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A PTE Operatív Stáb 41/2020. (III. 19.) határozata 

A PTE Operatív Stáb egyhangúlag jóváhagyta, hogy a kollégiumok szakszerű kiürítésében 

részt vállaló hallgatók részére – igény szerint – elszállásolási, illetve önkéntes karanténba 

vonulási lehetőség kerül biztosításra a PTE erre a célra kijelölt kollégiumában.  

Ugyanakkor főszabályként a PTE Operatív Stáb továbbra is azt javasolja a hallgatóknak, 

hogyha lehetőségük van rá, akkor a biztonságuk érdekében térjenek haza a saját otthonaikba. 

felelős: EHÖK, Kollégiumi Központ 

határidő: azonnal 

 

 

PTE Operatív Stáb 42/2020. (III. 18.) határozata 

A PTE Operatív Stáb egyhangúlag javasolja a jelenleg működő - a koronavírus fertőzés 

gyanúja kapcsán felmerült kérdésekre létrehozott - telefonos információs szolgálatok 

centralizálását, a Koronavírus Ellátó Központ működésének hatékonyabb elősegítésére.  

A központosított telefonos ügyfélszolgálat a betegutakról naprakész információ 

biztosításával, és a fertőzésgyanú esetén követendő protokoll ismertetésével egyaránt segítené 

a magyar és külföldi Egyetemi polgárokat és a lakosságot is, az SBO adatbázisa alapján. 

A Pécsi Tudományegyetem ennek megvalósításában számít angolul jól beszélő és 

egészségügyi alapismeretekkel rendelkező önkéntes hallgatók közreműködésére. 

felelős: Informatikai Igazgatóság, Általános Orvostudományi Kar, EHÖK 

határidő: azonnal 

 

 

PTE Operatív Stáb 43/2020. (III. 18.) állásfoglalása 

A PTE Operatív Stáb egyhangúlag jóváhagyta a Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak 

(magyar és angol nyelven) megküldendő, a távoktatásra történő átállással kapcsolatos 

tájékoztatólevelet, amelyet az Oktatási Igazgatóság készített elő, az oktatási 

dékánhelyettesekkel történt konzultációnak megfelelően. 

felelős: Oktatási Igazgatóság 

határidő: azonnal 

 

 

A PTE Operatív Stáb 44/2020. (III. 19.) állásfoglalása 

az országos tisztifőorvos által elrendelt intézménylátogatási tilalom értelmezésével 

kapcsolatban 

A PTE Operatív Stáb megállapítja, hogy az országos tisztifőorvos által 2020. március 

8-án, 3305-8/2020/EUIG számú határozatában elrendelt látogatási tilalomban foglaltaknál 

szigorúbb intézkedések elrendelésére, illetve jóváhagyására nem rendelkezik hatáskörrel. Az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 11.§ (3)-(6) bekezdésében foglalt, a látogatáson 

kívüli személyes kapcsolattartási jogokat minden betegellátó intézménynek biztosítania kell, 

azonban a járványveszélyre tekintettel, ezen kapcsolattartások tekintetében is indokolt a 

fertőzés elleni fokozott védelem, különösen a megfelelő védőfelszerelés biztosítása. 

Amennyiben védőfelszerelés hiányában a látogatáson kívüli személyes kapcsolattartási jogok 

biztonságos gyakorlása nem kivitelezhető, úgy ez a járványügyi helyzetre tekintettel fokozott 

kockázatot jelent az egyészségügyi ellátásban résztvevőkre, valamint az érintettekre.  

Ilyen esetben a PTE Operatív Stáb kéri, hogy az adott szervezeti egység jelezze a 

védőfelszerelés iránti igényt, amelyet a jelen helyzetben felmerülő érdekek priorizálása mellett 

szükséges teljesíteni. 
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PTE Operatív Stáb 45/2020. (III. 18.) állásfoglalása 

A PTE Operatív Stáb deklarálja, hogy a Kormány koronavírus elleni védekezés kapcsán 

szükséges további intézkedésekről szóló 1101/2020. (III. 14.) Korm. határozata 9. pontjával 

létrehozott Koronavírus Kutató Akciócsoport – amelynek feladata a betegség ellen 

felhasználható gyógyszerek és gyógymódok kifejlesztése – működésével, tevékenységével, 

tervezett kutatásaival kapcsolatos bármilyen nyilatkozatot kizárólag az Akciócsoport vezetője 

Prof. dr. Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Természettudományi Kar Biológiai 

Intézetének egyetemi tanára, a Szentágothai János Kutatóközpont tudományos titkára, egyben 

a Virológiai Kutatócsoport vezetője tehet. 

 

 

PTE Operatív Stáb 46/2020. (III. 18.) határozata  

A PTE Operatív Stáb egyhangú döntésében felhívja Prof. Dr. Hegyi Pétert, hogy az IV/2428-

2/2020/EKU ügyiratszámú ETT TUKEB engedély c1 pontjában meghatározott feltétel 

teljesüléséig semmilyen formában ne kezdje meg az „Egyénre szabott életmódi tanácsadás a 

COVID-19-cel szemben: A legjobb prevenciót biztosító adaptív randomizált kontrollált 

vizsgálat (Personalized health education against COVID-19 in Hungary: An adaptive 

randomized control trial for the best prevention)” című kutatási tevékenységét. 


