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PTE Operatív Stáb 35/2020. (III. 18.) határozata 

A PTE Operatív Stáb egyhangú döntése értelmében, amennyiben a veszélyhelyzetre tekintettel 

szükségessé válik, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ telephelyein a kimenő 

forgalom során, a munkavállaló távozásakor elrendelhető a foglalkoztatott csomagjának, 

eszközeinek ellenőrzése vagyonvédelmi célból, a munkáltató jogos érdeke (a koronavírus 

járvány megelőzése érdekében a védőfelszerelések biztosítása) végett. 

A munkaeszközök jogellenes kivitelét megvalósító foglalkoztatottak munkajogi, kártérítési és 

adott esetben büntetőjogi felelősségre vonásra számíthatnak. 

felelős: Klinikai Központ, Műszaki és Szolgáltatási Igazgatóság, 

határidő: az egészségügyi szakmai operatív team ajánlása szerint 

közzététel felületei: rektori videóüzenet 

 

 

PTE Operatív Stáb 36/2020. (III. 18.) határozata 

A PTE Operatív Stáb egyhangúlag elrendeli a Pécsi Tudományegyetemen rendelkezésre álló 

védőfelszerelések áttekintését, arról napi szintű készletnyilvántartás vezetését, valamint - az 

igazoltan akut ellátási feltételek biztosításához szükséges védőfelszerelések kivételével - a 

korábban kiosztott védőfelszerelések centralizálását és a készletek központi gazdálkodás alá 

vonását. 

felelős: Jászai Gábor, egészségügyi gazdálkodási igazgató 

határidő: azonnal 

 

 

PTE Operatív Stáb 37/2020. (III. 18.) állásfoglalása 

A PTE Operatív Stáb egyhangúlag megállapította, hogy nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy 

a tudomány- és művészeti területi doktori tanácsok (továbbiakban: doktori tanács) feladat- és 

hatáskörét a különleges jogrendre tekintettel kizárólagosan a doktori tanács elnökére ruházza. 

A doktori tanácsok munkája a PTE Operatív Stáb korábbi 20/2020. (III. 16) állásfoglalása 

alapján folyamatos. 

 

 

PTE Operatív Stáb 38/2020. (III. 18.) állásfoglalása 

A PTE Operatív Stáb a habilitációs eljárások határozatlan időre történő felfüggesztésére 

tekintettel [PTE Operatív Stáb 20/2020. (III. 16) állásfoglalása doktori és habilitációs 

ügyekben], egyhangúlag egyetért azzal, hogy az egyetemi docensi felterjesztések ütemezése a 

kialakult helyzetre tekintettel, kari hatáskörben, rugalmasan kezelendő. 
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A PTE Operatív Stáb 39/2020. (III. 18) határozata 

A PTE Operatív Stáb egyhangúlag kezdeményezi 

a) a 3/2017. számú rektori-kancellári együttes utasítás felülvizsgálatát, és annak 

vizsgálatát, hogy a hallgatói lejárt tartozások behajtása a veszélyhelyzet időtartamára 

felfüggeszthető-e; 

b) a Pécsi Tudományegyetem Térítési és juttatási szabályzatának első mellékletében 

szereplő alábbi díjak: 

aa) költségtérítési díj/önköltség befizetésének elmulasztása (késedelmi díj), 

ab) kollégiumi térítési díj késedelmes befizetése 

kiírásának felfüggesztését. 

A mai napot megelőzően kiírt késedelmi díjakat a határozat nem érinti, a hallgatóknak azt 

be kell fizetniük. 

felelős: oktatási igazgató, Kancellária Jogi Főosztály vezető 

határidő: azonnal 

 


