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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./J § -ában foglaltak alapján a Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium 

Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg. 

 

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

A szabályzat hatálya 

 

1. § (1) A szabályzat hatálya a Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratóriumra, az Egyetemmel 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre terjed 

ki. 

 

(2) Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium 

valamennyi tudományos, oktatási, vállalkozói, innovációs és gazdálkodási tevékenységére. 

 

A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium elnevezése, 

székhelye 

 

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

Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium.  

A rövidített elnevezése: PTE HRNL  

Angolul: National Laboratory on Human Reproduction 

 

(2) A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium címe: 7624 Pécs, Édesanyák útja 17. 

 

 A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium jogállása és gazdálkodása 

 

3. § (1) A Humán Reprodukciós 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.  

 

(2) A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium a vonatkozó jogszabályoknak, a vonatkozó 

pályázati kiírásnak, a pályázattal kapcsolatos és a pályázati cél megvalósítását szolgáló 

szerződéseknek és az Egyetem tárgyban alkotott szabályzatainak, utasításainak megfelelően 

végzi tevékenységét. 

 

(3) A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium felügyeletét a rektor látja el.  

 

(4) A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratóriumot feladatai ellátása körében az igazgató 

irányítja, aki a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú 

mellékletét képező a Pécsi Tudományegyetem szerződéskötési és kötelezettségvállalási 

rendjéről szóló szabályzat rendelkezései alapján a Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium 

működése körében megállapodásokat köthet, kötelezettséget vállalhat, valamint munkáltatói 

jogkört gyakorol. 
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(5) A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium az Egyetem név-, címer- és 

bélyegzőhasználatának rendjéről szóló szabályzata alapján hivatalos bélyegző használatára 

jogosult. 

 

II. FEJEZET 

A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium célja, feladatai, kutatási területei 

 

4. § (1) A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium célja olyan nemzeti, regionális központ 

létrehozása, mely a sikeres meddőségi kezelés, az asszisztált reprodukciós eljárások 

hatékonyságának növelése, valamint a demográfiai stabilitás javítása érdekében a humán 

reprodukció területén széleskörű, innovatív, élvonalbeli infrastrukturális háttérrel támogatott 

integrált klinikai kutatásokat és technológiai fejlesztéseket valósít meg. 

 

(2) A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium kutatási területei, feladatai:  

a) Női és férfi meddőségi kutatások,  

b) Molekuláris és genetikai alapkutatások, 

c) Reprodukciós immunológiai kutatások, 

d) Klinikai endokrinológiai és immunológiai kutatások, 

e) Asszisztált reprodukció transzgenerációs hatásai (ASTRAGEN) kutatások, 

f) Adatvagyon kutatások.                                                               

 

III. FEJEZET 

A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium szervezete, működése és vezetése 

 

5. § (1) A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium önálló szervezeti egység, melynek élén 

az igazgató áll. Az igazgatót távolléte, illetve akadályoztatása esetén a HRNL projekt szakmai 

vezetője helyettesíti, vagy az igazgató által kijelölt munkavállaló. 

 

(2) Az igazgatót a rektor bízza meg határozott időtartamra. Az igazgatói megbízás legfeljebb 5 

éves időtartamra szól, amely több alkalommal meghosszabbítható.  

 

(3) A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium igazgatója legalább 10 éves – és a doktori 

fokozat megszerzésétől számított legalább 5 éves – szakmai tapasztalattal rendelkező, az 

Egyetemmel munkaviszonyban álló alkalmazott lehet. 

 

(4) A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium igazgatójának feladatai és kötelezettségei: 

a) vezeti a Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratóriumot, felel az intézmény 

jogszabályoknak, szabályzatoknak és szakmai feltételeknek megfelelő működéséért,  

b) képviseli a Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratóriumot az egyetemi vezetés felé, a 

közéletben, a hazai és nemzetközi tudományos életben,  

c) kapcsolatot tart a Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium partnereivel,  

d) nyomon követi a Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratóriumot érintő pályázatokat, 

stratégiai projekteket, szoros együttműködést valósít meg a projektek szakmai 

vezetőivel, 

e) ellátja a szervezet működtetésére és fejlesztésére irányuló feladatokat,  

f) irányítja a Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium infrastrukturális és 

adminisztrációs működését, meghatározza az ehhez szükséges humán erőforrásokat, 

javaslatot tesz ennek fejlesztésére,  
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g) a Humán Reprodukciós 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 PTE SZMSZ és a rektori-kancellári együttes utasítás 

szerint, irányítja, szervezi és felügyeli a kutatók szakmai munkáját és a kutatást 

támogató munkatársak munkavégzését, 

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

Szenátus által számára előírt feladatokat  

 

A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium munkatársai 

 

6. § (1) A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium munkatársai: 

a) igazgató 

b) igazgatóhelyettes (HRNL projekt szakmai vezetője) 

c) kutatók 

d) kutatástámogató munkatársak. 

 

(2) A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium tekintetében a munkatársak feletti 

munkáltatói jogkört a foglalkoztatási követelményrendszer és a munkáltatói jogok 

gyakorlásáról szóló rektori és kancellári együttes utasítás határozza meg. 

 

(3) A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium munkatársai az Egyetemmel 

munkaviszonyban, vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban állnak.  

  

(4) Az igazgatóhelyettes (HRNL projekt szakmai vezetője) feladatai, felelősségei: 

a) a projekt végrehajtása során a projektterv monitorozása, a szükséges beavatkozások 

megtétele, 

b) a szakmai beszámolók elkészíttetése, értékelése, 

c) az indikátorok folyamatos nyomon követése, az eltérések kezelése, teljesítése, 

d) a Nemzeti Laboratóriumok Programirányítási Rendszer keretében kapcsolatot tart az 

Irányító Hatósággal, a Szakmai Tanácsadó Bizottsággal, a Nemzetközi Tanácsadó 

Bizottsággal és a Nemzeti Laboratóriumok Felügyelő Testületével. 

e) a HRNL-t érintő szakmai értekezletek, tudományos szimpóziumok szervezése, 

koordinálása. 

f) a HRNL kutatási portfóliója szempontjából jelentős tudományos pályázatok 

elkészítésében, koordinálásában vesz részt, 

g) törekszik a HRNL nemzetközi pozíciójának és láthatóságának folyamatos erősítésére, 

és ennek összekapcsolására a pályázati tevékenységgel és szakmai utánpótlásnevelés 

területén. 

 

(5) 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 a vezetőségnek a projektek előrehaladásáról, az esetlegesen 

felmerülő problémákról.  
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(6) 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 igazgató felé,  

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

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

ellátása.  

 

(7) A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium minden munkatársa, beleértve a kutatókat 

és a kutatásokat támogató munkatársakat is, a tevékenysége során köteles titoktartási 

kötelezettségének is maradéktalanul eleget tenni. 

 

IV. FEJEZET 

Vegyes rendelkezések 

A kapcsolattartás rendje, együttműködés más szervekkel 

 

7. § (1) A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium a 3-4.§-ban meghatározott feladatai 

ellátása során együttműködik az Egyetem szervezeti egységeivel.  

 

(2) A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium szakmai programjai megvalósításában a 

Szentágothai János Kutatóközpont kutatástámogatói feladatokban nyújt segítséget. 

 

(3) A Humán Reprodukciós 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 

 

8. § (1) Jelen szabályzat 2022. október 27. napjával lép hatályba. 

 

Pécs. 2022. október 27. 

 

 

 

 

Dr. Miseta Attila s.k. 

rektor 

Decsi István s.k. 

kancellár 

 

 

Záradék:  

A szabályzatot a Szenátus 159/2022. (10.27.) számú elektronikus úton hozott határozatával 

fogadta el. A szabályzat 2022. október 27. napján lép hatályba. 


