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Preambulum
A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 76. §-ban foglaltak alapján,
figyelembe véve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakat is, a Pécsi Tudományegyetem (a
továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a Szentágothai János Kutatóközpont (továbbiakban:
Kutatóközpont, SZKK) feladatait, felelősségeit, szervezeti felépítését, működését, az alábbiak szerint
határozza meg.
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §1 (1) A Szentágothai János Kutatóközpont (továbbiakban: Kutatóközpont, SZKK) feladata
elsősorban a természettudományi, orvostudományi és műszaki alapkutatások lefolytatásához
szükséges helyszínek, a kiemelkedő minőségű és színvonalú műszaki infrastruktúra, a műszeres
koncentráció folyamatos biztosítása a hatékony kutatás érdekében. Közreműködik a magas színvonalú
egyetemi és doktori képzésben. Az Egyetem a Szentágothai János Kutatóközponton keresztül irányítja
a vállalkozói és innovációs kapacitásbővítését és fejlesztését a tudományos és a versenyszféra
szereplőinek intézményesített együttműködésén keresztül, biztosítja ennek strukturális és
infrastrukturális feltételeit. Koordinálja a régiós gazdasági-társadalmi szereplők kutatási és oktatási
tevékenységekbe történő integrálását.
(2) A Kutatóközpont elsőszámú célja a PTE K+F+I tevékenység jelentős növelése és pozíciójának
erősítése a magyarországi egyetemek között. Az SZKK stratégiai szerepet tölt be a Pécsi
Tudományegyetem hosszú távú jövőképének kialakításában és kutatási céljainak elérésében. Szellemi
bázist biztosít a vállalkozói, vállalkozási készségek és képességek kapacitásbővítésének,
fejlesztésének, innovációk, újítások feltárásának, fejlesztésének, ezek társadalmi-gazdasági
hasznosulása érdekében.
(3) A Kutatóközpont önállóan gazdálkodó szervezeti egység, a tudományos és innovációs
rektorhelyettes szakmai felügyelete mellett látja el feladatait. Az SZKK elhelyezkedését a szervezeti
hierarchiában az 1. sz. melléklet tartalmazza.
A szabályzat hatálya
2.§2 (1) Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Szentágothai János Kutatóközpont, valamint a
vele kapcsolatban álló Karok és a Kancellária érintett munkatársaira.
(2) A Szervezeti és Működési Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az SZKK által menedzselt, vagy az
SZKK infrastruktúráját használó valamennyi tudományos, oktatási, vállalkozói, innovációs és
gazdálkodási tevékenységre.
II. fejezet
A Szentágothai János Kutatóközpont vezetése, munkatársai
3.§3 (1)4 A Szentágothai János Kutatóközpont munkáját a tudományos és innovációs rektorhelyettes
felügyeli. A Kutatóközpontot kutatási, fejlesztési és innovációs szakmai területeken az elnök, a
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pénzügyi, gazdálkodási és üzemeltetési szakmai területeken, a menedzser igazgató képviseli. A
Kutatóközpontban (mint szervezeti egységben) foglalkoztatott munkavállalók felett a munkáltatói
jogkört a foglalkoztatási követelményrendszer szerint a rektor és a menedzser igazgató gyakorolja.
(2) A Kutatóközpont elnökét a rektor bízza meg. A megbízás időtartama 5 év. Az elnök a
Kutatóközpont valamely kutatási területén kutatói tapasztalattal rendelkező, nemzetközi szinten
elismert egyetemi tanár lehet. Munkáját a tudományos igazgató és a menedzser igazgató segíti.
(3) Az elnök feladatai, felelősségei:
a) képviseli a kutatóközpontot az egyetemi vezetésben,
b) képviseli a kutatóközpontot a hazai és nemzetközi tudományos életben,
c) kapcsolatot tart a kutatóközpont partnereivel tudományos kérdésekben,
d) irányítja a Kutatóközpont Tudományos Tanácsának munkáját, vezeti annak üléseit,
e) koordinálja az Innovációs és Ipari Tanácsadó Testület, valamint a Nemzetközi Tudományos
Tanácsadó Testület munkáját,
f) folyamatosan nyomon követi a kutatóközpont kutatási tervének betartatását,
g) folyamatosan nyomköveti a kutatóközpont bevételi és költségtervének betartását,
h) a Kutatóközpont kutatási tervéről, annak állapotáról, és a gazdasági helyzetéről az elnök
folyamatosan tájékoztatja a rektor-helyettest és a rektort és a kancellárt.
(4) A Kutatóközpont gazdálkodási és adminisztrációs tevékenységeiért a menedzser igazgató felelős.
Munkáját az érintett karok és a Kancellária munkatársai segítik.
(5) 5 A menedzser igazgató feladatai, felelősségei:
a) részt vesz az Egyetem tudományos, kutatási és innovációs stratégiájának kidolgozásában,
b) az egyetemi stratégia alapján kidolgozza a Kutatóközpont tudományos, kutatási,
innovációs stratégiáját, valamint végrehajtásának ütemtervét, cselekvési tervét,
c) javaslatot tesz a tudományos, kutatási és innovációs stratégia alapján a Kutatóközpont
kutatási alaptevékenységére, koordinálja a Kutatóközpont stratégiai projektjeit,
d) meghatározza a Kutatóközpont feladatainak ellátásához, a kutatási terv szerinti
kutatásokhoz szükséges humán erőforrás állományt, javaslatot tesz az állomány
fejlesztésére,
e) munkáltatói jogkört gyakorol az FKR-ben meghatározottak szerint,
f) ellátja a Kutatóközpont alapvető feladatait érintő szervezetfejlesztési és szervezési
feladatokat
g) rendszeresen értékeli a Kutatóközpont tevékenységét, eredményéről beszámol az elnök, a
Tanácsadó testületek és a rektori vezetés felé,
h) irányítja a Kutatóközpont működését,
i) a Kutatóközpont nevében kötelezettséget vállal, kapcsolatot tart a Kancelláriával.
(6) A menedzser igazgatót a Kutatóközpont Tudományos Tanácsának javaslatára nyilvános pályázat
alapján a rektor nevezi ki, az elnök jóváhagyásával. Megbízásának időtartama 3-5 év.
(7) A Kutatóközpont kutatási munkáinak koordinációjáért a tudományos igazgató a felelős.
(8) A tudományos igazgató feladatai, felelősségei:
a) az SZKK kutatócsoportok kutatási munkájának folyamatos nyomon követése, ismerete,
támogatása, erőforrások koordinálása, az elnökkel egyeztetve,
b) a Kutatóközpontban dolgozó Kutatócsoportok szakmai munkájának koordinálása érdekében
utasítások kiadása,
c) a kutatócsoportok kutatási teljesítményének értékelése,
3

A módosítást a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. július 01. napjától.
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. július 1. napjától.
5
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. július 1. napjától.
4

3

d) kutatási munka szakmai tervezése a stratégia mentén,
e) szakmai beszámoló készítése az elnök, és a Kutatóközpont Tudományos Tanácsának
részére,
f) pályázatok szakmai koordinálása,
g) egyeztetés a kutatóközpont Tudományos Tanácsával, az Ipari Tanácsadó Testülettel, és a
Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testülettel,
h) a Tudományos Tanács elnökének szükség szerinti helyettesítése,
i) az elnök helyettesítése tudományos kérdésekben.
(9) A tudományos igazgatót a Kutatóközpont Tudományos Tanácsának javaslatára a rektor nevezi ki,
az elnök jóváhagyásával. Megbízásának időtartama 5 év.
(10) A tudományos igazgatót munkájában a tudományos titkár támogatja.
(11) A tudományos titkár feladatai, felelősségei:
a) kutatócsoportok szakmai értekezleteinek szervezése, koordinálása,
b) kutatás támogatási igények összegyűjtése, átadása a menedzser igazgató részére,
c) műszerkihasználás menedzselése, jelentés a tudományos igazgató részére,
d) kutatást támogató informatikai igények menedzselése,
e) éves kutatási értékelések összeállítása,
f) a kutatóközpontot érintő szakmai értekezletek, tudományos szimpóziumok szervezése,
koordinálása,
g) a Tanács és a Testületek üléseinek szervezése.
(12) A tudományos titkárt a Kutatóközpont Tudományos Tanácsának javaslatára rektor nevezi ki, az
elnök és a tudományos igazgató jóváhagyásával. Megbízásának időtartama 5 év.
A Tudományos Tanács működése
4.§ A Kutatóközpont tudományos munkáját a Tudományos Tanács irányítja.
(1) A Szentágothai János Kutatóközpont Tudományos Tanácsa tagjai szavazati joggal:
a) a Kutatóközpont elnöke,
b) ÁOK képviselője 2 fő
c) MIK képviselője 1 fő
d) TTK képviselője 2 fő.
(2) A Tudományos Tanács ülésein tanácskozási joggal vesznek részt:
a) menedzser igazgató,
b) tudományos igazgató,
c) tudományos titkár,
d)6 valamennyi SZKK-t érintő pályázatban, fejlesztési tevékenységben érintett kar képviselője.
(2) A Tudományos Tanács kari tagjait a Karok dékánjai jelölik ki, a megbízás időtartama megegyezik
a dékáni ciklussal. A delegáló dékánok jogosultak indoklás nélkül visszahívni a delegáltakat és
helyettük mást jelölni.
(3) A tagok megbízatása megszűnik a (2) bekezdésben meghatározott idő letelte előtt
a) az Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony megszűnésével,
b) az Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony megszűnése nélkül is, ha kikerül
annak a szervezetnek az állományából, amely delegálta,
c) lemondással,
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d) visszahívással,
e) halállal.
(4) A Tudományos Tanács elnöke a Szentágothai János Kutatóközpont elnöke.
(5) A Tudományos Tanács feladatai:
a) kutatóközpont kutatási irányainak kijelölése, kutatási stratégiájának jóváhagyása,
b) a stratégia megvalósulásának ellenőrzése,
c) döntéshozatal az éves gazdasági tervről és a gazdasági beszámolóról,
d) javaslattétel a menedzser igazgató, a tudományos igazgató és a tudományos titkár
személyére,
e) kutatási értékelési rendszer meghatározása, validálása,
f) kutatási teljesítmények folyamatos értékelése, ellenőrzése,
g) a kutatóközpontot érintő pályázatok szakmai felügyelete,
h) külső megrendeléseket közvetítése,
i) a Kutatóközpont működéséhez, valamint a kutatásokhoz szükséges források
előteremtésének támogatása, konzorciumi partnerek megnyerése,
j) minőségbiztosítási feladatok irányítása a SZKK projektjei felett, ennek keretén belül
intézmény tudományos teljesítményének éves és három éves felülvizsgálatának irányítása
5.§ (1)7 A Tudományos Tanács évente legalább két alkalommal ülésezik. A Tanács üléseit a
tudományos igazgató készíti elő.
(2) A Tudományos Tanács működési rendjét a Pécsi Tudományegyetemen működő bizottságok
összetételéről, működéséről, feladat- és hatásköréről szóló szabályzat tartalmazza.
(3) A Tudományos Tanács ülése határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 2/3-a jelen
van.
A Tanács határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza.
(4) A Tanács ülésein a jegyzőkönyvet a tudományos igazgató hitelesíti.
Az Innovációs és Ipari Tanácsadó Testület munkája
6.§ (1) A Kutatóközpont tudományos munkáját Szentágothai János Kutatóközpont Innovációs és
Ipari Tanácsadó Testülete (továbbiakban: IITT) támogatja.
(2)8 Az IITT tagjai olyan tudósok, kutatók, az adott iparágak, illetve országos és helyi gazdasági
társaságok jelentős képviselői, akik a Kutatóközpont kutatási területeivel kapcsolatban a legfontosabb
tudományterületeket képviselik. Az IITT összetételét úgy kell meghatározni, hogy többségben kell
lenniük a gyakorlati szakembereknek, az üzleti szféra képviselőinek. A testület felépítésének tükröznie
kell a Kutatóközpontban megjelenő tudományos szakterületek közötti arányokat, és valamennyi, a
SZKK-ban megjelenő élő- és élettelen természettudományi területnek képviseltetnie kell magát.
Kapcsolatrendszere által tanácsaikkal, ötleteikkel, piaci ismereteikkel segítik a Kutatóközpont
működését. A vezetés tevékenységét tanácsaival segíti, döntési jogkörrel azonban nem rendelkezik. A
tagok meghívásáról a Tudományos Tanács dönt, a tudományos és innovációs rektorhelyettes, a
Szentágothai János Kutatóközpont elnöke, és az érintett karok dékánjai javaslatára. A Tanács állandó
tagja a Kancellár.
(2) Az IITT kiemelt feladatai:
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a) piaci trendek, irányvonalak mentén a kutatási irányvonalak szakmai támogatása,
b) piaci igények közvetítése,
c) elősegíti források előteremtését a működéshez, pályázatok esetén részt vesz konzorciális
partnerek felkutatásában,
d) javaslatok tudományos kapcsolattartásra,
e) kutatócsoportok munkájának figyelemmel kisérése, ipari kapcsolataik elősegítése,
f) az SZKK pénzügyi működésének figyelemmel kisérése.
(3) Az IITT évente legalább egy alkalommal ülésezik. Indokolt esetben a rektor, vagy Szentágothai
János Kutatóközpont elnöke ennél sűrűbben is összehívhatja azt. Az ülésen részt vesz a rektor, a
tudományos és innovációs rektorhelyettes, és az SZKK elnöke, tudományos igazgatója. Szükség
esetén a rektor és az elnök más érintett vezetőt is meghívhat.
(4) Az IITT részére az elnök és a menedzser igazgató évente írásos tájékoztatást ad a Kutatóközpont
kutatásai tervének alakulásáról, valamint a Kutatóközpont gazdasági helyzetéről.
A Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testület
7.§ (1) A Kutatóközpont tudományos munkáját Szentágothai János Kutatóközpont Nemzetközi
Tudományos Tanácsadó Testülete támogatja. A Kutatóközpont tevékenységét tanácsaival segíti,
döntési jogkörrel azonban nem rendelkezik.
(2) Tagjai nemzetközi kutatók, tudósok, a Kutatóközpontot érintő kutatási területek szaktekintélyei.
A tagok meghívásáról a Tudományos Tanács dönt, a tudományos és innovációs rektorhelyettes, a
Szentágothai János Kutatóközpont elnökének, és az érintett karok dékánjai javaslatára.
(3) A Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testület kiemelt feladatai:
a) nemzetközi kutatási trendek, irányvonalak mentén a kutatási irányvonalak szakmai
támogatása,
b) javaslatok tudományos kapcsolattartásra, ezek menedzselése,
c) a Kutatóközponti akkreditáció támogatása,
d) kutatócsoportok munkájának figyelemmel kisérése,
e) a kutatócsoportok teljesítményértékelésének figyelemmel kísérése, javaslatok annak
fejlesztésére.
(4) A Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testület évente legalább egy alkalommal ülésezik.
Indokolt esetben a rektor, vagy a Szentágothai János Kutatóközpont elnöke ennél sűrűbben is
összehívhatja azt. Az ülésen részt vesz a rektor, a tudományos és innovációs rektorhelyettes, az SZKK
elnöke és a tudományos igazgatója. Szükség esetén a rektor és az elnök más érintett vezetőt is
meghívhat.
(5)9 A Tanácsadó Testület részére az elnök, a menedzser igazgató, és a kancellár évente írásos
tájékoztatást ad a Kutatóközpont kutatási tervének alakulásáról, valamint a Kutatóközpont gazdasági
helyzetéről.
Kínai- Magyar Technológiai Innovációs Központ10
7/A. § (1) A Kínai-Magyar Technológiai Innovációs Központ ellátja a Pécsi Tudományegyetem és a
Shanghai Technology Transfer Exchanges között létrejött megállapodásból eredő kutatási feladatokat.
(2) A Kínai-Magyar Technológiai Innovációs Központ
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a) a kínai partner által előállított termékek alkalmazásával, gyártásával, hasznosításával,
értékesítésével kapcsolatos alkalmazott kutatásokat folytat,
b) szakmai javaslatot készít a termékek fejlesztésével, gyártásával kapcsolatban,
c) részt vesz a termékek gyártása során alkalmazandó humán erőforrás képzési igényeinek
felmérésében, a képzési program kidolgozásában,
d) a kínai partner igényeinek megfelelően kutatásokat végez új termékek kialakításához.
(3) A Kínai-Magyar Technológiai Innovációs Központ vezetőjét a Kutatóközpont elnökének
javaslatára a rektor bízza meg a kínai partner véleményének kikérését követően.
(4) A Kínai-Magyar Technológiai Innovációs Központ együttműködik a kínai partnerrel, valamint a
termékek gyártásában részt vevő gazdasági társasággal, és Pécs Megyei Jogú Várossal.
(5) A Szentágothai János Kutatóközpont a Kínai-Magyar Technológiai Innovációs Központ (2)
bekezdésben meghatározott feladatainak ellátására, finanszírozására kutatási megállapodást köt az (1)
bekezdésben meghatározott megállapodásban szereplő partnerrel.
A Kutatóközpont munkatársai
8.§ (1) A Kutatóközpont Kutatásvezetői a Pécsi Tudományegyetemmel közalkalmazotti
jogviszonyban álló személyek, akik az adott projektek időtartalma alatt dolgoznak az SZKK-ban.
Munkáltatójuk a projekt időtartalma alatt nem változik.
(2)11 A kutatásvezetők feladatai, felelőssége:
a) irányítják és ellenőrzik a projektben dolgozó kutatók szakmai munkáját,
b) szervezik és felügyelik a kutatást támogató munkatársak munkáját, és utasítási jogkörrel
rendelkeznek felettük,
c) összehangolják munkájukat a laboratóriumok, műszerek magas fokú kihasználtságának
biztosítása érdekében, erről folyamatosan tájékoztatják a tudományos titkárt,
d) meghatározzák azokat a kiemelt műszereket, eszközöket, melyek kihasználását
folyamatosan nyomon kell követni,
e) folyamatosan követik a kutatásukban használt kiemelt műszerek kihasználtságát, javaslatot
tesznek a tudományos igazgató részére a magasabb kihasználás céljából,
f) rendelkeznek és felelősök a laboratóriumokban lévő eszközökért, berendezésekért
(leltárfelelősség), leltárfelelősségük kiterjed az épületen kívül, de a kutatóközpont
gondozásában lévő eszközökre, műszerekre,
g) támogatják a kutatócsoportok munkáját, valamint biztosítják az ahhoz szükséges
erőforrásokat,
h) a Kutatóközpont Tudományos Tanácsa felé a kutatócsoportok személyi összetételét,
szerkezetét, infrastruktúráját, a kutatási profilok meghatározását, valamint a projektek főbb
szakmai irányait jelentik, az abban lévő változásokhoz jóváhagyást kérnek,
i) rendszeresen tájékoztatják a Kutatóközpont kutatócsoportjait kutatásaikról, az
együttműködés lehetőségeiről,
j) rendszeresen beszámolnak a kutatás státuszáról a tudományos igazgatónak és a tudományos
titkárnak,
k) közreműködnek a projektre vonatkozó akkreditációkban,
l)12 menedzselik a projektek pénzügyi feladatit a menedzser igazgató és a referensek
iránymutatásai alapján,
m) a Kutatóközpont szolgáltatási portfóliójának és műszerkataszterének összeállításához
naprakész információkat nyújtanak a tudományos titkár részére.

11
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A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. július 1. napjától.
A módosítást a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. július 01. napjától.
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(2) A Kutatóközpont kutatói a Pécsi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban, vagy
bármely munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak. Munkáltatójuk a projekt időtartama
alatt nem változik.
(3) A kutatók feladatai, felelőssége:
a) elvégzik a projektben meghatározott feladataikat a kutatásvezető irányítása mellett,
b) munkájuk során kötelesek megóvni az általuk használt eszközöket, gépeket és
berendezéseket,
c) a projektben meghatározottak szerint beszámolnak a kutatásvezetőnek a projekt
előrehaladásáról, az esetlegesen felmerülő problémákról.
(4) A Kutatóközpont kutatásokat támogató munkatársai a laboránsok, valamint az asszisztensek, akik a
Pécsi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban, vagy bármely munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban állnak. Munkáltatójuk a projekt időtartalma alatt sem változik.
Feladataik, felelősségeik:
- biztosítani a projekt sikeres lebonyolításához szükséges eszközöket, berendezéseket,
- biztosítani a műszerek üzembiztonságát,
- ha szükséges, kezdeményezi a javítást, a karbantartást a kutatásvezető felé,
- során kötelesek megóvni az általuk használt eszközöket, gépeket és berendezéseket.
(5)13 A Kutatóközpontban dolgozó kutatói állomány kutatási kapacitásai nyilvántartásra kerülnek a
humán adminisztrációs rendszerben.
A Szentágothai János Kutatóközpont feladatai
9.§ (1) A Kutatóközpontban dolgozó kutatócsoportok munkájukat az Egyetemi és a K+F+I
stratégiában és az oktatási-kutatási tervben meghatározottak szerint végzik. A stratégiából lebontott
kutatási irányokat, célokat a Tudományos Tanács határozza meg. A stratégia megvalósulását a
Tudományos Tanács ellenőrzi.
(2) A Kutatóközpont éves kutatási és oktatási infrastruktúra igénybevételi tervének elkészítése:
a) stratégiai irányok mentén az érintett karok kutatócsoportjai elkészítik a 3 éves kutatási
tervet,
b) szemeszterenként elkészítik a kutatóközpont oktatási kapacitásának felhasználására épülő
kari oktatási infrastruktúra terveket,
c) a kutatási terveket a tudományos titkár, az oktatási infrastruktúra kihasználására vonatkozó
terveket a menedzser igazgató összesíti, erről tájékoztatják a tudományos igazgatót és az
elnököt,
d)14 amennyiben a karok által igényelt oktatási kapacitás nem fedi le a meglévő kapacitást, azt
értékesíteni kell, ez a menedzser igazgató feladata, a Kancellária Műszaki Szolgáltatási
igazgatóság bevonásával,
e) a stratégiai tervet a Tudományos Tanács hagyja jóvá.
(3) A tervben meghatározott feladatokról a kutatásvezetők a tudományos igazgató részére éves
rendszerességgel beszámolót készítenek. A beszámoló tartalmazza a kutatás státuszát, az
eredményeket, az esetlegesen felmerülő problémákat. Valamennyi kutatásvezető rendszeresen
tájékoztatja a Kutatóközpont kutatóit, munkatársait az általa vezetett kutatásokról, azok eredményeiről
a tudományos igazgató koordinálásával.
(4)15 A Kutatóközpont a K+F+I stratégiában kijelölt célok mentén irányítja a vállalkozói, vállalkozási
készségek és képességek bővítését, fejlesztését, a régiós társadalmi-gazdasági szereplők bevonásával.
13
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E feladat ellátása során szorosan együttműködik az akadémiai és a kancellária szakterületek
szereplőivel, koordinálja szerepvállalásukat.
A Szentágothai János Kutatóközpont gazdálkodása
10.§16 (1) A kutatóközpont költségeit, bevételeit, bértömegét, valamint a beszerzési és beruházási
terveit a menedzser igazgató tervezi meg a gazdálkodási referens támogatásával, a tervezési folyamat
során.
(2) A működés költségeit a tervezés során az SZKK tervezi meg, a Kancellária szakmai területei
támogatásával.
(3) Az SZKK épületeiben lévő oktatási és kutatási terek, irodák önköltségét a Kancellária számolja ki
és biztosítja a kutatóközpont részére.
(4) A kutatóközpont kutatásvezetői által meghatározott kiemelt műszerek, eszközök kihasználásának
nyomon követését biztosító informatikai hátteret a Kancellária Informatikai Igazgatósága biztosítja.
(5) A kutatóközpont gazdálkodási önállóságával kapcsolatos jogokat a menedzser igazgató gyakorolja,
az elnök folyamatos tájékoztatása és jóváhagyása mellett. A kutatóközpont nevében
kötelezettségvállalásra a menedzser igazgató, akadályoztatása esetén a tudományos igazgató jogosult.
A kutatóközpont vonatkozásában tett írásbeli kötelezettségvállalásokat a Pécsi Tudományegyetem
Kancellária kijelölt munkatársa jegyzi ellen.
(6) A kutatóközpont működése során a mindenkor érvényes egyetemi szabályozások és utasítások
szerint jár el.
A Szentágothai János Kutatóközpont szabad kapacitásának értékesítése
11. § (1) A Kutatóközpont laboratóriumi és műszerkapacitásainak a kihasználását a kutatásvezetők és
a tudományos igazgató, az oktatási és irodai kapacitások kihasználását a menedzser igazgató kíséri
figyelemmel.
(2)17 A szabad kapacitások és az épületben lévő szabad irodahelyiségek hasznosítása a menedzser
igazgató feladata a mindenkor érvényes egyetemi szabályozások betartásával, a Kancellária Műszaki
Szolgáltatási Igazgatóságának szakmai irányításával.
A Szentágothai János Kutatóközpont teljesítményértékelési rendszere
12. § (1) A kutatóközpont a kutatási stratégiája teljesülése, valamint a magas színvonalú kutatási
eredmények megvalósítása érdekében egységes kutatási teljesítményértékelési rendszert alkalmaz. A
teljesítményértékelési rendszert a Tudományos Tanács dolgozza ki és tartja karban.
(2) A Tudományos Tanács évente végez belső teljesítményértékelést több, előre rögzített és
egységesen kialakított mutató mentén. A mérőszámok meghatározásánál figyelembe kell venni a
projekt jelentőségét, a források, a bevételek nagyságát. A Nemzetközi Tanácsadó Testület három
évente végez átfogó értékelést ugyanezen paraméterek alapján.
(3) A teljesítményértékelési rendszert minden év januárjában a kutatóközpont elnöke adja ki a
központban dolgozó kutatók részére. A teljesítményértékelési rendszer elemeit a 2. számú melléklet
tartalmazza.
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Együttműködés más szervezetekkel
A Szentágothai János Kutatóközpont és a Kancellária kapcsolata
13. §18 A Kancellária referenseken keresztül biztosítja a Szentágothai János Kutatóközpont gazdasági,
pénzügyi, kontrolling, számviteli, humán, jogi, igazgatási, pályázati, informatikai,
vagyongazdálkodási, beszerzési, közbeszerzési, beruházási és üzemeltetési feladatokat. A referensi
rendszer működési folyamatait kancellári szabályzók írják le.
14.§19
A Szentágothai János Kutatóközpont és a kutatásban érdekelt karok kapcsolata
15. §20 (1) Az SZKK üzemeltetési költségeiről a menedzser igazgató félévente tájékoztatja a
Kutatóközpontban folyó kutatásokban érintett karok dékánjait.
(2) Az SZKK működési rendjének kialakítását az érintett karok és az SZKK menedzser igazgatója
közösen készíti el.
(3) A Kutatóközpont elnöke az érintett karok dékánját igény szerint tájékoztatja a Kutatóközpont
kutatási helyzetéről.
A Szentágothai János Kutatóközpont és a vállalkozói, innovációs kapacitásteremtésben érdekelt
Közgazdaságtudományi Kar kapcsolata21
16. § (1) Az SzKK támaszkodik a Közgazdaságtudományi Karon folyó vállalkozói kapacitásteremtést,
fejlesztést végző folyamatokra, szervezeti egységekre, különös tekintettel a Karon horizontális elven
beágyazott Simonyi Üzlet-, és Gazdaságfejlesztési Központra.
(2) Az SzKK elnöke egyeztet a Közgazdaságtudományi Kar dékánjával a közös célok elérését szolgáló
stratégiai kérdésekben
(3) Az SzKK, a vállalkozásfejlesztési tárgykörbe eső, működési rendjét az SZKK menedzser
igazgatója a Közgazdaságtudományi Kar megbízottjával közösen készíti el.
(4) Az SzKK a Közgazdaságtudományi Kar szakmai felügyelete mellett működteti a PTE központú
vállalkozói ökoszisztémát.
Együttműködés egyéb szervezetekkel
17.§ (1) A Szentágothai János Kutatóközpont feladatai ellátása és céljai elérése érdekében
együttműködési megállapodást köthet bármely, a feladatai ellátásában érdekelt hazai vagy külföldi
szervezettel, piaci szereplővel, természetes személlyel.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott együttműködési megállapodást írásba kell foglalnia hatályos
szabályozások alapján.
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(3) Az együttműködés keretében a kutatóközpont különböző feladatok ellátását vállalhatja el az
innovációs láncban, melyeknek elsősorban az alapkutatással kell kapcsolatban állniuk. Lehetősége van
azonban arra is, hogy az egyes területek vonatkozásában alkalmazott kutatással is foglalkozzon.
(4)22 A Szentágothai János Kutatóközpont által kötött együttműködések előmozdítják a Dél-Dunántúli
régió gazdasági-társadalmi fejlődését, bekapcsolják a régió szereplőit a nemzetközi tudományos és
gazdasági vérkeringésbe, valamint a régióbeli társadalmi-gazdasági problémák megoldása felé
irányítják a Pécsi Tudományegyetem kutatási, innovációs tevékenységeit.
(5) A Kutatóközpont országhatárokon átnyúló, nemzetközi együttműködésekre törekszik, szélesítve
ezáltal a hazai kutatások, innovációk, újítások piacosításának lehetőségeit, valamint impulzusokat,
információt, tudást szolgáltat a kutatásokat, az innovációkat, s az újításokat generáló, potenciállal
rendelkező vállalkozó szellemű személyek számára.
Vegyes és záró rendelkezések
18.§ A jelen szabályzat 2012. július 1. napján lép hatályba.
19.§ A Kutatóközpont szervezeti és működési szabályzata 5 évente kerül felülvizsgálatra. Ezen
időszakon belül az érintett karok, vagy a Kutatóközpont vezetése kezdeményezheti a módosítást.

Dr. Bódis József
rektor
Záradék:
A Szenátus a szabályzatot 2012. június 28-ai ülésén fogadta el.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2013. február 11-én fogadta el. A módosítások 2013. március
1. napján lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el. A módosítások 2014.
július 1. napján lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén 149/2015. (06. 25.) számú
határozatával fogadta el. A módosítások 2015. július 1. napján lépnek hatályba.
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1. számú melléklet

REKTOR

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS
REKTOR-HELYETTES

Kínai-Magyar
Technológiai
Innovációs Központ

SZENTÁGOTHAI
KUTATÓKÖZPONT
INNOVÁCIÓS ÉS IPARI
TANÁCSADÓ TESTÜLET

SZENTÁGOTHAI
KUTATÓKÖZPONT
TUDOMÁNYOS TANÁCSA

SZENTÁGOTHAI
KUTATÓKÖZPONT
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS
TANÁCSADÓ TESTÜLET

ELNÖK

TUDOMÁNYOS IGAZGATÓ

Tudományos titkár
Kutatócsoportok
Kutatók
Kutatást támogató
munkatársak

MENEDZSER IGAZGATÓ

Menedzsment
Gazdálkodás
Működéstámogatás
Adminisztráció
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2. számú melléklet
A teljesítményértékelés szempontjai
Vizsgálati szempontok
1. A kutatócsoportok teljesítményének megítélése szempontjából kiemelt eredmények, illetve
tevékenységek értékelése egyszerű és képzett mutatók segítségével.
2. A Kutatóközpont összteljesítményének hány %-át adta a kutatócsoport az egyes teljesítménymutatók vonatkozásában.
3. Egyes tevékenységek egyszerű mutatóinak bemutatása összegző táblázatban.
TELJESÍTMÉNYMUTATÓK
1. Elsődleges mutatók:
- Módosított kumulatív impakt faktor
- Összes idézettség
- Összes megszerzett bevétel
- Összes 1 millió fölötti eszközfejlesztés
- Összes kutatóközponti befizetés
- Rezsi-overhead különbözet
- Részvétel a tudományos utánpótlás nevelésében
2. Erőforrás hasznosítási képesség mutatói
Erőforrások: kutatóközponti területrészesedés
Képességi mutatók
- Módosított Kumulatív Impakt Faktor
- Össz-idézettség
- Összes megszerzett bevétel
- Összes intézeti befizetés
3. K+F+I tevékenység mutatói
- Alkalmazás közeli kutatási projektek
- Megindított szabadalmi folyamatok száma
- Spin-off (Kft, Bt) bevétel
Teljesítménymutatók számításának tényezői
1. Módosított Kumulatív Impakt Faktor
a) Eredeti közlemény
- „Első és utolsó” szerzős dolgozat:
x 2.0
- „Első vagy utolsó” szerzős dolgozat: x 1.5
- „Közbeeső” szerzős dolgozat:
x 1.0
- Kollaboraló csoportok esetén a megosztott első szerzőség mindkét csoportnál számításba esik
(x 2.0)
b) Review
- „Első és/vagy utolsó” szerzős dolgozat: x 1.0
- „Közbeeső” szerzős dolgozat:
x 0.5
2. Összidézettség
3. Összes megszerzett bevétel
- Hazai és külföldi kutatási pályázat, kutatásra fordított díj
- Gyári és egyéb kutatási szerződés
- Egyéb kutatási támogatás
13

4. Műszerpályázatokon megszerzett forrás
5. Részvétel a tudományos utánpótlás nevelésében
- Megvédett PhD-disszertáció
x3
- Dékáni pályamunka, TDK előadás
x2
- Elkészült szakdolgozat
x1
6.Részvétel az innovációban
- Innovációs szerződések száma (kifejezetten K+F+I, nem alapkutatás)
- Kifejezetten K+F+I-re (nem alapkutatásra) megszerzett összeg összesen
- Megindított szabadalmi folyamatok száma (csak egyetemi/ kutatóközponti (rész)tulajdonban
lévők)
- Megszerzett szabadalmak száma (csak egyetemi/ kutatóközponti (rész)tulajdonban lévők)
- Kutatóközponttal együttműködő spin-off vállalkozások száma (aktív, közös K+F+I program,
szerződés)
- Elkészült termékek (szolgáltatások) – kutatóközponti közreműködéssel
- A termék (szolgáltatás) értékesítéséből származó kutatóközponti bevétel (központi –egyetemi,
kari- forrásból való hozzájárulással összefüggésben)
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