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A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 141-142. §-a, valamint a PTE SZMSZ 101.§-a 
alapján a Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: Egyetem) az Általános Orvostudományi Kar, az 
Egészségtudományi Kar és a Klinikai Központ kezdeményezésére Orvostudományi és 
Egészségtudományi Koordinációs Központ (továbbiakban: Koordinációs Központ) működik. 
 
A Koordinációs Központ a feladatkörébe tartozó tevékenység maradéktalan ellátása érdekében a 
jogszabályi rendelkezésekkel, az Egyetem SZMSZ-ével összhangban megalkotja a Koordinációs 
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát.  
 
 

I. FEJEZET 
 

Általános rendelkezések 
 

A szabályzat hatálya 
 

1. § E szabályzat hatálya kiterjed a Koordinációs Központ feladatainak közvetlen, vagy közvetett 
megvalósításában résztvevő közalkalmazottakra és a posztgraduális képzésben résztvevőkre. 
 

A Koordinációs Központ működési alapelvei 
 
2. § (1) A Koordinációs Központ létrehozásával az érintett Karok és a Klinikai Központ célja az 
oktatás, a gyógyítás és kutatás egysége elvének érvényre juttatása.  
 
(2) A Koordinációs Központot alkotó Karok és a Klinikai Központ egyenjogúak, egyenrangúak, 
gazdaságilag elkülönültek, és ezeket a Koordinációs Központ működése során is megőrzik. 
 
(3) A Koordinációs Központ működésének forrását az alkotó szervezeti egységek biztosítják, 
bevételük arányában viselik a terheket. 
. 
 

A Koordinációs Központ elnevezése, székhelye, jogállása 
 

3. § (1) A Koordinációs Központ elnevezése: Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs 
Központ. 

 
A Koordinációs Központ rövidített elnevezése: OEKK. 
 
Angolul : Coordinative Center for Medical and Health Sciences 
 
Németül : Kordinationszentrum für Medizin und Gesundheitswissenschaften 

 
(2) A Koordinációs Központ székhelye: 7624 Pécs, Szigeti u. 12. 
 

(3) A Koordinációs Központ jogi személyiséggel nem rendelkezik, az Egyetem önálló funkcionális 
szervezete. 
 

(4) A Koordinációs Központ feletti törvényességi felügyeletet az Ftv. és vonatkozó jogszabályok, 
szabályzatok által meghatározott körben a rektor gyakorolja. 
 
 

A Koordinációs Központ feladatai 
 

4. § (1) A Koordinációs Központ feladata a betegellátó alap-, regionális- és országos tevékenység 
körében egészségügyi szolgáltatás stratégiájának koordinálása.  
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(2) A Koordinációs Központ feladata továbbá a Koordinációs Központot alkotó karok által folytatott 
szakemberképzés keretében az elméleti és klinikai szervezeti egységek közötti tevékenység 
koordinálása. 

(3) A Koordinációs Központ a rektor által átruházott jogkörben az Egészségügyi Minisztérium ágazata 
tekintetében: 

 
a) szervezi a szakorvos-, szakfogorvos-, szakgyógyszerész-, klinikai szakpszichológus, a 
posztgraduális népegészségügyi szakemberképzést, illetve az orvostudomány és 
egészségtudomány területén tevékenykedő más felsőfokú végzettséggel rendelkezők szak- és 
továbbképzését, 
 

 b) kidolgozza és működteti az idegen nyelvű szakorvos-, szakfogorvos-, szakgyógyszerész-
képzés rendszerét,  
 
c) szervezi és koordinálja az orvostudomány és egészségtudomány területén az ágazati kutató-
fejlesztő tevékenységet,  
 
d) részt vesz - a Klinikai Központtal együttműködve – az egyetem betegellátási stratégiájának 
kidolgozásában, 
 
e) szervezi a regionális egészségügyi stratégiai koordinációt a Klinikai Központ 
közreműködésével, 
 
d) koordinálja az egészségfejlesztő tevékenységet. 

 
(4) A Koordinációs Központ támogatja az oktatók, a kutatók, az egyéb alkalmazottak, valamint a 
szervezeti egységek nemzetközi kapcsolatainak kialakítását, fejlesztését, a közös kutatómunkát, a 
továbbképzést és a hallgatók, valamint a szakorvosjelöltek külföldi képzését. 
 
(5) A Koordinációs Központ tevékenysége során együttműködik más egyetemek Orvostudományi és 
Egészségtudományi Centrumaival, oktatókórházakkal, egészségügyi-szociális- és tudományos 
intézetekkel. 
 
(6) A Koordinációs Központ feladata az orvos- és egészségtudomány területén a hazai és külföldi 
tudományos pályázatokon való részvétel koordinálása, a kutatási eredmények megismertetésének és 
hasznosításának elősegítése. E cél érdekében a Koordinációs Központot alkotó szervezeti egységek 
közreműködnek a Koordinációs Központ Pályázati Osztályának munkájában.   

 

II. FEJEZET 

 
A Koordinációs Központ szervezete, működése és vezetése 

 
A Koordinációs Központ szervezete 

 
5. § A Koordinációs Központ működését az alábbi testületek és szervezeti egységek segítik: 
 

a) a Koordinációs Központ Tanácsa, 
 
b) a Koordinációs Központ Stratégiai Osztálya, 
 
c) a Koordinációs Központ Szak- és Továbbképző Osztálya, 
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d) a Koordinációs Központ Pályázati Osztálya, 
 
e) a Koordinációs Központ Elnöki Hivatala, 
 
f) a Koordinációs Központ munkabizottságai. 

 
 

A Koordinációs Központ Tanácsa 
 

6. § (1) A Koordinációs Központ Tanácsa az elnök tanácsadó testülete. 
 

(2) A Koordinációs Központ Tanácsának tagjai: 
 
a) hivatalból: 
  

aa) a Koordinációs Központ elnöke, 
  

ab) a Koordinációs Központ elnökhelyettese, 
  

ac) a Koordinációs Központ alelnökei, 
 

 
  b) delegált tagjai: 
   

az alkotó szervezeti egységek által delegált 2-2 fő. 
 
(3) A Koordinációs Központ elnöke a Koordinációs Központ Tanácsának elnöke. 

 
(4) A Koordinációs Központ Tanácsának üléseit az elnök hívja össze szükség esetén, de évente 
legalább négy alkalommal. Az ülést össze kell hívni, ha azt bármelyik alkotó szervezet tanácsa 
kezdeményezi. A Tanács üléseiről emlékeztetőt kell vezetni és azt a Koordinációs Központot alkotó 
szervezeti egységeknek meg kell küldeni. A Tanács határozatai esetén az emlékeztetőben rögzíteni 
szükséges, ha egy szervezeti egység tanácstagjai testületileg nem értenek egyet a többségi 
véleménnyel. 
 
 

A Koordinációs Központ Stratégiai Osztálya 
 
7. § (1) A Stratégiai Osztály feladata a Koordinációs Központ és az azt alkotó szervezeti egységek 
munkájának stratégiai szempontrendszer alapján történő koordinálása és támogatása, a fejlesztési és 
működési folyamatok hatékonyságának növelése érdekében. 
 
(2) A Stratégiai Osztály feladatai: 

 
a) a Koordinációs Központ stratégiai döntés-előkészítő folyamatainak támogatása, 
 
b) a stratégia fejlesztések előkészítésének koordinálása, a lebonyolítás támogatása, 
 
c) a döntéshozatal előkészítése érdekében szakmai háttérelemzések készítése, 
 
d) az OEP-től származó bevételek elemzésében, bevétel növelési stratégiák kidolgozásában 
közreműködés, 
 
e) a klinikai hatékonysági mutatók feldolgozásában és elemzésében közreműködés, 
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f) egészség-gazdaságtani jellegű vizsgálatok és elemzések készítése, 
 
g) egészségügyi-technológia elemzések készítése, 
 
h) benchmarking jellegű összehasonlító elemzések készítése és készíttetése, 
 
i) az Európai Uniós fejlesztések előkészítésének és lebonyolításának koordinálásában részvétel, 
 
j) a minőségbiztosítási, minőségfejlesztési tevékenységben közreműködés, 
 
k) feladatainak ellátása érdekében kapcsolattartás a társ-egyetemek és a Koordinációs Központ 
regionális vonzáskörzetébe tartozó egészségügyi intézmények és intézménytulajdonosok 
hasonló szervezeti egységeivel, 
 
l) feladatainak ellátása érdekében kapcsolattartás az államigazgatási szervekkel illetve 
hatóságokkal. 

 
 

A Koordinációs Központ Szak- és Továbbképző Osztálya 
 

8. § (1) A Szak- és Továbbképző Osztály feladata: 
 

a) a hazai szükségletek és az európai integráció igényeinek megfelelően - meghatározza és 
kidolgozza az egyetem továbbképzési célkitűzéseit az orvos, fogorvos, pszichológus, 
gyógyszerész, és nem egészségügyi diplomások szak- és továbbképzésében az Egyetemhez 
tartozó dunántúli régióban, 
 
b) ellátja az orvos, fogorvos, pszichológus, gyógyszerész, egyéb – az egészségügyben 
tevékenykedő - nem egészségügyi szak- és továbbképzéssel kapcsolatos szervezési és 
ügyintézési feladatokat; előkészíti a szak- és továbbképzés szakmák szerinti curriculumát, 
 
c) részt vesz az oktatási helyek akkreditációjának előkészítésében és a feltételek 
megteremtésében. Összegyűjti és meghirdeti a régió felsőoktatási társintézményeiben 
kezdeményezett orvostudományi és egészségtudományi továbbképző kurzusokat, 
 
d) nyilvántartást vezet a szak- és továbbképzésekben résztvevő oktatókról és hallgatókról, 
 
e) elősegíti szakmai tananyagok távoktatási formában történő kidolgozását, valamint 
távoktatási kurzusok indítását, 
 
f) videó konferencia hálózatot létesít távoktatás céljára a Koordinációs Központ és a 
dunántúli régió oktató kórházai között. 
 

(2) A Szak- és Továbbképző Osztályt osztályvezető irányítja az elnök útmutatásai alapján. 
 
 

A Koordinációs Központ Pályázati Osztálya 
 
9. § (1)A Koordinációs Központ Pályázati Osztályának célja: 

 
a) a Koordinációs Központ és szervezeti egységei, a bennük tevékenykedő kutatók, 
kutatóintézetek, egyetemi hallgatók, a doktori iskola hallgatói valamint a Koordinációs Központ 
vezetése számára információt és tanácsot nyújt azokról a pályázati lehetőségeiről, melyek 
bármilyen formában kapcsolhatók a Koordinációs Központ működésével, így különösen a 
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gyógyítás, orvostudományi és egészségtudományi oktatás, kutatás-fejlesztés, 
infrastruktúrafejlesztés, egyéni ösztöndíjak stb. területén, 
 
b) hatékony, gyors és többirányú kommunikáció kialakítása azzal a céllal, hogy az érintettek 
több információval rendelkezzenek a hazai és külföldi pályázati lehetőségekről. A hazai és 
külföldi pályázati rendszerekben már jártas kutatók, intézetek további pályázatokat adjanak be, a 
hazai pályázatokban aktív, de a nemzetközi és európai uniós környezetben még nem indult 
pályázók is kedvet kapjanak az EU programjaiban való részvételre, 
 
c) az egyetemi hallgatók, fiatal kutatók széleskörű és folyamatos tájékoztatása és aktív 
nemzetközi részvételre való serkentése megvalósuljon. 
 
d) A Koordinációs Központ vezetése folyamatosan tájékoztatva legyen a hazai és külföldi 
pályázati lehetőségekről. 

  
(2) A Pályázati Osztály feladatai: 

 
a) pályázati felhívások figyelése, és azok közzététele; 
 
b) a Koordinációs Központhoz érkező pályázati felhívások közzététele; 
 
c) a központilag továbbítandó pályázatok esetében a pályázati szándék felismerése, az érintettek 
közötti egyeztetés, pályázatok összegyűjtése, továbbítása, 
 
d) pályázatokkal kapcsolatos konzultációk szervezése, 
 
e) pályázat kiírókkal történő egyeztetés, kapcsolattartás, 
 
f) az egyetem számára korlátozott számú beadható pályázat esetén érdekegyeztetés és 
koordináció, 
 
g) a Pályázati Osztály saját hatáskörében vállalt pályázatainak elkészítése, az elnyert pályázatok 
lebonyolítása. 
 

(3) A Pályázati Osztályt osztályvezető irányítja az elnök útmutatásai alapján. 
 
 

A Koordinációs Központ Elnöki Hivatala  
 
10. § (1) A Koordinációs Központ igazgatási szerve az Elnöki Hivatal. 
 
(2) Az Elnöki Hivatal feladata az elnök, elnökhelyettes, az elnökség, a Központ Tanácsa és a 
bizottságok hatáskörébe tartozó ügyek előkészítése, a határozatok, döntések végrehajtása, az azokkal 
kapcsolatos igazgatási teendők ellátása. 
 
(3) Az Elnöki Hivatalt hivatalvezető irányítja. A hivatalvezetőt az elnökség véleménye alapján az elnök 
nevezi ki. Feladat- és hatáskörét az elnök állapítja meg. 
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Koordinációs Központ munkabizottságai 

 
11. § A Koordinációs Központ magas szintű szakmai munkáját választott munkabizottságok segítik, 
különösen a regionális kutatás-etika, az orvos- és egészségtudományi szak- és továbbképzés, a 
tudományos élet, valamint a regionális egészségügyi fejlesztés területén. A Koordinációs Központ 
munkabizottságainak felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
 

A Koordinációs Központ vezetői 
 

A Koordinációs Központ elnöke 
 
12. § (1) A Koordinációs Központ egyszemélyi felelős vezetője az elnök. 
 
(2) Az elnöki megbízásra nyilvános pályázatot kell kiírni. Pályázatot a Koordinációs Központot alkotó 
valamelyik karon teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi tanár, főiskolai tanár nyújthat be. A 
pályázat kiírását és a pályáztatás előkészítését a rektor végzi, aki a pályázatok előkészítésére, 
lebonyolítására bizottságot hoz létre, amelynek elnöke rektorhelyettes, tagjai a Koordinációs Központot 
alkotó karok által delegált egy-egy fő, valamint a klinikai főigazgató.  
 
(3) A bizottság elnöke a pályázatokat ismerteti az alkotó Karok Tanácsaival, valamint a Klinikai 
Központ Tanácsával és a Koordinációs Központ Tanácsával, amelyek titkos szavazással nyilvánítanak 
véleményt. Az elnöki pályázatok rangsorolásáról a Koordinációs Központ Tanácsa véleménye alapján a 
Szenátus dönt. A Szenátus által kialakított rangsor mérlegelésével a megbízást a rektor adja ki. 
 
(4) A Koordinációs Központ elnöke egyben, egy munkakörön belül az Egyetem orvostudományi és 
egészségtudományi ügyeinek szervezéséért felelős rektorhelyettese is. Rektorhelyettesi megbízatása az 
elnöki megbízatás idejére szól. 
 
(5) Az elnök megbízása legfeljebb 3-5 évig tart, amely pályázat alapján egy alkalommal 
megismételhető. Az elnöki megbízás pontos időtartamát a pályázati kiírás tartalmazza. Az elnöki 
megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat. 
 
(6) Az elnök megbízatása megszűnik: 

 
a) a megbízási idő lejártával, 
 
b) lemondással,  
 
c) visszahívással, 
 
d) a Koordinációs Központ megszűnése, átalakulása esetén,  
 
e) az elnök közalkalmazotti jogviszonyának megszűnésével, 
 
f) az elnök halálával. 

 
(6) Az (6) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a megbízási idő lejárta előtt a visszahívást a 
rektor, vagy az alkotó Karok Tanácsa, illetve a Klinikai Központ igazgatótanácsa kezdeményezheti. 
Ha a visszahívást a rektor kezdeményezi, erre irányuló szándékáról kikéri a Szenátus véleményét, 
majd ennek ismeretében dönt. Ha a visszahívást az alkotó Karok, vagy a Klinikai Központ Tanácsai 
kezdeményezik, akkor a tanácsok tagjainak külön-külön több mint 50 %-a kezdeményezheti a 
tanácsok ülését megelőző 8 nappal benyújtott, indokolással ellátott írásbeli előterjesztés alapján. A 
visszahívásra irányuló javaslathoz a tanácsok tagjai kétharmadának a szavazata szükséges. A tanácsok 



 

 

 

8 

a visszahívásáról szóló javaslatot megküldik a rektornak, aki a kezdeményezés alapján a Szenátus elé 
terjeszti az elnök felmentésére irányuló javaslatot és a Szenátus véleményének kikérése alapján dönt. 
 

Az elnök feladat és hatáskörei 
 
13. § (1) Az elnök rektor által átruházott feladat- és hatáskörei: 
 

a) a Koordinációs Központ és az alkotó Karok, valamint a Klinikai Központ által végzett, 
képzési, tudományos, kutatási tevékenység koordinálása, ellenőrzése, a Ftv. 141-§-ban 
meghatározott speciális feladatok kivételével, 
 
b) jogosult az illetékes minisztériumokkal, hatóságokkal, országos szervekkel tárgyalásokat 
folytatni, megállapodásokat, szerződéseket aláírni, szakmai képviseletet ellátni, részükre a Ftv. 
141-142. § szerinti feladatok ellátásával kapcsolatos információt adni; adatot szolgáltatni, erről 
utólag tájékoztatja a rektort és a Koordinációs Központot létrehozó, érintett szervezeti egységek 
vezetőit, 

 
c) munkáltatói jogkört gyakorol a Koordinációs Központ dolgozói, valamint a Klinikai Központ 
diplomás dolgozói felett, az egyetemi tanárok, valamint az egyetemi docensek kinevezése és 
felmentése kivételével, a klinikai főigazgató véleményének megkérésével, 
 
d) jogosult az alkotó karok tanácsainak és a Klinikai Központ Igazgató Tanácsának összehívását 
kezdeményezni a Karok és a Klinikai Központ vezetőivel egyetértésben,  
 
e) a Koordinációs Központot érintő hatályos jogszabályok és szabályzatok betartatása, 
végrehajtása,  
 
f) a Koordinációs Központot  alkotó Karok és a Klinikai Központ  humánpolitikai stratégiáját 
koordinálja,  
 
g) a Koordinációs Központot létrehozó Karok kutatási-fejlesztési programjainak ellenjegyzése, 
kutatás-fejlesztési stratégiájuk ellenjegyzése és összehangolása, a jóváhagyott programok 
végrehajtásának ellenőrzése, az ágazati pályázati rendszer koordinálása, 
 
h) a bel- és külföldi kapcsolatok bővítésének elősegítése az orvostudomány és egészségtudomány 
területén 
 
i) az Egyetemen működő szakmai- és érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartás az orvos- 
és egészségtudomány területén. 

 
(2) Az elnök egyéb feladat- és hatáskörei: 

 
a) az eredményes koordináció érdekében az alkotó Karok, valamint a Klinikai Központ által a 
rektorhoz, szenátushoz, minisztériumokhoz megküldött stratégiai előterjesztések, beszámoló 
jelentések tekintetében ellenjegyzési jogot gyakorol. Ezen ellenjegyzés nélkül az alkotó 
szervezeti egységek előterjesztései és beszámoló jelentései nem terjeszthetők elő. 
 
b) betekintési jogosultsága van az alkotó Karok és a Klinikai Központ ügyiratai tekintetében, 
  
c) a Koordinációs Központ vonatkozásában beszámoltatási, az alkotó Karok, valamint a Klinikai 
Központ szervezetére vonatkozóan koordinációs és stratégiai tervezési jogkörrel rendelkezik, 
tanácskozási joggal részt vesz az alkotó Karok és a Klinikai Központ szervezeti egységeinek 
ülésein, 
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d) eredménytelen egyeztetést követően dönt a Koordinációs Központot alkotó karok és a Klinikai 
Központ közötti vitás kérdésekben, 
 
e) irányítja a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész, klinikai szakpszichológus, 
posztgraduális népegészségügyi szakemberképzés, más felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
továbbképzése rendszerének kiépítését, és szervezi azokat. Biztosítja a ráépített és második 
alapszakvizsgák megszerzését.   

f) irányítja az együttműködést a régió kórházaival,  

g) a klinikák igazgatóinak megbízása esetén egyetértési, felmentése során véleményezési jogot 
gyakorol, 
 
h) irányítja az idegen nyelvű szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész képzés rendszerének 
kidolgozását, 
 
i) szervezi és koordinálja – a klinikai főigazgató bevonásával – a Klinikai Központ és a régió 
egészségfejlesztési stratégiájának kialakítását, 
 
j) ellátja azokat a feladatokat, melyeket jogszabályok, az egyéb egyetemi szabályzatok, és a 
Karok saját szervezeti és működési szabályzatukban a Koordinációs Központ elnökére 
átruháznak, 
 
k) képviseli az egyetemet a Regionális Egészségügyi Tanácsban, illetve az egészségügy 
területén működő egyéb szakmai szervezetekben. 

 
(3) A Koordinációs Központ elnöke felelős: 
 

a) a Koordinációs Központ feladatainak ellátásához a kezelésébe, használatába adott vagyon 
rendeltetésszerű igénybevételéért, 

 
 b) a Koordinációs Központ jogszabályokban, egyetemi szabályzatokban meghatározott 

tevékenysége ellátásáért. 
 
(4) A Koordinációs Központ elnöke tevékenységéről évente legalább egyszer beszámol az alkotó Karok  
tanácsainak és Klinikai Központ Igazgató Tanácsának.  
 
 

A Koordinációs Központ elnökhelyettese 
 
14. § (1) Az elnököt munkájában elnökhelyettes segíti. Az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén 
az elnökhelyettes jogosult az elnök teljes körű helyettesítésére. 
 
(2) Az elnökhelyettest az elnök bízza meg a Koordinációs Központ Tanácsa véleményének kikérésével. 
  
(3) A Koordinációs Központ elnökének és az elnökhelyettesének egyidejű távolléte, vagy 
akadályoztatása esetén a Koordinációs Központ elnöke kijelöli a helyettesítésére jogosultat az 
alelnökök közül. 
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A Koordinációs Központ alelnökei 

 
15. § Az Általános Orvostudományi Kar dékánja és az Egészségtudományi Kar dékánja, 
valamint a Klinikai Központ főigazgatója egyben a Koordinációs Központ alelnöke is. 
Amennyiben új kar jön létre az orvos- és egészségtudomány területén, annak dékánja 
automatikusan a Koordinációs Központ alelnöke lesz. 
 
 

A Koordinációs Központ Elnöksége 
 
16. § (1) Az elnökség az elnök munkáját segítő, koordinatív, döntés-előkészítő testület, stratégiai 
tanács melynek tagjai: 

 
a) a Koordinációs Központ elnöke, 
 
b) a Koordinációs Központ elnökhelyettese, 
 
c) a Koordinációs Központ alelnökei, 
 
d) a Klinikai Központ főigazgatója, 
 
e) a Koordinációs Központ Stratégiai Osztály vezetője, 
 
f) Koordinációs Központ Szakképző és Továbbképző Osztály vezetője, 
 
g) a Koordinációs Központ Pályázati Osztály vezetője, 
 
h) az Elnöki Hivatal vezetője. 

 
(2) Az Elnökség tagjai kötelesek az Elnökség ülésén megjelenni és munkájában rendszeresen részt 
venni. 

 
Hatályba léptető rendelkezések 

 
 
17. § Jelen szabályzat Szenátus általi elfogadása napján lép hatályba. 
 
 
Pécs, 2006. szeptember 28. 
 
 
         Dr. Lénárd László 
          rektor 
 
Záradék:  

 
A Pécsi Tudományegyetem Szenátus 2006. szeptember 28-ai ülésén a szabályzatot elfogadta. 
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1.számú melléklet 

 
 

Az Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ irányítása alá tartozó 
munkabizottságok 

 
Regionális Kutatásetikai Bizottság 
Szak- és Továbbképző Bizottság 
Oktatási Koordinációs Bizottság 
Tudományos Koordinációs Bizottság 
A regionális egészségügyi fejlesztéssel kapcsolatban további bizottságok hozhatók létre. 
 
 
 
 
 
 
 


