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A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a Szervezeti és Működési Szabályzat 

(a továbbiakban: PTE SZMSZ) 76. §-ában valamint a 111./H.§-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, a 4iG Nyrt; Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

(továbbiakban: Konzorciumi Partnerek) által együttesen benyújtott, és 2020. május 11-én támogatást 

nyert GINOP-2.3.4-15-2020-00010 pályázat (továbbiakban: pályázat), valamint az ezzel 

összefüggésben  2020. június 11-én megkötött együttműködési megállapodásban foglaltakat alapján az 

Egészségügyi Adatelemző, Adathasznosítási, valamint Okoseszköz- és Technológia Fejlesztő Központ 

(továbbiakban: Kompetencia Központ) Szervezeti és Működési Szabályzatát alábbiak szerint 

határozza meg. 

 

I. Általános rendelkezések 

 
A szabályzat hatálya 

 

1. § (1) Jelen Szabályzat személyi hatálya az Egyetemmel közalkalmazotti, vagy foglalkoztatásra 

irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre terjed ki. 

 

2. (2) Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Kompetencia Központ valamennyi tudományos, 

oktatási, vállalkozói, innovációs és gazdálkodási tevékenységére. 

 

Kompetencia Központ elnevezése, székhelye 

 

3. § (1) A Kompetencia Központ elnevezése: Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Adatelemző, 

Adathasznosítási, valamint Okoseszköz- és Technológia Fejlesztő Központ  

A rövidített elnevezése: PTE Kompetencia Központ 

Angolul: Competence Center for Health Data Analysis, Data Utilisation and Smart Device and 

Technology Development at the University of Pécs; PTE Competence Center. 

 
(2) A kutatóközpont székhelye: 7624 Pécs, Rókus u. 4. 3431/6 hrsz. 

 

A Kompetencia Központ jogállása, célja és gazdálkodása 

 

4. § (1) A PTE SZMSZ 78. § és a 111/H. §-a alapján a Kompetencia Központ önálló szervezet, a PTE 

SZMSZ 3. számú mellékletét képező Gazdálkodási Szabályzat (továbbiakban: Gazdálkodási 

Szabályzat) 1. számú melléklete alapján, a Gazdálkodási Szabályzat 1. § (10) bekezdése szerinti 

gazdálkodó egység.  

 

(2) A Kompetencia Központ a vonatkozó jogszabályoknak, a pályázati kiírásnak, a pályázattal 

kapcsolatos és a pályázati cél megvalósítását szolgáló szerződéseknek és az Egyetem tárgyban alkotott 

szabályzatainak, utasításainak megfelelően végzi tevékenységét. 

 

(3) A Kompetencia Központ az egészségügyi technológia- és okoseszköz-fejlesztésekhez minőségi, 

valid, egészségügyi adatokat tartalmazó digitális egészségügyi ökoszisztémát kíván létrehozni. Ehhez 

olyan kompetenciák kialakítását tűzte ki célul, ami arra irányul, hogy a K+F+I különböző fázisaiban 

lévő egészségügyi technológia-fejlesztéseket megfelelő egészségügyi adatokkal és azokra épülő 

analitikai megoldásokkal lehessen támogatni szorosan együttműködve ipari partnerekkel. 

További célja, hogy országhatárokon átnyúló, nemzetközi együttműködéseket hozzon létre, 

bekapcsolódva ezzel a nemzetközi kutatóhálózatokba. 

 

(4) A Kompetencia Központ a pályázat támogatási időszakában elsősorban pályázati forrásokból 

gazdálkodik és csak rendkívüli esetben vesz igénybe (a pályázatból el nem számolható tételek 
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finanszírozására és/vagy megelőlegezés céljából) költségvetési bevételt. A pályázati támogatást 

követően, a fenntartási időszakban a Kompetencia Központ önálló bevételtermelő tevékenységre és 

abból származó bevételekre törekszik, kiadásait ezekhez igazítja. 

 

II. A Kompetencia Központ feladatai, kutatási irányai, felépítése 

 

A Kompetencia Központ feladatai, kutatási irányai 

 

5. § (1) A Kompetencia Központ feladatai a következők:  

 

a) klinikai adatvagyon hasznosíthatóvá tétele egészségügyi ellátásokhoz és klinikai 

vizsgálatokhoz;  

aa) valós környezetben gyűjtött adatokra (real-world data) épülő klinikai kutatások 

feltételeinek kialakítása;  

ab) hálózati radiológiai centrum létrehozása;  

b) genomikai és bioinformatikai központ létrehozása, molekuláris orvoslás támogatása; 

c) okos és robotizált eszközökkel támogatott ápolás fejlesztése; 

d) a cukorbetegség kezelését szolgáló komplex termálterápiás szolgáltatáscsomag kialakítása, 

annak orvosi igazolása; 

e) Az orvostechnikai eszközök és az in vitro diagnosztikai eszközök piacra lépésének támogatása 

a Klinikai Vizsgálatok Koordinációs Központjával együttműködve: szabványvizsgálatok és 

akkreditált laboratóriumi vizsgálatok szervezése, klinikai vizsgálati protokoll kidolgozása, 

kora fázisú egészségügyi technológiaértékelés elkészítése. 

 

 

A Kompetencia Központ felépítése, irányítása, felügyelete és vezetése 

 

6.  § A Kompetencia Központ felépítése az egyetemi szervezetbe illeszkedő mátrix-szerű rendben valósul 

meg. A Kompetencia Központ céljait a különböző egységekben már funkcionáló csoportok közösen, 

projektorientáltan, közös irányítás mellett valósítják meg. 

 

7. § A Kompetencia Központ tevékenységét a rektor irányítja, működését a pályázat pályázati 

felhívásának megfelelő összetételű szakmai testület (továbbiakban: SZFT) felügyeli. A Kompetencia 

Központ vezetését a Kompetencia Központ vezetője, az igazgató látja el.  

 

A Szakmai Felügyelő Testület (SZFT) 

 

8. § (1) A Szakmai Felügyelő Testület (SZFT) szavazati joggal rendelkező tagjai 

a) a Konzorciumi Partnerek képviselői (Pécsi Tudományegyetem; 4iG Nyrt; Bay Zoltán Alkalmazott 

Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft), akiket saját hatáskörben jelölnek ki; a Kompetencia Központ 

munkatársai nem lehetnek képviselők is egyben 

b) a szakmai előminősítést végző Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal képviselője 

 

(2) Az SZFT ülésein az Innovációs és Technológiai Minisztérium delegáltja, mint szakpolitikai felelős 

tanácskozási joggal részt vesz.  

 

(3) Az SZFT tagok szavazati aránya: 

a) Pécsi Tudományegyetem: 10%; 

b) Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú NKft. 0 %, 

c) 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 36,77 %,  

d) NKFIH/IH 53,23 %-kal  

 

9. § (1) Az SZFT feladatai a következők: 

Évente 2 alkalommal szakmai beszámoló készül (írásos jelentés plenáris ülés elé terjesztve), 

a féléves beszámoló-értekezlet (plenáris ülés) alapján a SZFT dönt: 
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a.           a konzorciumi tagok féléves beszámolójának elfogadásáról (tagonként); 

b.           az egyes konzorciumi tagok következő félévi munkatervének elfogadásáról. 

 

(2) A Kompetencia Központ igazgatója és menedzsmentje negyedévente írásban beszámol az SZFT-nek, 

Az SZFT tagok egyhangú döntése alapján a beszámoló SZFT ülés keretében is történhet. 

 

Az igazgató 

 

 

10. § (1) A Kompetencia Központ vezetését a Kompetencia Központ igazgatója látja el.  

 

(2) Az igazgatót a rektor bízza meg határozott időtartamra, nyilvános pályáztatás útján. Az igazgatói 

megbízás legfeljebb 5 éves időtartamra szól, amely több alkalommal meghosszabbítható. A pályázati 

kiírás feltételrendszerét, a pályázatokat elbíráló ad hoc bizottság összetételét a rektor határozza meg.  

 

(3) A megbízás pontos időtartamát a pályázati kiírás határozza meg. A pályázat kiírását és előkészítését a 

rektor végzi. Az ad hoc bizottság a pályázatokat értékeli, a pályázókat meghallgatja. A pályázatokat a 

Szenátus rangsorolja. A rektor a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a megbízás kiadásáról.  

 

(4) A Kompetencia Központ igazgatója legalább 10 éves - és a doktori fokozat megszerzésétől számított 

legalább 5 éves – szakmai tapasztalattal rendelkező, az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló 

közalkalmazott lehet.  

 
(5) A Kompetencia Központ igazgatójának feladatai és kötelezettségei: 

a) képviseli a Kompetencia Központot az egyetemi vezetésben 
b) képviseli a Kompetencia Központot a hazai és nemzetközi tudományos életben, 

c) kapcsolatot tart a Kompetencia Központ partnereivel tudományos kérdésekben, 

d) rektori felügyelet mellett irányítja a Kompetencia Központot munkáját, 

e) vezeti a Kompetencia Központot a pályázatban nevesített feladatok mentén.  

f) rendszeresen beszámol a szakmai előre haladásról a rektor, a rektor-helyettes és a kancellár 

felé legalább negyedéves gyakorisággal. 

g) 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, 

 

 

A munkatársak 

 

11. § (1) A Kompetencia Központ munkatársai  

 a) az igazgató, 

 b) a projektmenedzser/ek, 

 c) a pénzügyi ügyintéző/k és 

 d) az asszisztens/ek 

 e) az oktatók, kutatók  

 f) a kutatást támogató munkatársak 

   fa) laboránsok 

   fb) asszisztensek 

   fc) adminisztrációt ellátók  

   fd) állatgondozók.  

 

 

(2) A Kompetencia Központ tekintetében a munkatársak feletti munkáltatói jogkört a foglalkoztatási 
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követelményrendszer és a munkáltatói jogok gyakorlásáról szóló rektori és kancellári együttes utasítás 

szerint a rektor, a kancellár és a Kompetencia Központ vezetője gyakorolja. 

 

(3) A Kompetencia Központ munkatársai az Egyetemmel közalkalmazotti, vagy foglalkoztatásra 

irányuló egyéb jogviszonyban állnak.  

 

(4) 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 az igazgatónak a projektek előrehaladásáról, az esetlegesen 

felmerülő problémákról. 

 

  (5) A kutatásokat támogató munkatársak feladatai: 

d) biztosítani a kutatások és projektek sikeres lebonyolításához szükséges eszközöket, 

berendezéseket, 

e) biztosítani a műszerek üzembiztonságát, 

f) ha szükséges, kezdeményezni a javítást, a karbantartást az igazgató felé, 

g) megóvni az általuk használt eszközöket, gépeket és berendezéseket, 

h) az a)-e) pontokban nevezett feladatok ellátásához kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. 

 

(6) A Kompetencia Központ minden munkatársa, beleértve a kutatókat és a kutatásokat támogató 

munkatársakat is, a tevékenysége során köteles a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 9.5 

pontja szerinti titoktartási kötelezettségének is maradéktalanul eleget tenni. 

 

 

III. Együttműködés más szervezeti egységekkel és 

szervezetekkel 

A Kompetencia Központ és a Kancellária kapcsolata 

12. § Az Egyetem a kancelláriai referenseken keresztül biztosítja a Kompetencia Központ gazdasági, 

pénzügyi, kontrolling, számviteli, humán, jogi, igazgatási, pályázati, vagyongazdálkodási, beszerzési, és 

közbeszerzési, feladatainak ellátását, az Egyetemen hatályos szabályzatai és utasításai szerint. 

 

Együttműködés egyéb szervezetekkel 

 

13. § (1) A Kompetencia Központ feladatainak ellátása és céljai elérése érdekében együttműködési 

megállapodást csak a Konzorciumi tagok 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 foglalni. 

 

 

Záró és hatályba léptető rendelkezések 

 

14. § A szabályzat 2020. október 01. napján lép hatályba. 

 

15. § A Kompetencia Központ szervezeti és működési szabályzata a pályázat zárása után kerül 

felülvizsgálatra.  

 
 

Pécs, 2020. október 01. 
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Dr. Miseta Attila Decsi István 

 

rektor kancellár 

 
Záradék: 

 

Jelen szabályzatot a Szenátus 2020. október 01. napján tartott ülésén, 187/2020. (10. 01.) számú 

határozatával fogadta el. 


