató Neptun kódja (TO) 
A lista formátuma: excel  


