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4/2018. (IX. 10.) sz. rektori – kancellári együttes utasítás a Szegedi
Tudományegyetem Interdiszciplináris Kiválósági Központ ügyrendjéről
A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési
Rend (a továbbiakban: SZMR) Első rész I. fejezet 14., Második rész VI. Fejezet 29. pontja
alapján a következő utasítást adjuk ki:
1.§
(1) Az Interdiszciplináris Kiválósági Központ (a továbbiakban: IKK) a rektor alárendeltségébe
tartozó, önállóan gazdálkodó, az Egyetem kutatócsoportjai kutatómunkájának fokozott
hatékonyságát elősegítő szervező, tervező és gyakorlati támogatást nyújtó központi szolgáltató
szervezeti egység. Feladata a kutatási tevékenységek végrehajtásának támogatása, a fenntartó
minisztérium által biztosított kutatás-fejlesztési és innovációs célú finanszírozás (így különösen
az ÚNKP) kutatócsoportokhoz és műszerplatformokhoz történő, kiválósági és hatékonysági
elveknek megfelelő eljuttatása, a támogatás felhasználásának koordinációja, ellenőrzése.
(2) Az IKK legfőbb döntéshozó testülete az Igazgatótanács, amely támogatja és ellenőrzi a
kutatócsoportok valamint a kutatócsoportokat tématerületenként tömörítő kutatóintézetek
tevékenységét.
A kutatócsoport
2. §
(1) A tudományos aktivitás szervezeti alapegysége a kutatócsoport, amely egy dinamikusan
szerveződő munkaközösség. Az IKK kutatócsoportja – a 3. §-ban meghatározottakat is
figyelembe véve – az a kutatócsoport lehet,
a) amelynek vezetője a Szegedi Tudományegyetemmel (a továbbiakban: SZTE)
foglalkoztatási jogviszonyban áll, továbbá
b) a kutatócsoport tudományterületén aktív, és
c) tudományos tevékenysége versenypályázati, vagy ipari, vagy üzleti partner általi
finanszírozással rendelkezik.
(2) A kutatócsoportok tagjai lehetnek elsődlegesen az SZTE szervezeti egységeinek dolgozói,
az MTA által támogatott kutatócsoportokban foglalkoztatottak, illetve a doktori iskolák képzési
programjaiban résztvevő PhD hallgatók. A kutatócsoport irányítását a vezető kutató végzi.
(3) A vezető kutató
a) felel a kutatócsoport:
aa) szakmai teljesítményéért,
ab) hatékony működéséhez szükséges, támogatási, finanszírozási keretekhez történő
hozzájutáshoz megfelelő intézkedések megtételéért, és a finanszírozás
elszámolásáért,
ac) a személyéhez kötődő versenypályázati, ipari és az SZTE által juttatott támogatások
kerete erejéig azok hatékony felhasználásáért és a támogató szervezet felé történő
beszámolásáért és bemutatásáért,
ad) egységes és szakmailag hatékony működéséért,
ae) a tudományos etikai normák, a szervezeti folyamatok és a belső szabályozók
betartásáért.
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3. §
(1)
A kutatóintézet kutatócsoportjaihoz újonnan létrehozott kutatócsoport, vagy az SZTEn már működő kutatócsoport csatlakozhat.
(2)
Az Igazgatótanács által meghatározott költségvetési keret erejéig a kutatóintézetek új
kutatócsoportokat hozhatnak létre. Ebből a célból az IKK pályázatot ír ki kutatócsoportok
alapítására. A pályázat nyitott, nemzetközi szinten is meghirdethető.
(3)
Az SZTE-n már működő kutatócsoport IKK-hoz történő csatlakozása az IKK
igazgatójához benyújtott támogatási kérelemmel kezdeményezhető. A kérelemben meg kell
jelölni, hogy a kutatócsoport mely kutatóintézethez kíván csatlakozni. A kérelmet a megjelölt
kutatóintézet Kutatóintézeti Tanácsa (a továbbiakban: KiT) bírálja el, előzetesen meghatározott
teljesítménykritériumok alapján. A kérelemnek tartalmaznia kell egy költségvetési tervet, a
kutatóintézet és az Igazgatótanács által előírt teljesítményindikátorok kimutatását és a
támogatott tevékenység leírását, a tudományos és társadalmi hatásának indokolását. Ahol ez
lehetséges, az ipari, üzleti hasznosítás lehetőségét is be kell mutatni. A kérelem részletes
tartalmi és formai követelményeit az Igazgatótanács határozza meg.
(4)
A kutatócsoport IKK-hoz való csatlakozása lehetséges támogatás igénybevétele nélkül
is. Ebben az esetben a csatlakozási kérelem nem tartalmaz költségvetést.
(5)
A kutatóintézet aktívan részt vesz a potenciális pályázók felderítésében. A pályázatokat
három független bírálat bekérése után a KiT-ek rangsorolják az előzetesen megállapított
kritériumrendszer alapján. A legjobb vezető kutató jelölteket személyesen is meghallgatják,
utána javaslatot tesznek.
(6)
A KiT támogató javaslata a (3) és a (4) bekezdésekben meghatározott esetekben nem
jelenti automatikusan a kutatócsoport felvételét a kutatóintézetbe. A bírálati döntést az
Igazgatótanács hozza meg.
(7)
Ha a kutatóintézet valamely kutatócsoportjának működéséhez szükséges laboratóriumi
terület rendelkezésre állásához külön intézkedés szükséges, akkor azt a kutatóintézet az érintett
szervezeti egységek vezetőivel előzetesen egyezteti. Felsővezetői döntést igénylő intézkedés
esetén, az összegyetemi érdekeket figyelembe vevő javaslatot írásbeli előterjesztés formájában
a kutatóintézet az Igazgatótanács elé terjeszti, amely megtárgyalja és döntéselőkészítő
javaslatot tesz a döntésre jogosult felsővezetőnek.
4. §
(1) A kutatócsoportok teljesítményét a kutatóintézetbe történő felvételt követően a támogatott
időszakban évente, illetve a támogatási időszak végén a kutatócsoportok beszámolója alapján
a KiT értékeli. A teljesítményértékelés és a teljesítményértékelési indikátorok
meghatározásának fő szempontjait az utasítás 1. sz. melléklete tartalmazza, amely alapján a
teljesítményértékelési indikátorokat az Igazgatótanács határozza meg.
(2) Ha a következetes teljesítmény monitoring azt mutatja, hogy egy kutatócsoport két egymást
követő értékelési periódusban inaktív (nem folyik érdemi munka és nincs tudományos kimenet)
vagy az előzetesen meghatározott teljesítménykritériumok a kutatócsoport életciklusát
figyelembe véve nem teljesülnek, akkor a KiT egyeztetést folytat le az érintett kutatócsoport
vezetőjével és intézkedési tervet fogadnak el az előrehaladás biztosítására. Ha az intézkedési
tervet a kutatócsoport nem vagy eredménytelenül hajtja végre, akkor a KiT javaslatot tesz az
inaktív kutatócsoport támogatásának felfüggesztésére, majd szükség esetén a kutatócsoport
kizárására vonatkozó javaslatot az Igazgatótanács elé terjeszti.
(3) Ha a kutatócsoport vezetőjének megszűnik a foglalkoztatási jogviszonya a Szegedi
Tudományegyetemmel, akkor a kutatócsoport IKK tagsága és támogatása is megszűnik. Ha a
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kutatócsoport vezetőjének személyében változás áll be, akkor az újjáalakult kutatócsoportnak
támogatási kérelmet kell benyújtania az IKK tagságának és támogatásának megújítására a 3. §
(3) és (4) bekezdései szerint.
A kutatóintézet
5. §
(1) A kutatóintézetek dinamikusan szerveződő munkaközösségek. Az IKK kutatócsoportokat –
az Igazgatótanács által megállapított kiválósági tématerületüknek megfelelően – a
kutatóintézetek fogják össze. Az IKK kutatóintézeteinek felsorolását a 2. sz. melléklet
tartalmazza.
(2) A kutatóintézet döntéshozó testülete a KiT, amely döntéseit egyszerű többséggel hozza.
(3) A KiT
a) felügyeli a kutatóintézet tudományos kiválóságát, teljesítményét és az értékteremtési
képességét a kritériumrendszer alapján,
b) az Igazgatótanács által megállapított értékelési keretrendszerben javaslatot tesz az
indikátorok súlyozó faktoraira, a kutatócsoportok működését minősítő és felügyelő
eljárásokra,
c) javaslatot tesz a támogatások kutatócsoportoknak történő odaítélésére az Igazgatótanács
részére (a kutatócsoportok támogatási szempontjait az Igazgatótanács határozza meg),
d) elemzi és rangsorolja az új kutatócsoportok alapítására beérkezett pályázatokat,
e) véleményezi az SZTE-n már működő kutatócsoportok IKK-hoz történő csatlakozási
kérelmeit és javaslatot tesz az Igazgatótanács részére a kutatóintézetbe történő
felvételükkel kapcsolatban,
f) a külső tanácsadó testület vagy más külső bírálók véleményének figyelembevételével
véleményezi a támogatott kutatócsoportok szakmai előrehaladását a támogatási
periódusok végén,
g) felügyelete során az inaktív kutatócsoportokkal összefüggésben a 4.§ (2) bekezdésben
meghatározott eljárást folytatja le,
h) a KiT a kutatóintézet, és a kutatóintézethez tartozó kutatócsoportok tevékenységéről az
Igazgatótanács részére évente beszámolót készít, illetve az Igazgatótanács által
elfogadott éves intézkedési terv végrehajtásáról negyedévente beszámol,
i) javaslatot tesz az Igazgatótanács részére a külső tanácsadó testület tagjaira.
(4) A KiT legalább félévente ülésezik, de bármely kutatócsoport vezető kutatójának
kezdeményezésére a KiT döntése alapján rendkívüli ülés tartható.
(5) A KiT -nek – a kutatócsoportok számára figyelemmel – öt, illetve hét tagja van, akik a
kutatóintézethez tartozó kutatócsoportok vezető kutatói közül kerülnek ki. A KiT tagjait a
kutatóintézetbe felvételt nyert vezető kutatók jelölik, majd szavazással rangsorolják. A
rangsorolt lista alapján a KiT tagjairól az Igazgatótanács dönt, a tagokat a rektor kéri fel és
nevezi ki három év időtartamra.
6. §
(1) A kutatóintézetek működését a KiT döntéseinek figyelembevételével kutatóintézet-vezetők
irányítják. A kutatóintézet vezetőjét a KiT jelöli tagjai közül és személyét a rektor kéri fel és
nevezi ki meghatározott időtartamra.
(2) A kutatóintézet-vezető:
a) összegyűjti a kutatócsoportok támogatási kérelmeit,
b) nyilvántartást vezet a kutatóintézethez tartozó kutatócsoportokról,
c) előkészíti és összehívja a KiT üléseit,
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d) aktív szerepet játszik az új kutatócsoportok alapításának előmozdításában, a
potenciálisan alkalmas vezető kutató jelöltek keresésében, pályázásuk támogatásában,
e) kapcsolatot tart a kutatóintézet működését segítő külső tanácsadó testülettel,
f) évente előterjesztést készít a KiT részére a kutatóintézet eredményeiről, negyedévente
előterjesztést készít az Igazgatótanács által elfogadott intézkedési terv végrehajtásáról.
g) javaslatot tesz a kutatóintézet éves forrástervére a támogatási kérelmek költségvetése
alapján.
A műszerplatform
7. §
(1) A műszerplatform a módszertanában közös területre sorolható műszerek gyűjteménye,
amely az SZTE magas szintű tudományos tevékenységéhez lényegi, és jellemzően több
tudományterület, esetenként több kutatócsoport munkáját segítő feltételeit biztosítja. A
műszerplatformok támogatási szempontjait a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A műszerek műszerplatformhoz való hozzárendelése nem vonja maga után az egyes
műszerek elhelyezésének és rendelkezési jogának megváltoztatását.
(3) A műszerplatformok az IKK kutatócsoportjai által történő használatának koordinációját a
műszerplatform koordinátorok látják el.
(4) A műszerplatform koordinátorok:
a) nyilvántartásba veszik a műszereket,
b) kapcsolatot tartanak a műszereket üzemeltető kutatókkal,
c) költségvetést készítenek a műszerek üzemeltetési és karbantartási költségeinek
figyelembevételével és azt IKK igazgató elé terjesztik,
d) képviselik a műszereket üzemeltetők érdekeit az IKK irányításánál,
e) a műszerplatform működtetése során érvényesítik a stratégiai főigazgatóság által
megadott minőségbiztosítási és intézményi elveket.
Az Igazgatótanács
8. §
(1) Az IKK stratégiai irányítását az Igazgatótanács látja el.
(2) Az Igazgatótanács tagjai:
a) a rektor,
b) a kancellár,
c) a tudományos rektorhelyettes,
d) az IKK igazgató,
e) a kutatóintézetek vezetői,
f) a stratégiai főigazgató.
(3) Az Igazgatótanács feladatai:
a) a kutatóintézetenként megállapított teljesítményértékelési rendszer, irányelvek és
pontozó rendszer indikátorainak és kereteinek megállapítása, a kutatóintézetek által
megállapított értékelési súlyok ellenőrzése és jóváhagyása,
b) a kutatóintézetek munkájának, előrehaladásának és eredményességének ellenőrzése,
c) dönt az IKK rendelkezésére álló források, költségvetés felhasználásról, különös
tekintettel a kutatóintézetek és a műszerplatformok közötti finanszírozási megoszlásra,
a kutatócsoportok részére nyújtandó támogatásokra, továbbá az új kutatócsoportok
indítására elkülönített forrásokra,
d) évente stratégiai és forrás tervet készít együttműködve a stratégiai főigazgatósággal,
e) évente intézkedési tervet készít és jóváhagyja annak végrehajtásáról szóló beszámolót,
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f) háromévente felülvizsgálja a tématerületeket a kutatóintézetek teljesítménye alapján,
alapos indokkal új tématerületet határozhat meg, kutatóintézetet hozhat létre és meglévő
tématerületet, kutatóintézeteket szüntethet meg,
g) meghatározza az IKK támogatási eszközrendszerét és az IKK által támogatott,
elszámolható kutatási tevékenységeket,
h) a KiT előterjesztése alapján dönt a KiT tagjairól,
i) a kutatócsoportok által végzett kutatómunka és kutatási eredmények értékeléséhez
külső tanácsadó testületet kérhet fel,
j) dönt a kutatócsoportok részére történő támogatás felfüggesztéséről, majd szükség
esetén a kutatócsoport kizárásáról.
(4) A kutatócsoportok támogatási szempontjait az Igazgatótanács határozza meg. Az
Igazgatótanács a döntéseit elsősorban a tudományos teljesítmény objektív mérési módszereinek
felhasználásával hozza meg, az SZTE mindenkori stratégiájának, a finanszírozási
forrásspecifikus prioritásainak és a nemzetközi trendek fokozott figyelembevételével.
(5) Az Igazgatótanács félévente ülésezik, bármely tag kezdeményezésére a rektor döntése
alapján rendkívüli ülés tartható. Döntéseit egyszerű többséggel hozza meg, szavazategyenlőség
esetén a rektor szavazata dönt.
9. §
(1) Az IKK működését az Igazgatótanács az IKK igazgató közreműködésével irányítja. Az IKK
igazgatót pályázati eljárás lefolytatását követően, határozott időre a rektor bízza meg, nevezi
ki.
(2) Az IKK igazgató feladatai:
a) támogatja az Igazgatótanács, a kutatóintézetvezetők és a műszerplatform koordinátorok
munkáját,
b) közreműködik a stratégiai és forrás és az intézkedési terv elkészítésében együttműködve
a stratégiai főigazgatósággal,
c) érvényesíti az SZTE vezetése és döntéshozó testületei által meghatározott irányelveket,
stratégiát,
d) előkészíti az Igazgatótanács üléseit, döntéseit
e) az Igazgatótanács ülését követő 15 napon belül írásban tájékoztatja a KiT-eket az
Igazgatótanács ülésén született – a működési körüket érintő – döntésekről,
f) képviseli az IKK érdekeit és az eredményekről évente beszámol a Szenátus részére,
g) kapcsolatot tart az IKK kutatóintézeteivel, a projektvezetővel együttműködve támogatja
a kutatóintézetvezetők tudományszervezési és szakmai tevékenységét, elemzéseket
végez és azokat döntés-előkészítő dokumentumként az Igazgatótanács ülésére
előterjeszti,
h) javaslatot tesz az IKK kutatóintézetei által felterjesztett támogatási kérelmek
támogathatóságára vonatkozóan az Igazgatótanács részére,
i) az SZTE illetékes rektorhelyetteseivel és a Nemzetközi és Közkapcsolati
Igazgatósággal együttműködve meghatározza az IKK kommunikációs és imázsépítési
stratégiáját és rendjét,
j) fejleszti az IKK nemzetközi kapcsolatait és a kutatói hálózatokba történő
beágyazottságát,
k) irányítja a műszerplatform koordinátorok munkáját és gondoskodik a minőségbiztosítás
elveinek érvényesítéséről.
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A Külső Tanácsadó Testület
10. §
A kutatóintézetek munkáját Külső Tanácsadó Testület (a továbbiakban: KTT) segíti. A KTT
felkérésre véleményezi a kutatóintézet időszakos szakmai beszámolóját és a KiT
teljesítményindikátorainak súlyszámait. A KTT tagjai felkérésre részt vesznek az új
kutatócsoportok pályázatainak rangsorolásában. A külső tanácsadó testület tagjait a
kutatóintézetek felterjesztése alapján az Igazgatótanács választja meg.

A projektmenedzsment rendszere
11. §
(1) Az IKK a kutatócsoportok működéséhez közvetlen és egyablakos jogi, munkaügyi,
gazdasági, pénzügyi és beszerzési ügyintézést végez és tanácsadást nyújt. Ezt a szolgáltatást az
IKK a projektvezető és kutatóintézetekhez rendelt projektmenedzserek segítségével biztosítja.
Feladatuk különösen az IKK által megítélt támogatás kutatócsoportonként történő
nyilvántartása, a kutatócsoport működéséhez szükséges beszerzések és humánpolitikai ügyek
előkészítése és kezdeményezése, valamint azok végrehajtásában a megfelelő szervezeti
egységgel történő hatékony együttműködés.
(2) A projektvezető szakmai irányítását a stratégiai főigazgató látja el. A projektmenedzserek
munkájának közvetlen szakmai irányítását a projektvezető végzi. Az IKK működtetésével
kapcsolatos feladataikat és folyamatokat, valamint az IKK igazgatójával, a kutatócsoportokkal
és a műszerplatformokkal történő együttműködésüket külön eljárásrend szabályozza.
Záró és átmeneti rendelkezések
12.§
(1) Az utasítás a közzététel napján lép hatályba.
(2) Az Igazgatótanács ülését első alkalommal a rektor legkésőbb 2018. év szeptember hó 11.
napjáig összehívja. Az első ülésen az Igazgatótanács meghatározza a teljesítményértékelési
indikátorokat, valamint dönt a kutatócsoportok támogatási szempontjairól, amelyről az IKK
Igazgató a 9. § (2) bekezdés e) pontnak megfelelően tájékoztatja a KiT-eket.
(3) A KiT-ek első ülésüket legkésőbb 2018. év szeptember hó 17. napjáig megtartják. Az első
ülésen a KiT-ek meghatározzák kutatóintézetük vonatkozásában a teljesítményértékelés
súlyozófaktorait.
(4) Az Igazgatótanács évente, első alkalommal 2019. év szeptember hó 30. napjáig az utasítást
felülvizsgálja, és amennyiben módosítása szükséges, azt a jogi, igazgatási és humánpolitikai
főigazgatón keresztül kezdeményezi.
Kelt: Szegeden, 2018. év szeptember hó 10. napján

Dr. Fendler Judit s.k.
kancellár

Dr. Rovó László s.k.
rektor
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1. sz. melléklet

Teljesítményértékelés
Teljesítményértékelés
A kutatócsoportok negyedévente és támogatási periódusában évente, illetve a végén történik a
kutatócsoportok beszámolójának az értékelése. Ebben fontos szerepet játszanak azok az
indikátorok, amelyek tudománymetriai értékeken, az innovációs potenciálon, a tudományos
kapacitás építésén és a nemzetköziség fenntartásán/javításán alapulnak. Az értékelésben külön
teret kap az egyes eredmények tudományos hatásának és/vagy ipari hasznosíthatóságának
elemzése, a nemzetközi láthatóság, a kiemelt rangú folyóiratokban való közlési képesség és a
magas idézettségű publikációk aránya. Indikátor a csoport forrásbevonó képessége. A
teljesítményértékelési rendszer számszerű részének pontos indikátor összetételét az
Igazgatótanács dönti el tekintettel az SZTE hosszútávú stratégiájára. Az indikátorok súlyozó
faktorai kutatóintézetenként változhatnak, ezekről az IT-k döntenek meghatározott
időközönként.
A kutatási projekt úttörő jellegét és várható hatását az alábbi kritériumoknak megfelelően lehet
vizsgálni:








A javasolt kutatás hogyan kezeli a kutatási területek határterületein meglévő fontos
változásokat.
A megfogalmazott célok mennyire piacképesek, nagyszabásúak és jelentősek, miért
azok a célok és hogyan tudja a kutató ezeket megvalósítani.
A kutatás milyen mértékben jár magas kockázattal és nagy nyereséggel, kellően
célorientált-e és a megvalósíthatóság érvényesül-e benne.
A tudományos megközelítés mennyire megvalósítható arra tekintettel, hogy a javasolt
kutatás magas kockázattal és nagy nyereséggel jár.
A javasolt módszertan megfelelő-e a intézményi, kutatóintézeti és kutatási területen
megfogalmazott célok eléréséhez.
Megfelelően és részletesen igazolta-e a kutató a határidőket és az erőforrásokat,
költségeket.
Teljesítmény indikátorok / mérési metrikák mik és ezek elérése hogyan valósult meg,
esetleg más szakértők hogyan értékelik ezt a munkát , eredményességet.

Teljesítményértékelési indikátorok
Meglévő IKK-tag kutatócsoportok támogatási kérelmének tartalmazni kell rövid munkatervet
és költségtervet (1, illetve 3 évre). A pályázók értékelése jellemzően nem a mennyiségi, hanem
a minőségi mutatók alapján történik. A legfontosabb szempont az elmúlt 5-10 év legjobb
kutatásainak/publikációinak minősége. A pályázó 10 tudományos közleményt társíthat: ötöt az
utolsó 5 évből, azaz 2013-es vagy azt követő megjelenési dátummal, öt továbbit az utolsó 10
évből. Fontos értékelési szempont a tudományos teljesítmény változásának dinamikája, a
felívelő vagy konstans tudományos teljesítmény.
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Az IKK kutatóintézetei
Gyógyszerkutatás Kutatóintézet
Transzlációs Biomedicina Kutatóintézet
Anyagtudomány Kutatóintézet
Smart Rendszerek Kutatóintézet
Fotonika-lézer Kutatóintézet

8

IKT/5-2070/2018.

3. sz. melléklet

Műszerplatformok támogatási szempontjai
Az IKK fontos célja, hogy a műszerplatformok zavartalan működtetése biztosított legyen a
humánerőforrás és az infrastruktúra vonatkozásában (terület, áram, stb.). emellett egyéb
forrásból nem finanszírozható kisebb fejlesztések, karbantartások, minősítések lehetővé
váljanak. Ennek érdekében az IKK az alábbi felhasználási formákat támogatja:
1.
Műszer/infrastruktúra üzemeltetésért felelős akadémiai és technikai személyzet személyi
kiadásai.
2.
A műszert/infrastruktúrát befogadó helyiségek infrastruktúrájának működtetése, áram,
víz, egyéb rezsi tételek, karbantartás.
3.
Műszer/infrastruktúra karbantartása, javítása.
4.
A tudományos tevékenységek folytatásához, szolgáltatások nyújtásához és ipari
együttműködésekhez szükséges tanúsítási/minősítési eljárások végrehajtása.
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