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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 111/K. § -ában foglaltak alapján a Virológiai Nemzeti Laboratórium Szervezeti és 

Működési Szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg. 

 

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

A szabályzat hatálya 

 

 

1. § A szabályzat hatálya a Virológiai Nemzeti Laboratóriumára, az Egyetemmel 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, a 

Virológiai Nemzeti Laboratórium által ellátott feladatokra terjed ki. 

 

 

A Virológiai Nemzeti Laboratórium elnevezése, 

székhelye, jogállása 

 

2. § (1) A Virológiai Nemzeti Laboratórium elnevezése: Pécsi Tudományegyetem Virológiai 

Nemzeti Laboratórium.  

A rövidített elnevezése: PTE VNL  

Angolul: National Laboratory of Virology 

 

(2) A Virológiai Nemzeti Laboratórium címe: 7622 Pécs, Ifjúság útja 20.  

 

(3) A Virológiai Nemzeti Laboratórium az Egyetem önálló szervezeti egysége, 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.  

 

(4) A Virológiai Nemzeti Laboratórium közvetlen felügyeletét a rektor látja el.  

 

(5) A Virológiai Nemzeti Laboratóriumot feladatai ellátása körében az igazgató irányítja.  

 

(6) A Virológiai Nemzeti Laboratórium az Egyetem név-, címer- és bélyegzőhasználatának 

rendjéről szóló szabályzata alapján hivatalos bélyegző használatára jogosult. 

 

 

II. FEJEZET 

A Virológiai Nemzeti Laboratórium feladatai, kutatási területei 

 

3. § (1) A Virológiai Nemzeti Laboratórium célja olyan nemzeti, regionális központ 

létrehozása, mely felhasználva a rendelkezésre álló komplex kutatási infrastruktúrát, bármely 

fertőzőképességű (rizikócsoport 2-4) vírusokkal történő kutatásokat és ezekkel kapcsolatos 

innovatív, ipari fejlesztéseket, illetve a kutatási eredmények integrációját valósítja meg.  

 

(2) A Virológiai Nemzeti Laboratórium kutatási területei, feladatai:  

a) új és újra felbukkanó, állatokról emberre terjedő kórokozók azonosítása, működésük 

megértése, természetes gazdaszervezetük azonosítása, kórokozók és gazdáik 
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monitorozása, betegség-ökológiai vizsgálata és ezzel kapcsolatos fejlesztések, 

kutatások folytatása,  

b) összhangban a jelenkori nemzetközi fő kutatási irányokkal, pandémiás megelőző és 

felkészülő kutatás és fejlesztés művelése, illetve a vonatkozó kutatások elvégzése olyan 

kórokozókkal melyek az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által deklaráltan magas 

járványos potenciállal bírnak, 

c) mindennemű alap és alkalmazott kutatás megvalósítása a zoonótikus vagy zoonótikus 

eredetű vírusok biológiai, gyógyászati, ipari, technológiai, gazdasági, biobiztonsági 

kontextusában,  

d) részvétel antivirális szerek, hatóanyagok kidolgozásában, tesztelésében, illetve szükség 

esetén vakcinafejlesztési projektek kezdő, laboratóriumi lépéseiben,  

e) 2-es, 3-as és 4-es rizikócsoportba (RG2-4) tartozó vírusok komplex vizsgálata 2-es, 3-

as és 4-es Biológiai Biztonsági Szintű (BSL2, BSL3 és BSL4) laboratóriumi 

körülmények között,  

f) magas szintű képzések kidolgozása, hazai és nemzetközi szintű oktató és képző centrum 

létrehozása, működtetése, 

g) ipari szempontból releváns kutatások elvégzése, ipari és végrehajtói szintű integrációs 

lehetőségek kiaknázásával, 

h) részvétel a hazai védelmi- és biztonsági szervek munkájában, igény esetén az állami 

döntéshozók munkájának támogatása elemzések, adatszolgáltatások, szakmai 

alátámasztások, állásfoglalások elkészítésével,  

i) kommunikáció, mely kiterjed a laboratóriumban folyó munkák, kollaborációs 

együttműködések ismertetésére, a kutatói munka elismertségének növelése érdekében, 

továbbá a társadalom széles körben történő tájékoztatása a vírusok, járványok szakmai 

hátterével kapcsolatban annak érdekében, hogy a társadalom tagjai felkészültek 

legyenek a kialakult krízis helyzetekre, ideértve a pandémia idején nyújtott szakmai 

iránymutatást, és tanácsadást. 

j) a Virológiai Nemzeti Laboratórium kiemelt feladata a pályázatok keresése, 

nemzetköziesedés, valamint a kutatási aktivitás folyamatos növelése Egyetemen belüli 

és külső partnerek bevonásával.  

 

 

III. FEJEZET 

A Virológiai Nemzeti Laboratórium szervezete, működése és vezetése 

A Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetői 

 

4. § (1) A Virológiai Nemzeti Laboratórium önálló szervezeti egység, melynek élén az igazgató 

áll. Az igazgatót a rektor bízza meg, 5 év időtartamra. Munkáját a kutatási-, és az operatív 

igazgatóhelyettes segíti. Az igazgatót távolléte, illetve akadályoztatása esetén a kutatási 

igazgatóhelyettes helyettesíti. 

 

(2) Az igazgató: 

a) vezeti a Virológiai Nemzeti Laboratóriumot, felel az intézmény jogszabályoknak, 

szabályzatoknak és szakmai feltételeknek megfelelő működéséért,  

b) képviseli a Virológiai Nemzeti Laboratóriumot az egyetemi vezetés felé, a közéletben, 

a hazai és nemzetközi tudományos életben,  

c) kapcsolatot tart a Virológiai Nemzeti Laboratórium partnereivel,  

d) ellátja a Virológiai Nemzeti Laboratóriumot érintő pályázatok, stratégiai projektek 

koordinálását, beszámolókat készít erről az Egyetem vezetésének,  

e) ellátja a szervezet működtetésére és fejlesztésére irányuló feladatokat,  
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f) irányítja a Virológiai Nemzeti Laboratórium infrastrukturális és adminisztrációs 

működését, meghatározza az ehhez szükséges humán erőforrásokat, javaslatot tesz 

ennek fejlesztésére, 

g) a Virológiai Nemzeti Laboratórium első számú vezetőjeként szerződéskötési, 

kötelezettségvállalási és képviseleti jogosultsággal rendelkezik az Egyetem 

szerződéskötési és kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzata szerint,  

h) munkáltatói jogkört gyakorol a vonatkozó egyetemi szabályozók alapján,  

i) ellátja a jogszabályokban, egyetemi szabályzatokban meghatározott, valamint a 

Szenátus által számára előírt feladatokat.  

 

 

A kutatási igazgatóhelyettes 

 

5. § (1) A kutatási igazgatóhelyettest a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatója jelöli ki, 

megbízatása visszavonásig tart.  

 

(2) A kutatási igazgatóhelyettes feladatai: 

a) koordinálja és folyamatosan nyomon követi a Virológiai Nemzeti Laboratórium 

tudományos tevékenységét,  

b) képviseli a Virológiai Nemzeti Laboratóriumot a hazai és nemzetközi tudományos 

életben,  

c) kapcsolatot tart a kooperációs partnerekkel tudományos kérdésekben,  

d) folyamatosan értékeli a kutatási teljesítményt,  

e) folyamatosan monitorozza a készülő publikációkat, értékeli a publikációs teljesítményt, 

f) a Virológiai Nemzeti Laboratóriumot, érintő szakmai értekezleteket, tudományos 

szimpóziumokat szervez, koordinál, 

g) a Virológiai Nemzeti Laboratórium kutatási portfóliója szempontjából jelentős 

tudományos pályázatok elkészítésében, koordinálásában vesz részt. 

h) törekszik a Virológiai Nemzeti Laboratórium nemzetközi pozíciójának és 

láthatóságának folyamatos erősítésére, és ennek összekapcsolására a pályázati 

tevékenységgel és szakmai utánpótlásnevelés területén. 

 

 

Az operatív igazgatóhelyettes 

 

6. § (1) Az operatív igazgatóhelyettest a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatója jelöli ki, 

megbízatása visszavonásig tart.  

 

(2) Az operatív igazgatóhelyettes feladatai: 

a) a Virológiai Nemzeti Laboratórium tudományos és kutatási tevékenységének 

laboratóriumi szintű felügyelete és koordinálása, együttműködésben a kutatási 

igazgatóhelyettessel 

b) kutatáshoz szükséges anyag – és eszközigények összegyűjtése, értékelése, 

menedzselése, 

c) a kutatócsoport laboratóriumainak és munkaeszközeinek biztosítása, ellenőrzése, 

karbantartásának menedzselése, 

d) dokumentációk elkészíttetése, karbantartása, ellenőrzése, 

e) a kutatócsoport rendszeres szakmai megbeszéléseinek, tréningeinek megszervezése, 

f) a Virológiai Nemzeti Laboratóriumot érintő szakmai értekezletek, heti, havi szakmai 

megbeszélések, tréningek megszervezése, 
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g) kooperációs partnerekkel történő kapcsolattartás. 

 

 

A Virológiai Nemzeti Laboratórium munkatársai 

 

7. § (1) A Virológiai Nemzeti Laboratórium munkatársai: 

a) igazgató, 

b) igazgatóhelyettesek, 

c) BSL4 laboratórium menedzser,  

d) kutatók, 

e) kutatástámogató munkatársak. 

 

(2) A Virológiai Nemzeti Laboratórium tekintetében a munkatársak feletti munkáltatói jogkör 

gyakorlásra vonatkozó szabályokat a foglalkoztatási követelményrendszer és a munkáltatói 

jogok gyakorlásáról szóló rektori és kancellári együttes utasítás rendelkezési tartalmazzák. 

 

(3) A BSL4 laboratórium menedzser feladatai, felelőssége: 

a) a BSL4 laboratórium operatív felügyelete, 

b) a BSL4 laboratóriumi beosztások összeállítása, felügyelete, 

c) a BSL4 laboratóriumban végzett kutatások és munkafolyamatok biológiai biztonsági 

felülvizsgálata és a szükséges biobiztonsági kritériumok megteremtése és fenntartása, 

d) a BSL4 laboratóriumban munkát végző személyzet munkahelyi egészségvédelmi 

feltételeinek biztosítása, 

e) a BSL4 laboratórium működési feltételeinek fenntartása és biztosítása hazai és a 

nemzetközi jogszabályok és ajánlásrendszerek alapján, 

f) a BSL4 laboratórium gépészeti egységeinek karbantartási menedzselése, 

g) a BSL4 és BSL tréning laboratórium eszközeinek felügyelete, karbantartási, kalibrálási 

feladatok menedzselése. 

 

(4) A kutatók feladatai, felelősségei: 

a) ellátják a projektekben és egyéb kutatásokban a meghatározott feladataikat a vezető 

irányítása mellett,  

b) aktív szerepet vállalnak a publikációk elkészítésében, 

c) részt vesznek a szakmai pályázatok keresésében, anyagok összeállításában,  

d) munkájuk során kötelesek megóvni az általuk használt eszközöket, gépeket és 

berendezéseket,  

e) rendszeresen beszámolnak az vezetőségnek a projektek előrehaladásáról, az esetlegesen 

felmerülő problémákról.  

 

(5) A kutatástámogató munkatársak feladatai, felelőssége: 

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

berendezéseket,  

b) aktív részvétel a beszerzési folyamatokban, szükséges dokumentumok menedzselése, 

c) biztosítani a műszerek üzembiztonságát,  

d) ha szükséges, kezdeményezni a javítást, a karbantartást az operatív igazgatóhelyettes 

felé,  

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

f) az a)-e) pontokban nevezett feladatok ellátásához kapcsolódó adminisztratív feladatok 

ellátása.  
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IV. FEJEZET 

Vegyes rendelkezések 

A kapcsolattartás rendje, együttműködés más szervekkel 

 

8. § (1) A Virológiai Nemzeti Laboratórium a 3. §-ban meghatározott feladatai ellátása során 

együttműködik az Egyetem szervezeti egységeivel.  

 

(2) A Virológiai Nemzeti Laboratórium kutatástámogatói és kutatáskoordinációs feladataiban 

a Szentágothai János Kutatóközpont nyújt segítséget. 

 

(3) A Virológiai Nemzeti Laboratórium gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli, 

munkaügyi, jogi, igazgatási, pályázati, informatikai tevékenységét, továbbá a 

vagyongazdálkodás, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési 

feladatokat a Kancellária látja el. 

 

 

Záró és hatályba léptető rendelkezések 

 

 

9. § (1) Jelen szabályzat 2022. október 1. napjával lép hatályba. 

 

Pécs, 2022. szeptember 21. 

 

 

 

 

 

Dr. Miseta Attila s.k. 

rektor 

Decsi István s.k. 

kancellár 

 

 

 

Záradék:  

A szabályzatot a Szenátus 138/2022. (09.21.) számú elektronikus úton hozott határozatával 

fogadta el. A szabályzat 2022. október 1. napján lép hatályba. 


