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PTE Operatív Stáb 15/2020. (III. 16.) határozata 

A PTE Operatív Stáb egyhangúlag javasolta a PTE 5/2020. számú kancellári utasítás kiadását a Pécsi 

Tudományegyetem közalkalmazottai otthonukban történő munkavégzésének (home office) feltételeiről. 

felelős: Humánpolitikai Igazgatóság 

határidő: azonnal 

 

PTE Operatív Stáb 16/2020. (III. 16.) határozata 

A PTE Operatív Stáb egyhangúlag javasolja a PTE volt - jelenleg nyugállományú - egészségügyi 

dolgozóinak (létszám, korábbi munkakör, munkába állási hajlandóság) felmérését, akik 

foglalkoztatására a veszélyhelyzet időszakában a Kormány 1103/2020. (III. 14.) Korm. határozata 

alapján lehetőség nyílik, a későbbi esetleges munkaszervezés során fokozott figyelemmel ugyanakkor 

az EMMI miniszter azon 2020. március 15-i utasítására, hogy a 65 év feletti egészségügyi dolgozó ne 

találkozzon közvetlenül betegekkel. 

felelős: Klinikai Központ, Humánpolitikai Igazgatóság 

határidő: azonnal 

 

PTE Operatív Stáb 17/2020. (III. 16.) állásfoglalása 

az Egyetem munkavállalói felé arra az esetre, amennyiben a vele egyháztartásban élő 

hozzátartozó az elmúlt időszakban veszélyeztetett területről érkezett 

A PTE Operatív Stáb határozottan javasolja és kéri az Egyetem valamennyi dolgozóját, különösen az 

egészségügyi dolgozókat, hogy saját és mások egészségének megóvása érdekében, amennyiben a vele 

egy háztartásban élő hozzátartozója az elmúlt időszakban, illetve a veszélyhelyzet fennállása alatt olyan 

területről érkezik/érkezett vissza, ahol az ott tartózkodáskor járványügyi hatósági intézkedés volt 

érvényben – különös figyelemmel a Nemzeti Népegészségügyi Központ utazáskor aktuális jelentésére 

(https://www.nnk.gov.hu/),  ennek tényéről haladéktalanul tájékoztassa a munkáltatóját. 

Indokolt esetben kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot az Egyetem járványügyi szakembereivel 

(telefon: +36305773764), működjön közre az egészségszakmai szempontok alapján javasolt 

protokollokban, az eredményről haladéktalanul tájékoztassa a munkáltatóját, ezt követően a munkáltató 

dönt arról, hogy 4/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás alapján alkalmazandó-e további 

intézkedés. 

 

PTE Operatív Stáb 18/2020. (III. 16.) állásfoglalása 

A PTE Operatív Stáb határozottan javasolja és kéri, hogy az Egyetem dolgozói a közalkalmazotti 

jogviszony mellett fennálló további munkavégzésre irányuló jogviszonyaikat vizsgálják felül, és a 

veszélyhelyez időtartamára – különösen az egészségügyi dolgozók – szüneteltessék azt az egészségügyi 

kockázatok minimalizálása érdekében. 

Amennyiben a munkavállaló veszélyhelyzet időtartamában úgy dönt, hogy a további jogviszonya 

keretében a munkavégzést saját felelősségére folytatja, számolnia kell a potenciális jogi és járványügyi 

következményekkel. 

 

PTE Operatív Stáb 19/2020. (III. 16.) állásfoglalása 

A PTE Operatív Stáb felkéri az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatot, hogy készítsen ajánlást arra, 

hogy az Egyetem hallgatói önkéntesen milyen területeken tudnak közreműködni a veszélyhelyzet 

fennállása alatt az Egyetem dolgozói, és a lakosság jelen helyzetben mutatkozó nehézségeinek a 

megoldásában (pl. kisgyermekfelügyelet biztosítása, idősek részére gyógyszerek kiváltása, élelmiszer 

házhozszállítása). Az ajánlás kidolgozása során fokozott figyelmet kell fordítani a járványügyi 

egészségügyi ajánlásokra, mind a résztvevő hallgatók egészségének biztosítása, mind a szolgáltatást 

igénybevevők egészségének szavatolása érdekében. 

felelős: EHÖK 

határidő: folyamatos 

https://www.nnk.gov.hu/
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PTE Operatív Stáb 20/2020. (III. 16) állásfoglalása doktori és habilitációs ügyekben: 

 A PTE Operatív Stáb egyhangúlag javasolja, hogy az előírások szerint nyilvánosságot igénylő 

doktori cselekmények (pl. szigorlat, műhelyvita, védés), olyan módon kerüljenek megtartásra, hogy 

a cselekményen legfeljebb 10 fő vehet részt (beleértve a doktoranduszt, illetve az értekezés 

benyújtóját, a bizottságot, opponenseket); továbbá megengedhetőnek tartja a cselekmény során a 

nyilvánosság biztosítását, illetve a személyes jelenlétükben akadályozott bizottsági tagok 

infokommunikációs eszközök igénybevételével történő részvételét a doktori cselekményben. A 

bizottság az anonim szavazását bármely erre alkalmas online platform segítségével is megoldhatja. 

 A PTE Operatív Stáb a habilitációs eljárások felfüggesztését javasolja a veszélyhelyzet fennállása 

alatt. 

 A PTE Operatív Stáb javasolja, hogy a doktoranduszok csoportos képzése (pl. előadások, 

gyakorlatok, kutatószemináriumok, kurzusok formájában) a veszélyhelyzet fennállása alatt 

szüneteljen, illetve lehetőség szerint távoktatás keretében biztosítsa a doktori iskola. 

 A PTE Operatív Stáb nem látja indokoltnak az EDT, az EHHB és a tudományterületi doktori 

tanácsok üléseinek korlátozását, amennyiben a határozatképesség biztosítható, illetve 

megengedhetőnek tartja és javasolja a tanácskozás és döntéshozatal során – a lehetőségekhez 

mérten - infokommunikációs eszközök igénybevételét. 

 

 

PTE Operatív Stáb 21/2020. (III. 16) állásfoglalása 

Az intézmény látogatási tilalom alól – ellenkező utasításig – nem adható felmentés arra hivatkozva sem, 

hogy egyes Karokon (pl. MIK, MK) a szakdolgozat elkészítése, és vagy védése (pl. diplomakoncert) a 

hallgatók személyes intézményi jelenlétéhez kötött. 

Az ezzel és a hallgatók további tanulmányi előmenetelével összefüggésben, a hallgatók érdekkörében 

felmerülő hátrányos következmények enyhítésére egységes állásfoglalást kell kérni a fenntartótól.  

felelős: a kérdés továbbításáért az oktatási igazgató 

határidő: azonnal 

 

PTE Operatív Stáb 22/2020. (III. 16.) állásfoglalása 

a PTE hallgatóinak gyakorlati képzésben folytatott tevékenysége kapcsán: 

A PTE Operatív Stáb a 3/2020. (III. 12.) állásfoglalását a PTE hallgatóinak gyakorlati képzésben 

folytatott tevékenysége kapcsán akként módosítja, hogy az Egyetem gyakorló intézményeiben, illetve 

egyéb partnerszervezeteiben szakmai gyakorlataikat végző hallgatók 2020. március 13. napjától a 

veszélyhelyzet megszűnéséig szakmai gyakorlattal összefüggő tevékenységüket abban az esetben 

függesszék fel, amennyiben a gyakorlati képzésben való részvétel – a gyakorlati képzést biztosító 

intézménnyel, illetve partnerszervezettel történt egyeztetés mellett – online módon nem lehetséges. 

 

 

PTE Operatív Stáb 23/2020. (III. 16.) állásfoglalása 

A PTE Operatív Stáb az Egyetemi közösség egészségének megóvása érdekében azt az ajánlást teszi, 

hogy a tavaszi szünet, és a távoktatás időszakában főszabályként a hallgatók ne létesítsenek - az 

Egyetemen kívül - foglalkoztatási jogviszonyt, és a meglévő jogviszonyaik fenntartását is a jelenlegi 

veszélyhelyzetben elvárható fokozott körültekintéssel mérlegeljék. 

Amennyiben a hallgató a veszélyhelyzet időtartamában saját felelősségére úgy dönt, hogy 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, számolnia kell a potenciális jogi és járványügyi 

következményekkel. 

 

 

 



A PTE Operatív Stáb 2020. március 16-i döntései 

3 

PTE Operatív Stáb 24/2020. (III. 16.) döntése 

A PTE Operatív Stáb a 7/2020. (III. 12) határozatával a Pécsi Tudományegyetem belső képzéseinek 

felfüggesztését egyhangúlag elrendelte a veszélyhelyzet fennállásáig. 

Fenti döntésre hivatkozva felkéri a Kancellária Jogi Főosztályt, hogy kari igények esetén, működjön 

közre az adott képzésekre kötött támogatási szerződések szükséges módosításainak elkészítésében. 

felelős: Kancellária JFO 

 

PTE Operatív Stáb 25/2020. (III. 16.) döntése 

A PTE Operatív Stáb kezdeményezi a rektornál, hogy a PTE SZMSZ 58/A. szerint rendeljen el 

elektronikus döntéshozatali eljárást a Szenátusnál annak érdekében, hogy a különleges jogrendre 

tekintettel a veszélyhelyzet időtartamában a távoktatás egységes szabályozási kereteit rektori és 

kancellári együttes utasítás keretében rendezze az Egyetem. 

felelős: a Szenátus titkára 

határidő: azonnal 

 

PTE Operatív Stáb 26/2020. (III. 16.) döntése 

A PTE Operatív Stáb a veszélyhelyzet fennállására tekintettel, az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, az állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében, a Kormány ezirányú intézkedéseivel összhangban, a 

határozatlan időre felfüggeszti az Egyetem bármilyen nyelvvizsgáztatási tevékenységét, a vizsgákat 

későbbi időpontra szükséges halasztani. 

 

PTE Operatív Stáb 27/2020. (III. 16.) döntése 

A PTE Operatív Stáb az alábbi témakörökben kéri kommunikációs anyag kidolgozását: 

- A hallgatók, oktatók, dolgozók számára magatartási ajánlás kiadása. (magyar, angol, német) 

- A Stipendium Humgaricum ösztöndíjas hallgatók hazautazásának következményeiről 

tájékoztató anyag (angol) 

- Külföldi hallgatók hazatérési kéréseihez szükséges („returning home”) kommunikáció az 

Általános Orvostudományi Kar által kidolgozott ajánlás alapján egységesen 

- A nemzetközi hallgatók stigmatizálásával szemben kiadott kommunikációs anyag (magyar, 

angol, német), különös tekintettel a sérelmet szenvedett hallgatók számára adkvát Egyetemi 

szolgáltatások (pl. jogsegély, mentálhigiénés) elérhetőségeinek megadásával 

felelős: Rektori Kabinet Média Iroda, RK Kapcsolati és Nemzetköziesítési Igazgatóság, EHÖK 

határidő: azonnal 

közzététel felületei: pte.hu (COVID-19), közösségi média, hírlevél, kari kommunikáció, EHÖK 

felületek 


