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A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a Szervezeti és Működési Szabályzat
(a továbbiakban: PTE SZMSZ) 76. §-ában valamint a 111./B.§-ában foglaltak, a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben,
valamint az Egyetem és a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt., ( továbbiakban:
Richter Gedeon Nyrt.) 2014. január 10-én kötött együttműködési megállapodásban foglaltakat alapján
a Grastyán Endre Transzlációs Kutatási Központ (továbbiakban: GTKK) Szervezeti és Működési
Szabályzatát alábbiak szerint határozza meg.
I. fejezet
A szabályzat hatálya
1. § (1) Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel közalkalmazotti, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, így különösen a GTKK-val
kapcsolatban álló karok és a Kancellária érintett munkatársaira.
(2) Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a GTKK valamennyi tudományos, oktatási, vállalkozói,
innovációs és gazdálkodási tevékenységére.
Általános rendelkezések
2. § (1) A Grastyán Endre Transzlációs Kutatási Központ feladata főemlős magatartási kutatások
lefolytatása, azok teljes és kizárólagos szakmai irányítása, a kutatási stratégia, program meghatározása
(2) A PTE SZMSZ 111/B. § (2) bekezdés felhatalmazása alapján a GTKK önálló költségvetéssel
rendelkező szervezeti egység.
A Grastyán Endre Transzlációs Kutatási központ elnevezése, székhelye
3. § (1) A Grastyán Endre Transzlációs Kutatási Központ elnevezése: Pécsi Tudományegyetem
Grastyán Endre Transzlációs Kutatási Központ
A rövidített elnevezése: PTE GTKK
Angolul: Grastyán Translational Research Centre
(2) A kutatóközpont székhelye: 7673 Kővágószőlős, 505/2 hrsz.
(3) A Kutatóközpont a PTE SZMSZ 1. számú mellékletét képező a Pécsi Tudományegyetem név-,
címer- és bélyegzőhasználatának rendjéről szóló szabályzat alapján hivatalos bélyegző használatára
jogosult.
II. fejezet
A Grastyán Endre Transzlációs Kutatási központ kutatási iránya,
azok megvalósításának alapja
4. § (1) A GTKK-ban dolgozó kutatócsoportok kutatás-fejlesztési tevékenységének kereteit az Egyetem
és a Richter Gedeon Nyrt. között 2014. január 10. napján kötött megállapodás határozza meg.
(2) A GTKK primer kutatási iránya a nem humán, főemlősökön végzett transzlációs alapkutatásokra és
alkalmazott farmakológiai kutatásokra irányul.
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(3) Az Egyetem és a Richter Gedeon Nyrt. együttműködése során az Egyetem garantálja a GTKK-nál
felmerülő és a szakmai megvalósításhoz szükséges személyi állomány rendelkezésre állását, azaz a
humán erőforrás biztosítását. Az Egyetem és a Richter Gedeon Nyrt. a főemlős magatartási kutatások
stratégiája és programja megvalósítása során szorosan együttműködnek.
(4) A GTKK kutatásainak helyt adó épület a Richter Gedeon Nyrt. 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát
képezi. A Richter Gedeon Nyrt. az építmény rendelkezésre bocsátásán kívül saját költségén
gondoskodik a GTKK kutatási tevékenységéhez szükséges műszaki és technikai humán erőforrás és
infrastruktúra biztosításáról és működtetéséről.
(5) Az Egyetem és a Richter Gedeon Nyrt. a magas színvonalú kutatási tevékenység érdekében
rendszeres munkakapcsolatot tart fenn, az Egyetem évente egy alkalommal, minden üzleti évet követő
év május 31. napjáig beszámol a Richter Gedeon Nyrt.-nek a GTKK működéséről.
III. fejezet
A Grastyán Endre Transzlációs Kutatási központ vezetése és munkatársai
5. § (1) A GTKK tevékenységét a tudományos és innovációs rektorhelyettes felügyeli.
(2) A GTKK tevékenységét a központ vezetője (továbbiakban: GTKK vezetője) irányítja.
(3) A GTKK vezetőjét a Richter Gedeon Nyrt. előzetes hozzájárulásával a rektor bízza meg nyilvános
pályáztatás útján. A pályázati kiírás feltételrendszerét, a pályázatokat elbíráló ad hoc bizottság
összetételét a rektor határozza meg. A megbízás legfeljebb 5 éves időtartamra szól, amely több
alkalommal meghoszabbítható.
(4) A GTKK vezetője legalább 15 éves - és a doktori fokozat megszerzésétől számított legalább 10 éves
– a nem-humán főemlős kutatásokban megszerzett idegélettani és kognitív idegtudományi kutatói
tapasztalattal rendelkező, nemzetközi szinten elismert, az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban
álló vezető oktató- kutató lehet. A megbízás betöltéséhez habilitált egyetemi docensi vagy egyetemi
tanári vagy tudományos főmunkatársi, tudományos tanácsadói, kutatóprofesszori munkakör szükséges.
A GTKK vezetője a munkáját a Richter Gedeon Nyrt.-vel együttműködve látja el.
(5) A GTKK vezetője feladatai ellátása során a PTE SZMSZ 46. számú mellékletét képező
szerződéskötési és kötelezettségvállalási rendjéről szóló szabályzatában meghatározott jogkörben a
GTKK elsőszámú vezetőjeként jár el.
(6) A GTKK tekintetében a munkavállalók feletti munkáltatói jogkört a foglalkoztatási
követelményrendszer és a munkáltatói jogok gyakorlásáról szóló rektori és kancellári együttes utasítás
szerint a rektor és a GTKK vezetője gyakorolja.
(7) A GTKK vezetőjének feladatai és kötelezettségei:
a) képviseli a GTKK-t az egyetemi vezetésben, és minden esetben ellátja a GTTK-val kapcsolatos
képviseletet,
b) képviseli a GTKK-t a Richter Gedeon Nyrt. azon ülésein, ahol a GTKK képviselete szükséges,
beszámol a Richter Gedeon Nyrt.-nek a GTKK működéséről,
c) képviseli a GTKK-t a hazai és nemzetközi tudományos életben,
d) kapcsolatot tart a GTKK partnereivel tudományos kérdésekben,
e) irányítja a GTKK munkáját,
f) irányítja a GTKK működését a nevesített stratégia mentén, az Egyetem és a Richter Gedeon
Nyrt. vezetőivel egyeztetve elkészíti a GTKK kutatási tervét. Rendszeresen beszámol a szakmai
előre haladásról a Richter Gedeon Nyrt. a rektor, a rektor-helyettes és a kancellár felé.
g) folyamatosan nyomon követi a GTKK bevételi és költségtervének betartását,
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h) munkáltatói jogkört gyakorol a PTE SZMSZ és a 7/2018-as rektori-kancellári együttes utasítás
szerint, irányítja, szervezi és felügyeli a kutatók szakmai munkáját és a kutatást támogató
munkatársak munkavégzését,
i) meghatározza a GTKK feladatainak ellátásához, a kutatási terv szerinti kutatásokhoz szükséges
humán erőforrás állományt, javaslatot tesz az állomány fejlesztésére,
j) ellátja a GTKK alapvető feladatait érintő szervezetfejlesztési és szervezési feladatait,
k) a GTKK nevében kötelezettséget vállal, kapcsolatot tart az Egyetem szervezeti egységeivel,
l) ellátja a GTKK-t érintő pályázatok szakmai felügyeletét és koordinációját,
m) koordinálja és szervezi a GTKK-t érintő szakmai értekezleteket, tudományos szimpóziumokat,
n) irányítja a minőségbiztosítási feladatokat a GTKK projektjei felett,
o) rendelkezik és felelős a laboratóriumokban lévő eszközökért, berendezésekért
(leltárfelelősség), leltárfelelőssége kiterjed az épületen kívül, de a GTKK gondozásában lévő
eszközökre, műszerekre;
p) gondoskodik arról, hogy a GTKK megfeleljen az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. törvényben, az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II.14.) Kormányrendeletben,
valamint a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló Európai Parlament és Tanács
2010/63/EU Irányelvben foglaltaknak.
6. § (1) A GTKK oktatói, kutatói és kutatást támogató munkatársai az Egyetemmel közalkalmazotti
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak.
(2) A kutatók feladatai, felelőssége:
a) ellátják a projektekben és egyéb kutatásokban a meghatározott feladataikat a vezető irányítása
mellett,
b) munkájuk során kötelesek megóvni az általuk használt eszközöket, gépeket és berendezéseket,
c) rendszeresen beszámolnak a vezetőnek a projektek előrehaladásáról, az esetlegesen felmerülő
problémákról.
(3) A GTKK kutatásokat támogató munkatársai a laboránsok, az asszisztensek, adminisztrációt ellátók,
valamint az állatgondozók az Egyetemmel közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban vagy a Richter Gedeon Nyrt.-vel munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban állnak.
(4) A kutatásokat támogató munkatársak feladatai:
a) biztosítani a kutatások és projektek sikeres lebonyolításához szükséges eszközöket,
berendezéseket,
b) biztosítani a műszerek üzembiztonságát,
c) ha szükséges, kezdeményezni a javítást, a karbantartást a vezető felé,
d) megóvni az általuk használt eszközöket, gépeket és berendezéseket,
e) gondoskodni a GTKK mindenkori állatállományának napi ellátásáról, takarításáról,
f) az a)-e) pontokban nevezett feladatok ellátásához szükséges adminisztratív feladatok ellátása.
(5) A GTKK minden munkatársa, beleértve a kutatókat és a kutatásokat támogató munkatársakat is, a
tevékenysége során köteles az együttműködési megállapodás V. fejezetében foglalt, és az egyes
projektekre külön vonatkozó titoktartási kötelezettségének is maradéktalanul eleget tenni.
IV. fejezet
A Grastyán Endre Transzlációs Kutatási központ gazdálkodása
7. § (1) A GTKK székhelyéül szolgáló 7673 Kővágószőlős, 505/2 hrsz. alatti ingatlan a Richter Gedeon
Nyrt. 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képezi. A rendeltetésszerű üzemeltetéséből és működtetéséből
származó költségekről a Richter Gedeon Nyrt. köteles gondoskodni az Egyetem és a Richter Gedeon
Nyrt. által 2014. január 10-én kötött megállapodás II. fejezete szerint. A működés költségeit a tervezés
során a GTKK vezetője és a Richter Gedeon Nyrt. együttműködve tervezi meg.
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(2) A GTKK a hatályos jogszabályok és az egyetemi szabályozók keretei között feladatait önállóan látja
el, a Szenátus által jóváhagyott és a kancellár által visszaigazolt pénzügyi kerettel az Egyetem
gazdálkodási szabályzata szerint. A GTKK nevében kötelezettségvállalásra a vezető jogosult.
(3) A GTKK működése során a mindenkor érvényes egyetemi szabályozók, valamint Richter Gedeon
Nyrt. vonatkozó belső szabályozói szerint jár el.
V. fejezet
A Grastyán Endre Transzlációs Kutatási központ szabad kapacitásának értékesítése
8. § (1) A GTKK tekintetében az esetleges szabad infrastruktúra és a humán erőforrás kapacitás más –
a Richter Gedeon Nyrt. által előírt – kutatási cél megvalósítására irányuló felhasználása csak a Richter
Gedeon Nyrt. engedélyével történhet. Ez esetben részletes indokolással ellátott kutatási tervet kell
benyújtani a GTKK vezetőjéhez, aki azt engedélyezés céljából megküldi a Richter Gedeon Nyrt. részére,
akinek írásbeli hozzájárulása szükséges a szabad kapacitás kutatási célú felhasználására.
(2) Richter Gedeon Nyrt. vállalja, hogy a főemlős magatartási kutatások területén az Egyetemet bízza
meg a kutatási tevékenység ellátásával, amennyiben a feltételek GTKK tekintetében adottak; az
Egyetem pedig a GTKK útján vállalja, hogy az említett kutatási területen beérkező megkeresésekre a
GTKK tervezhető kapacitásának mértékéig mindig rendelkezésre áll és a vállalt feladatot szakmailag
magas fokon, határidőre elvégzi.
(3) A GTKK éves kutatási programján és a Richter Gedeon Nyrt.-vel fennálló kötelezettségvállalásain
felüli esetleges szabad kutatói kapacitását abban az esetben jogosult harmadik partnerrel való kutatás
során felhasználni, amennyiben azzal a Richter Gedeon Nyrt. – részére megküldött előzetes értesítés
alapján – egyetért.
VI. fejezet
Együttműködés más szervezeti egységekkel és szervezetekkel
A GTKK és a Kancellária kapcsolata
9. § A Kancellária referenseken keresztül biztosítja a GTKK gazdasági, pénzügyi, kontrolling,
számviteli, humán, jogi, igazgatási, pályázati, vagyongazdálkodási, beszerzési, és közbeszerzési,
feladatok ellátását. A referensi rendszer működési folyamatait az Egyetemen hatályos szabályzatok és
utasítások határozzák meg.
Együttműködés egyéb szervezetekkel
10. § (1) A GTKK feladatainak ellátása és céljai elérése érdekében együttműködési megállapodást csak
a Richter Gedeon Nyrt. előzetes, kifejezett, írásbeli hozzájárulásával köthet bármely, a feladatai
ellátásában érdekelt hazai vagy külföldi szervezettel, piaci szereplővel, természetes személlyel.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott együttműködési megállapodást írásba kell foglalnia.
(3) A GTKK országhatárokon átnyúló, nemzetközi együttműködéseket hoz létre, bekapcsolódva ezzel
a nemzetközi főemlős kutatóhálózatba.
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VII. fejezet
Záró és hatályba léptető rendelkezések
11. § A szabályzat 2020. május 1. napján lép hatályba.
12. § A GTKK szervezeti és működési szabályzata 5 évente kerül felülvizsgálatra. Ezen időszakon belül
a GTKK vezetője, a rektor illetve a Richter Gedeon Nyrt. kezdeményezheti a módosítást.
Pécs, 2020. április 29.
Dr. Miseta Attila
rektor

Jenei Zoltán
kancellár

Záradék:
A szabályzatot a Szenátus 65/2020. (04.29.) számú elektronikus úton hozott határozatával fogadta el. A
szabályzat 2020. május 1. napján lép hatályba.
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