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A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011 évi CCIV. törvényben, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat 76. § -

ában, valamint 114. § -ában foglaltak alapján a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 

Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg. 

 

I. FEJEZET 

 

Általános rendelkezések 

 

A szabályzat hatálya 

 

1. § A szabályzat hatálya az Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetére, az 

Egyetemmel közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 

személyekre, a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet által ellátott feladatokra terjed ki. 

 

A Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet működésének alapelvei 

 

2. § A Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet a felsőoktatásra, valamint a szőlő- és 

növénytermesztésre, a bor és borászati termékek előállítására vonatkozó ágazati 

jogszabályok, a felügyeleti szerv és az Egyetem között létrejött megállapodások, és az 

Egyetem hatályos szabályzatai alapján látja el a szőlészettel és borászattal kapcsolatos 

mezőgazdasági ágazati, élelmiszerelőállítási és forgalmazási, kutatási, génmegőrzési, 

valamint oktatási, fejlesztési, szaktanácsadási és a borrégió fejlesztésével kapcsolatos 

feladatait. 

 

A Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet elnevezése, székhelye, jogállása 

 

3. § (1) A Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet elnevezése: Pécsi Tudományegyetem 

Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet (továbbiakban: Kutatóintézet). 

 

A Kutatóintézet rövidített elnevezése: PTE SZBKI 

 

A Kutatóintézet angol nyelvű elnevezése: Research Institute for Viticulture and Oenology 

 

A Kutatóintézet német nyelvű elnevezése: Forschungsinstitut für Rebe-und Weinbau 

 

(2) A Kutatóintézet székhelye: 7634 Pécs, Pázmány Péter utca 4. 

 

(3) A Kutatóintézet telephelye: 7634 Pécs, Szentmiklós-hegy. 

 

(4) Világhálón való elérés: http://www.szbki.pte.hu/ 

 

(5) A Kutatóintézet az Egyetem önálló szervezete, az Egyetem Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 3. számú mellékletét képező Gazdálkodási Szabályzat szerinti gazdálkodó 

egység, amely feladatait a Szenátus által jóváhagyott gazdálkodási keretei között látja el. 

 

(6) A Kutatóintézet feletti szakmai és törvényességi felügyeletet az ágazati minisztérium 

és felügyeleti szervek, a közvetlen felügyeletet pedig a rektor gyakorolja. 

 

http://www.szbki.pte.hu/
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(7) A Kutatóintézetet feladatai ellátása körében az elnök képviseli, aki az Egyetem 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú mellékletét képező Szerződéskötési és 

kötelezettségvállalási rendről szóló szabályzat rendelkezései alapján a Kutatóintézet 

működése körében megállapodásokat köthet. 

 

(8) A Kutatóintézet az Egyetem név-, címer- és bélyegzőhasználatának rendjéről szóló 

szabályzata alapján hivatalos bélyegző használatára jogosult. 

 

II. fejezet 

A Kutatóintézet feladatai 

 

4. § A Kutatóintézet kutatási, génmegőrzési, oktatási, valamint a borrégió fejlesztéséhez 

kötődő feladatokat lát el, ideértve a szaktanácsadási, ismeretterjesztési és népszerűsítési 

feladatokat is. 

 

5. § (1) A Kutatóintézet feladatai mezőgazdasági ágazati, kutatási, fejlesztési és 

génmegőrzési feladatai körében 

a) génmegőrzés; begyűjti, fenntartja a genetikai erőforrásokat és fejleszti a 

biológiai alapokat, 

b) ellátja a nemzetközi szerződésekben vállalt adatok, génbanki tételek 

nyilvántartását, leírását és az azokból történő adatszolgáltatást, 

c) közreműködik a Nemzeti Fajtajegyzéken szereplő szőlőfajták 

vírusmentesítésében, a szaporítási anyagok biztosításában, 

d) prebázis, bázis és certifikált törzsültetvényeket létesít és tart fenn, 

e) szőlőfajtákat állít elő és tart fenn, 

f) ellátja a szőlőtermesztés elméleti, biológiai, kémiai, fiziológiai és fitopatológiai 

alapkutatását, 

g) feladata a hegy- és dombvidéki szőlőtermesztés természeti, fajtanemesítési, 

szaporítási, termesztésfiziológiai, ökonómiai, valamint technológiai kérdései 

tudományos alapjainak feltárása, 

h) ellátja a hungarikum jellegű termékek, fajták előállítását szolgáló szőlőfajták és 

klónjaik fajtafenntartását, kutatását, klónszelekcióját, 

i) fejleszti a szőlő- és bor származás- és eredetiségvédelmi rendszerét,  

j) autentikus borminták készítésével elvégzi a borok minőségellenőrzését, részt 

vesz a termőhelyek minősítésében, 

k) klímaváltozással, környezetvédelemmel, rezisztencianemesítéssel kapcsolatos 

szőlészeti ágazati kutatásokat folytat,  

l) környezetbarát szőlőtermesztési technológiákat fejleszt ki. 

 

(2) A Kutatóintézet feladatai borászati ágazati, kutatási és fejlesztési feladatai körében 

a) borászati kutatásokat végez a borszőlők fejlesztése érdekében,  

b) borászati kutatásokat végez a borkészítés technológiája, valamint a borászati 

termékek és borszármazékok fejlesztése érdekében, továbbá a borászati 

melléktermékek hasznosítása érdekében, 

c) új borászati termékek és technológiák fejlesztését célozza meg, 

d) kapcsolatot tart és együttműködik a hazai és nemzetközi borászati 

kutatóintézetekkel, borminősítő laboratóriumokkal, fejlesztőcégekkel és 

kutatócsoportokkal, 

e) autentikus borminták készítésével részt vesz a szőlészeti, valamint a borászati 

kutató- és fejlesztőmunka eredményeinek minősítésében, 
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f) közreműködik a borászati kezelő- és adalékanyag-gyártók termékeinek 

tesztelésében és minősítésében, 

g) a szőlészeti és borászati kutatás-fejlesztési programokból származó borokon 

keresztül bemutatja és népszerűsíti a Kutatóintézetben folyó munkát a 

tudományos közösség, valamint a szőlő- és borszakma számára, 

h) a szőlészeti és borászati kutató-fejlesztő munka eredményeit hasznosítja a 

Kutatóintézet kis-, közép- és nagyüzemi bortermelésében, 

i) az üzemi bortermelésből származó termékeket a hatályos jövedéki- és 

bortörvény alapján értékesítésre előkészíti. 

 

(3) A Kutatóintézet oktatással kapcsolatos feladatai körében: 

a) részt vesz az Egyetem által nyújtott elméleti és gyakorlati képzésekben,  

b) részt vesz a tananyagok, tantervek fejlesztésében, 

c) részt vesz a szaktanácsadók továbbképzésében, 

d) népszerűsíti az ágazati képzéseket a középfokú tanulmányokat folytatók 

körében,  

e) a szakember utánpótlás érdekében a felnőttképzéshez kapcsolódó oktatásokat 

végez.  

 

(4) A Kutatóintézet szaktanácsadási és a borrégió fejlesztésével kapcsolatos feladatai 

körében: 

a) közreműködik a terület borvidékei eredetvédelmi rendszerének 

továbbfejlesztésében, 

b) a termelőkkel és a borászathoz kötődő más vállalkozásokkal együttműködve 

javaslatokat dolgoz ki a fejlesztési problémáik megoldására,  

c) a termelők és borászathoz kötődő más vállalkozások számára ajánlásokat 

dolgoz ki a fajta- és klónhasználat, a szőlőművelés és a borászat 

technológiájának korszerűsítésére, 

d) szaktanácsadással segíti a gazdálkodókat, 

e) bor, must, növény és talajminták laboratóriumi vizsgálatát végzi. 

 

(5) A Kutatóintézet az (1)-(4) bekezdésben foglalt feladataihoz kapcsolódó menedzsment 

tevékenysége körében 

a) tudományos és ismeretterjesztő előadásokat szervez és tart, 

b) a létrehozott ültetvényeket műveli, az épített létesítményeket és eszközöket 

működteti, gondoskodik azok időben történő fejlesztéséről, a technológiákat 

bemutatja, 

c) borbemutatókat, borbírálatokat szervez és tart, 

d) értékesíti a kutatási tevékenysége eredményeképpen létrejött szaporítóanyagot, 

szőlőt, bort és tudást (know-howt), 

e) gondoskodik a vállalati kapcsolattartás rendszerének kialakításáról és 

működtetéséről, 

f) kialakítja a Kutatóintézet szolgáltatási portfólióját, és felügyeli annak 

végrehajtását,  

g) képzéseket szervez,  

h) gondoskodik a K+F és vállalati együttműködésben zajló pályázatokban való 

részvételről,  

i) kialakítja a nemzetközi kapcsolatok rendszerét és gondoskodik azok 

fenntartásáról,  
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j) gondoskodik az intézmény működésének minél teljesebb körű 

digitalizálásáról. 

 

III. FEJEZET 

 

A Kutatóintézet szervezete, működése és vezetése 

 

A Kutatóintézet vezetői 

 

Az elnök 

 

6. § (1) A Kutatóintézet élén az elnök áll, akit nyilvános pályázat alapján legfeljebb 3-5 

éves határozott időtartamra a rektor bíz meg. A pályázat kiírását és előkészítését a rektor 

végzi. A rektor a pályázatok értékelésére háromtagú bizottságot hoz létre, amelynek 

elnöke a tudományos és innovációs rektorhelyettes, további egy tagját a rektor, és egy 

tagját a kancellár delegálja. A bizottság a pályázatokat értékeli, a pályázókat meghallgatja 

és javaslatot tesz a Szenátusnak a pályázatok rangsorolására. A pályázatokat a Szenátus 

rangsorolja, a rektor a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a vezetői megbízás 

kiadásáról. Az elnököt távolléte, illetve akadályoztatása esetén az általa esetileg 

meghatalmazott személy helyettesíti. 

 

(2) Az elnök 

a) vezeti a Kutatóintézetet, felel az intézmény jogszabályoknak, szabályzatoknak 

és szakmai feltételeknek megfelelő működéséért, 

b) képviseli a Kutatóintézetet az egyetemi vezetés felé, valamint a közéletben, 

c) kapcsolatot tart a Kutatóintézet partnereivel, 

d) ellátja a Kutatóintézetet érintő pályázatok koordinálását, beszámolókat készít 

erről az Egyetem vezetésének, 

e) koordinálja a Kutatóintézet stratégiai projektjeit, 

f) ellátja az intézmény működtetésére és fejlesztésére irányuló feladatokat,  

g) meghatározza a Kutatóintézet feladatainak ellátásához szükséges humán 

erőforrás állományt, javaslatot tesz az állomány fejlesztésére, 

h) ellátja a Kutatóintézet alapvető feladatait érintő szervezetfejlesztési és 

szervezési feladatokat, 

i) a kutatási igazgatóval egyeztetve, rendszeresen értékeli a Kutatóintézet 

tevékenységét, eredményéről beszámol az rektor felé,  

j) irányítja a Kutatóintézet infrastrukturális és adminisztrációs működését. 

k) folyamatosan nyomon követi a Kutatóintézet bevételi és költségtervének 

betartását, 

l) irányítja a kutatásokra vonatkozó adatszolgáltatásokat, 

m) irányítja a Kutatóintézet szervezeti egységek vezetőinek tevékenységét, 

összehangolja az egyes egységek működését, 

n) a kancellártól átruházott hatáskörben, a munkáltatói jogkörgyakorlás rendjéről 

szóló rektori és kancellári utasításban foglaltak szerint munkáltatói jogkört 

gyakorol a Kutatóintézet közalkalmazottai – kivéve az oktató, kutató 

munkakörben foglalkoztatottakat –felett. 

o) a kutatási igazgató javaslatai szerint működteti a Kutatóintézet 

teljesítményértékelési rendszerét, 



6 

 

p) a Kutatóintézet első számú vezetőjeként szerződéskötési, kötelezettségvállalási 

és képviseleti jogosultsággal rendelkezik az Egyetem szerződéskötési és 

kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzata szerint, 

q) ellátja a jogszabályokban, egyetemi szabályzatokban meghatározott, valamint 

a Szenátus által számára előírt feladatokat. 

 

A kutatási igazgató 

 

7. § (1) A kutatási igazgatót nyilvános pályázat alapján a rektor bízza meg, az elnök 

jóváhagyásával. Megbízásának időtartama 3-5 év. A megbízás pontos időtartamát a 

pályázati kiírás határozza meg. Kutatási igazgató nemzetközi szinten elismert kutató, 

tudományos fokozattal rendelkező személy lehet. A megbízás a 65. életév betöltéséig 

szólhat. 

 

(2) A kutatási igazgató feladatai: 

a) vezeti a Kutatóintézet tudományos tevékenységét,  

b) képviseli a Kutatóintézetet a hazai és nemzetközi tudományos életben, 

c) kapcsolatot tart a Kutatóintézet partnereivel tudományos kérdésekben, 

d) irányítja a Kutatói Fórum munkáját, vezeti annak üléseit, 

e) folyamatosan nyomon követi a Kutatóintézet kutatási munkáját, értékeli a 

kutatási teljesítményét, és szakmai beszámolót készít a Kutatói Fórum részére, 

f) javaslatot tesz az elnöknek a teljesítményértékelési rendszer során 

figyelembeveendő tudományos teljesítménymutatókra, 

g) ellátja a jogszabályokban, egyetemi szabályzatokban meghatározott, valamint 

a Szenátus által számára előírt feladatokat. 

 

IV. FEJEZET 

 

A Kutatóintézet vezetőit segítő testületek 

 

Vezetői Értekezlet 

 

8. § (1) A Vezetői Értekezlet javaslattevő, véleményező, döntéselőkészítő testület, 

melynek feladata: 

a) áttekinti és megvitatja a Kutatóintézet működésével kapcsolatos, vezetői 

döntést igénylő kérdéseket, 

b) a kutatási igazgató és az osztályvezetők ismertetik az elvégzendő feladatokat, 

tájékoztatást adnak a korábban kiadott feladatok állapotáról,  

c) a Kutatóintézet működésével kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket 

fogalmaz meg az Egyetem felé,  

d) biztosítja a belső információáramlást a Kutatóintézet és az Egyetem szervezeti 

egységei között.  

 

(2) A Vezetői Értekezlet tagjai  

a) az elnök,  

b) a kutatási igazgató,  

c) az osztályvezetők,  

d) a laboratóriumvezető.  

 



7 

 

(3) A Vezetői Értekezlet állandó meghívottja a Kutatóintézet gazdálkodási referense. A 

Vezetői Értekezlet ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek az elnök által meghívott 

személyek.  

 

(4) A Vezetői Értekezlet ülését szükség szerint, de általában hetente egy alkalommal a 

napirendi pontok megjelölésével az elnök hívja össze.  

 

Kutatói Fórum 

 

9. § (1) A Kutató Fórum a Kutatóintézet javaslattevő testülete, amely: 

a) megvitatja az oktatási, kutatási, szaktanácsadási, valamint a szőlő- és 

bortermelést érintő kérdéseket,  

b) véleményt nyilvánít a kutatási témák kiválasztásában, javaslatot tesz a kutatási 

tevékenység fejlesztésére, 

c) közreműködik a Kutatóintézet kutatói tevékenységének fejlesztésében, kutatói 

rendezvények szervezésében. 

 

(2) A Kutatói Fórum szavazati jogú tagja és egyben elnöke a kutatási igazgató, további 

szavazati jogú tagjai  

a) a tudományos és innovációs rektorhelyettes, 

b)  a Kutatóintézet elnöke, 

c) a Természettudományi Kar által delegált 1 fő,  

d) a Műszaki és Informatikai Kar által delegált 1 fő, 

e) a kutatásért felelős igazgató felkérése alapján, a Kutatóintézetben dolgozó 

kutatók közül 5 fő. 

 

(3) A Kutató Fórum ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt: 

a) a Kutatóintézet korábbi elnöke, 

b) a Kutatóintézetet érintő pályázatban, fejlesztési tevékenységben érintett kar 

képviselője, 

c) az elnök és a kutatási igazgató által meghívott személyek. 

 

(4) A Kutató Fórum kari delegáltjait 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. 

 

(5) A Kutatói Fórum üléseit a kutatásért felelős igazgató hívja össze szükség szerint, de 

félévente legalább kétszer. 

 

V. FEJEZET  

A Kutatóintézet szervezeti egységei 

 

10. § (1) A Kutatóintézetben az 5. §- ban meghatározott feladatok zavartalan ellátása 

érdekében az alábbi szervezeti egységek működnek: 

a) Szőlészeti technológia-fejlesztési és Innovációs Osztály, 

b) Borászati technológia-fejlesztési és Innovációs Osztály, 

c) Szőlőnemesítési és Génmegőrzési Osztály, 

d) Laboratórium. 
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezeti egységek élén osztályvezetők, és a 

laboratóriumvezető állnak, akik 

a) szervezik, irányítják és ellenőrzik az általuk irányított szervezeti egység munkáját az 

elnök, illetve tudományos kérdésekben a kutatási igazgató utasításainak megfelelően, 

b) a szervezeti egység munkájáról rendszeresen beszámolnak az elnöknek, 

c) segítik az elnök és a kutatási igazgató munkáját, hozzájárulnak a szakmai 

feladatellátás hatékonyságának növeléséhez. 

 

VI. FEJEZET 

 

Az egyes szervezeti egységekre vonatkozó rendelkezések 

 

Szőlészeti technológia-fejlesztési és Innovációs Osztály 

 

 

11. § A Szőlészeti technológia-fejlesztési és Innovációs Osztály feladatai: 

a) szőlőtermesztés-technológiai kutatások, fejlesztések, 

b) telepítési rendszerek, művelésmódok kutatása, 

c) teljesítménymérés fajta- és alanyhatás értékelésére, 

d) szőlőtermeléssel összefüggő adatkezelés és adatszolgáltatás, jelentések, 

nyilvántartások, a gazdálkodási napló előírások szerinti vezetése, 

e) stressz-érzékenységgel, klimatikus valamint, élettani hatásokkal kapcsolatos 

kutatások folytatása, ökofiziológiai mérések végzése, 

f) környezetkímélő növényvédelemi technológiák, a növényvédelmi előrejelzés 

módszereinek fejlesztése,  

g) szőlő környezetkímélő tápanyag-gazdálkodását szolgáló kutatások, 

fejlesztések, 

h) talajtani szakértői tevékenység ellátása, szőlőtelepítést megelőző talajvédelmi 

tervek készítése, 

i) termőhelyismerettel, eredetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

j) elméleti és gyakorlati oktatási feladatok végzése; tananyag fejlesztési feladatok 

ellátása; szaktanácsadók továbbképzésében és felnőttképzésben való részvétel, 

k) tudományos eredmények hasznosítása, partnerkapcsolatok bővítése, 

szaktanácsadási szolgáltatás, 

l) a Szőlészeti technológiai-fejlesztési és Innovációs Osztály alá rendelt Kísérleti 

Szőlőtelep szakmai felügyelete, amit szőlészeti vezetőn és közvetlen 

termelésirányítón (a telep vezetőjén) keresztül gyakorol, 

m) a Kutatóintézet kezelésében álló földterületek gondozása, állagmegőrzése és 

meliorizációja, fejlesztési javaslatok kidolgozása, 

n) a kísérleti szőlőültetvények termesztés-technológiájának kidolgozása, 

végrehajtása, fejlesztése, bemutatása, 

o) új szőlőtelepítések engedélyeztetése, kivitelezésének megszervezése, 

megvalósítása, 

p) rendezvények és képzések szervezése, 

q) innovációs pályázatokban való részvétel, 

r) nemzetközi kapcsolatok szervezése, fejlesztése, 

s) a támogatásokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó elektronikus ügyintézés, 

t) szőlőszaporítóanyag termeléshez kapcsolódó feladatok (hatósági 

ellenőrzésektől az értékesítésig) ügyintézése, 
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u) az intézmény és a szőlőtermesztési tevékenység műszaki és informatikai 

hátterének biztosítása, fejlesztéseinek kidolgozásában való részvétel. 

 

Borászati technológia-fejlesztési és Innovációs Osztály 

 

12. § A Borászati technológia-fejlesztési és Innovációs Osztály feladatai: 

a) borászati technológiai kutatások folytatása, 

b) szőlőfeldolgozás módszereinek fejlesztése és optimális időpontjának 

meghatározása, 

c) must kezelési eljárások és az irányított erjesztés módszereinek fejlesztése, 

d) innovációs pályázatokban való részvétel megszervezése, nemzetközi 

kapcsolatok szervezése, 

e) borkezelések korszerűsítése, 

f) fajta-specifikus borászati technológiák kutatása, fejlesztése, fajta-érték kutatás, 

g) fajta, termőhely és technológia borászati értékelése, 

h) szőlészeti és borászati kutatások kistételű kísérleti borászata, 

i) kutatási folyamatból kikerülő, illetve annak mennyiségi igényeit meghaladó 

szőlő és bortételek üzemi feldolgozása, hasznosítása, 

j) bortermeléssel összefüggő adatkezelés és adatszolgáltatás, alapbizonylatok 

elkészítése a pincekönyvhöz, jövedéki ügyintézés, 

k) mustok és borok mikro- és makro elem összetételének, valamint 

finomszerkezetének kutatása, 

l) must- és boralapú termékek fejlesztése, 

m) a borászati melléktermékek hasznosítására irányuló kutatások folytatása, 
n) va borgazdaság és borpiac jelenségeinek elemzése, 

o) a bortermelők piacra jutásának segítése szaktanácsadással, a szakmai 

rendezvények, borbírálatok, a borutak és borturizmus szakmai támogatása, 

p) tudományos eredmények disszeminációja, hasznosítása, szaktanácsadás, 

q) a borszaküzlet árukészletének biztosítása, az ehhez kapcsolódó jövedéki 

feladatok ellátása. 

 

Szőlőnemesítési és Génmegőrzési Osztály 

 

13. § A Szőlőnemesítési és Génmegőrzési Osztály feladatai: 

a) fajtagyűjtemény tervszerű fenntartása és fejlesztése, 

b) génmegőrzés, fajták honosítása, 

c) genetikai kutatás, genetikai alapok feltárása, ampelográfia, 

d) keresztezéses és szelekciós nemesítés, 

e) a fajtaválaszték bővítése gombabetegségekkel szemben magas fokon ellenálló 

fajtákkal, 

f) rezisztencia nemesítés, 

g) új értékes klónok kiválasztása, 

h) in vitro kultúra alkalmazása a szőlőnemesítésben, 

i) hagyományos és biotechnológiai módszerek alkalmazása a hibridcsaládok 

szelekciójában, 

j) szőlő fajtaérték kutatás, tájkísérletek, 

k) fajtafenntartás, szőlőfajták és klónok tesztelten vírusmentes 

törzsültetvényeinek létrehozása, a vírusmentés lehetőségeinek kutatása és 

bevezetése az intézet eszköztárába, 
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l) a kutatási eredményekből származó szaporítóanyagok feletti diszpozíció a 

gyakorlati hasznosítás céljából, 

m) fajtaelismertetés. 

 

Laboratórium 

 

14. § A Laboratórium 

a) borászati vizsgálatokat végez minőségellenőrzési és kutatási céllal, 

b) növény és talaj vizsgálatokat végez mezőgazdasági és kutatási tevékenységhez 

kapcsolódóan, 

c) bor, must, növény és talajvizsgálatokat végez külső megrendelők számára, 

d) innovációs pályázatokban való részvétel. 

 

VII. fejezet 

 

Vegyes rendelkezések 

 

A kapcsolattartás rendje, együttműködés más szervekkel 

 

15. § (1) A Kutatóintézet szervezeti egységei kötelesek együttműködni, egymás 

tevékenységét segíteni, a több szervezeti egységet érintő információkat haladéktalanul 

megosztani egymással. 

 

(2) A Kutatóintézet az 5. §-ban meghatározott feladatai ellátása során együttműködik az 

Egyetem szervezeti egységeivel. 

 

(3) A Kutatóintézet gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli, humán, jogi, igazgatási, 

pályázati, informatikai tevékenységét, továbbá a vagyongazdálkodási, beszerzési, 

közbeszerzési, beruházási és üzemeltetési feladatokat a Kancellária látja el. 

 

Hatályba léptető és Záró rendelkezések 

 

16. § (1) Jelen szabályzat 2021. május 1. napjával lép hatályba. 

 

(2) Jelen szabályzat hatályba lépésével a Kutatóintézet Szenátus által 2013. február 11-én 

elfogadott és későbbiekben módosított Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát 

veszti. 

 

 

   Dr. Miseta Attila        Decsi István   

 rektor            kancellár 

 

 

Záradék: 

 

A szabályzatot a Szenátus elektronikus döntéshozatali eljárásban 221/2020. (12. 04.) 

számú határozatával fogadta el. A szabályzat 2021. május 1. napján lép hatályba. 


