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PTE Operatív Stáb 1/2020. (III. 12) határozata 

A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatja a koronavírus miatti rendkívüli helyzetben elrendelt 
munkáltatói intézkedésekről  szóló 4/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás szigorítását a 
Kormány által elrendelet veszélyhelyzetre tekintettel, az alábbi területeken: 

- az utasítás hatálya alá tartozó személyi kör esetében 2020. március 13. napjától a külföldi 
kiküldetések teljes egészében kerüljenek tiltásra,  

- kerüljenek beépítésre a 41/2020. (III.11.) Kormányrendeletben az egészségügyi dolgozókra 
vonatkoztatott rendelkezések, 

- a közalkalmazott szabadidejében külföldre tervezett utazások jogkövetkezményei a 
„veszélyeztetett terület” helyett bármely külföldi kiutazásra terjedjenek ki. 

felelős: Kancellária Humánpolitikai Igazgatóság, Rektori Kabinet Titkárság 
határidő: 2020. március 13. 
 
 

PTE Operatív Stáb 2/2020. (III. 12) állásfoglalása 
a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatási tilalmának értelmezésére  

a mai napig felmerült kérdések kapcsán: 
- a graduális képzésben kizárólag hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatókra kiterjed az 
intézménylátogatási tilalom, 
- amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonyán kívül az Egyetemmel munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban is áll, ezen jogviszonyára tekintettel az intézménylátogatási tilalom rá nem vonatkozik, 
-  az Általános Orvostudományi Karon szigorló tanéven tanulmányokat folytató hallgatókra kiterjed az 
intézménylátogatási tilalom, 
- a doktoranduszok oktatási és kutatási feladataikat a munkavállalókhoz hasonlóan végzik, ezért rájuk 
az intézménylátogatási tilalom nem terjed ki, 
- az olyan testületi ülések (pl. Kari Tanács, Tanulmányi Bizottság) amelyek hallgatói részvételhez 
kötöttek csak annyiban tarthatóak meg, ha a hallgatók részvétele a tanácskozásban és 
döntéshozatalban infokommunikációs eszközök segítségével távolról is biztosított, ellenkező esetben 
a testületi ülések elhalasztása, illetve a folyamatban lévő eljárások felfüggesztése javasolt. 
 
 

PTE Operatív Stáb 3/2020. (III. 12) állásfoglalása 
a PTE hallgatóinak gyakorlati képzésben folytatott tevékenysége kapcsán: 

 
Az Operatív Stáb azt az egyhangú állásfoglalást hozta, hogy az Egyetem gyakorló intézményeiben, 
illetve egyéb partnerszervezeteiben szakmai gyakorlataikat végző hallgatók 2020. március 13. napjától 
a veszélyhelyzet megszűnéséig szakmai gyakorlattal összefüggő tevékenységüket függesszék fel. 

 
 

PTE Operatív Stáb 4/2020. (III. 12) határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag egyetért azzal, hogy 2020. március 13. napjától kezdődően 
valamennyi elektív műtéti ellátást - kivéve az onkológiai sebészeti eseteket – ellenkező Klinikai 
Központi elnöki utasításig szükséges leállítani. 

felelős: Klinikai Központ elnöke 
határidő: azonnal 
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PTE Operatív Stáb 5/2020. (III. 12) határozata 

A PTE Operatív Stáb egyhangú döntése értelmében a kialakult helyzetben a járványügyi érdekre 
tekintettel a Klinikai Központban többletbetegellátó kapacitás kialakítása szükséges. A 
többletkapacitás kialakításának előkészítését, az egészségügyi szakmai operatív team a Klinikai 
Központ Rákóczi úti telephelyén javasolja megvalósítani, a jelenleg használaton kívül lévő, ámde 
korábban betegellátási célokat szolgáló épületrészekben. 

A többletkapacitás bővítés érinti a jelenleg meglévő nővérszállót, annak kiürítésével. 
felelős: Klinikai Központ elnöke, Kancellária Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság 
határidő: 2020.03.17. 08:00 

 
 

PTE Operatív Stáb 6/2020. (III. 12) határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúan javasolja a 3/2020. számú rektori utasítás kiadását a kollégiumok 
zárvatartásának elrendeléséről. 

felelős: Rektori Kabinet Titkárság, EHÖK 
határidő: azonnal 

 
 

PTE Operatív Stáb 7/2020. (III. 12) határozata 
A PTE Operatív Stáb a Pécsi Tudományegyetem belső képzéseinek felfüggesztését egyhangúlag 
elrendeli a veszélyhelyzet fennállásáig. 

felelős: rektori kabinetvezető 
határidő: azonnal 

 
 

PTE Operatív Stáb 8/2020. (III. 12.) határozata 
A PTE Operatív Stáb felhatalmazza Lengvárszky Attila oktatási igazgatót, hogy az elmaradó Erasmusos 
utak költségeinek viseléséről szükséges egyetemi ajánlásokat a Tempus Közalapítvány felé tegye meg.  

felelős: oktatási igazgató 
határidő: 2020. március 13. 

 
 

PTE Operatív Stáb 9/2020. (III. 12.) határozata 
A PTE Operatív Stáb felhatalmazza Lengvárszky Attila oktatási igazgatót arra, hogy az Egyetem 

szervezeti egységei felé tegyen közzé oktatásszervezési és informatikai ajánlatot a távoktatásra 
felkészülés érdekében.  

A PTE Operatív Stáb felkéri a Karok, és egyéb oktatási tevékenységet folytató szervezeti egységek 
vezetőit, hogy 2020. március 16-án 8:00-ig küldjék be a távoktatásra átállásról szóló intézkedési 
tervüket és jelenléti oktatási igényeiket az oktatási igazgató ajánlása alapján. 

felelős: RK Oktatási Igazgatóság, Kancellária Informatikai Igazgatóság 
határidő: azonnal 
 
 

PTE Operatív Stáb 10/2020. (III. 12.) határozata 
A PTE Operatív Stáb döntése értelmében a PTE valamennyi önálló szervezeti egysége jelöljön ki 

hatáskörrel rendelkező, az Operatív Stábbal folyamatos kapcsolattartást végző személyt, továbbá e-
mailes és mobiltelefonos elérhetőségét küldje meg a pteoperativstab@pte.hu a PTE Operatív Stáb 
központi e-mailcímére. 

felelős: önálló szervezeti egyégvezetők 
határidő: 2020. március 13. 
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PTE Operatív Stáb 11/2020. (III. 14.) elektronikus úton hozott határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag jóváhagyta a PTE kisgyermekes munkavállalói számára - a jelenleg 
hatályos jogszabályok által biztosított keretek között - elérhető lehetőségekről készült tájékoztatót, a 
12 éven aluli gyermekek otthonukban történő felügyeletét elősegítendő, a köznevelésben 2020. 
március 16. napjától a veszélyhelyzetre tekintettel bevezetett digitális tanmenetre tekintettel. 
 
 

PTE Operatív Stáb 12/2020. (III. 15.) elektronikus úton hozott határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag jóváhagyja a Pécsi Tudományegyetem fenntartásában lévő 

köznevelési intézmények és a bölcsőde felett fenntartói jogokat gyakorló vezetők és egyidejűleg az 
intézmények vezetői részére az alábbi intézkedési csomag kiadását.  

A PTE Operatív Stáb egyhangúlag felhatalmazza Lengvárszky Attila oktatási igazgatót az 
intézkedések kommunikációjára és a végrehajtás felügyeletére. 

 
 

PTE Operatív Stáb 13/2020. (III. 15.) elektronikus úton hozott határozata 
A PTE Operatív Stáb - az utasításban átvezetett módosításokkal – egyhangúlag jóváhagyta a Pécsi 

Tudományegyetem Természettudományi Kar, az új koronavírus által okozott veszélyhelyzet kezelésére 
elfogadott intézkedési tervében megfogalmazott intézkedések végrehajtására kiadandó dékáni 
utasítást. 

Azzal a megjegyzéssel, hogy amint a külföldi utazás bejelentésre központi űrlap kerül kidolgozásra, 
az Egyetem minden Karán szükséges lesz azt használni. 

 
 

PTE Operatív Stáb 14/2020. (III. 15.) elektronikus úton hozott határozata 
A PTE Operatív Stáb szavazattöbbséggel (4 igen, 1 nem mellett) engedélyezi a Pécsi Tudományegyetem 
Szombathelyi Képzési Központjában a külső partner által 2020. március 16. napjára szervezett OKJ-s 
képzés vizsgájának a megtartását, amennyiben a szervező gondoskodik a fokozott higiénés 
intézkedések betartásáról és az egy helyiségben tartózkodók száma nem haladja meg a 10 főt a vizsga 
idejére. 

 
 

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 
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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 

 
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. 



A PTE Operatív Stáb döntései 
2020. március 12. – 2020. május 08. 

5 

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 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. 
 
 

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. 
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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 
 

 
PTE Operatív Stáb 28/2020. (III. 17.) határozata 

A PTE Operatív Stáb egyhangúlag jóváhagyta, hogy a külföldi hallgatók részére a PTE Foglalkozás-
egészségügyi és Munkahigiénés Központja térítésmentesen biztosítja és ajánlja az alapellátási 
tevékenységekhez kapcsolódó (azaz a háziorvosi) szolgáltatásait a veszélyhelyzet időtartama alatt. A 
PTE Operatív Stáb a hallgatók mielőbbi tájékoztatásához a PTE Média Iroda közreműködését kéri. A 
tájékoztató magyar/angol/német nyelven kerül kiadásra. 

felelős: Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ 
 Kommunikáció: Harka Éva 
határidő: azonnal 
közzététel felületei: www.pte.hu (COVID-19), közösségi média, kari kommunikáció, EHÖK 
felületek 

 
 

PTE Operatív Stáb 29/2020. (III. 17.) határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag jóváhagyta az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által elkészített, 
viselkedési ajánlást tartalmazó hallgatói tájékoztató levél közzétételét. A tájékoztató 
magyar/angol/német nyelven kerül kiadásra. 

felelős:  Koltai Arnold, Harka Éva 
határidő: azonnal 
közzététel felületei: www.pte.hu (COVID-19), közösségi média, kari kommunikáció, EHÖK 
felületek 

 

 

PTE Operatív Stáb 30/2020. (III. 17.) állásfoglalása 
A PTE Operatív Stáb a 7/2020. (III. 12) határozatával egyhangúlag elrendelte a Pécsi Tudományegyetem 
belső képzéseinek felfüggesztését a veszélyhelyzet fennállásáig. Ezen döntését jelen határozattal 
annyiban módosítja, hogyha a belső képzés elektronikus vagy távoktatási formában megoldható, akkor 
a belső képzés megtartható.   
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PTE Operatív Stáb 31/2020. (III. 17.) határozat 

A PTE Operatív Stábnak alárendelt munkacsoport, az egészségügyi szakmai operatív team ajánlása 
alapján a PTE Operatív Stáb támogatta a Kancellária Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság, valamint a KK 
Sürgősségi Orvostani Tanszék és az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet által kidolgozott, a 
Janus Pannonius Klinikai Tömbben a járványügyi szempontból biztonságos betegutak biztosítása 
érdekében szükséges átalakításokat.  

felelős:  Klinikai Központ, Műszaki és Szolgáltatási Igazgatóság 
határidő: azonnal 

 
 

PTE Operatív Stáb 32/2020. (III. 17.) határozat 
A PTE Operatív Stábnak alárendelt munkacsoport, az egészségügyi szakmai operatív team ajánlása 
alapján a PTE Operatív Stáb támogatta az alábbi költöztetéseket a Rákóczi úti telephelyen a COVID-19 
betegek ellátása érdekében szükséges szabad kapacitások kialakítása céljából:  

 az I. sz. Belgyógyászati Klinika Infektológiai Osztály F épületből az A épület I. emeletére költözik, 
 az így felszabaduló helyre áthelyezésre kerül a Geriátriai és a Krónikus Belgyógyászati Osztály,  
 így a K épület II. és III. szintje kiürítésre kerül. 

felelős:  Klinikai Központ, Műszaki és Szolgáltatási Igazgatóság 
határidő: azonnal 

 
 

PTE Operatív Stáb 33/2020. (III. 17.) határozat 
A PTE Operatív Stábnak alárendelt munkacsoport, az egészségügyi szakmai operatív team ajánlása 
alapján a PTE Operatív Stáb jóváhagyta a Dr. Botz Lajos professzor úr által a PTE Operatív Stáb elé 
terjesztett, „a PTE KK klinikáin és intézeteiben futó klinikai vizsgálatok menedzseléséről a COVID-19 
(koronavírus) alatt” c. javaslatot. 
 
 

PTE Operatív Stáb 34/2020. (III. 17.) elektronikus úton hozott határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag jóváhagyta a PTE Operatív Stáb működési rendjéről szóló 5/2020. 
számú rektori és kancellári együttes utasítást. 

 
 

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 Szolágáltatási 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 
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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. 

 
 

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 

 
 

A PTE Operatív Stáb 40/2020. (III. 18) elektronikus úton hozott határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag jóváhagyta a Humánpolitikai Igazgatóság által kidolgozott, NY22/2. 
számú „Megállapodás önkéntes segítői tevékenység ellátására egészségügyben” blankettát. A valódi 
önkéntesség biztosítása érdekében, az önkéntesek toborzására kiadott tájékoztató anyagokban ki kell 
térni arra, hogy az egészségügyi felsőoktatásban, vagy szakképzésben résztvevő hallgatók, illetve 
tanulók, semmilyen hátrányos megkülönböztetésben nem részesülhetnek azért, ha nem kívánnak 
jelentkezni önkéntes segítői tevékenység ellátására. 
 
 

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 
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PTE Operatív Stáb 42/2020. (III. 19.) 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. 19.) 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. 

 
 

PTE Operatív Stáb 45/2020. (III. 19.) 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. 
  



A PTE Operatív Stáb döntései 
2020. március 12. – 2020. május 08. 

10 

 
PTE Operatív Stáb 46/2020. (III. 19.) 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. 
 
 

A PTE Operatív Stáb 47/2020. (III. 20.) állásfoglalása 
A PTE Operatív Stáb a 18/2020. (III. 16.) állásfoglalását egyhangúlag akként módosítja, hogy az Egyetem 
dolgozói – kivéve a PTE KK Sürgősségi és Betegellátó Osztályának egészségügyi dolgozói – a 
közalkalmazotti jogviszonyuk mellett fennálló további munkavégzésre irányuló jogviszonyaikat – 
mindaddig folytathatják, ameddig a veszélyhelyzetre tekintettel a Pécsi Tudományegyetem Klinikai 
Központjában nem áll elő komolyabb humánerőforráshiány. 
 
 

PTE Operatív Stáb 48/2020. (III. 20.) határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag jóváhagyta az egészségügyi szakdolgozók részére egy átmeneti 
szálláshely kialakítását a PTE Szántó Kollégium „C” szárnyában. 
 felelős: Kollégiumi Központ 
 határidő: azonnal 
 
 

PTE Operatív Stáb 49/2020. (III. 20.) elektronikus úton hozott állásfoglalása 
A PTE Operatív Stáb felhívja az Egyetem valamennyi polgára figyelmét a levéltitokra vonatkozó 

szabályok fokozott betartására. 
A veszélyhelyzetre tekintettel az Egyetem különösen szigorúan kíván eljárni abban az esetben, ha 

nem a nyilvánosság számára szóló minisztériumi, államtitkári leiratokat az Egyetem dolgozója, vagy 
hallgatója engedély nélkül megismeri, illetőleg mások számára hozzáférhetővé teszi, ezekben az 
esetekben kivétel nélkül számolnia kell a kapcsolódó polgári jogi, munkajogi (hallgatók esetében 
fegyelmi) és büntetőjogi jogkövetkezményekkel. 

felelős: Kancellária Jogi Főosztály, Média Iroda 
határidő: azonnal 

 
 

PTE Operatív Stáb 50/2020. (III. 23.) határozata  
A PTE Operatív Stáb - az írásban megküldött kiegészítésekkel együtt - egyhangúlag elfogadta az 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat javaslatát a nem egészségügyi területen végezhető hallgatói 
önkéntességi tevékenységek vonatkozásában.  

felelős: EHÖK  
határidő: folyamatos 
 
 

PTE Operatív Stáb 51/2020. (III. 23.) állásfoglalása  
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag egyetértett azzal, hogy az oktatási tevékenységre vonatkozó (pl. 

idegen nyelven történő oktatás) többletfeladatos megállapodások a távolléti oktatásra történő átállást 
követően is kari kompetenciában maradnak, ideértve az óradíjak meghatározását, illetve a 
teljesítmény igazolások rendjét. 
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PTE Operatív Stáb 52/2020. (III. 23.) határozata  
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag tudomásul vette a PTE Általános Orvostudományi Kar által 

működtetett PTE Hotline telefonos ügyfélszolgálati rendszerben tevékenykedő hallgatók és 
munkavállalók javadalmazására vonatkozóan a PTE ÁOK dékánja által 2020. április 15-ig meghatározott 
óradíjakat. 

felelős: Általános Orvostudományi Kar  
határidő: azonnal 

 
 

PTE Operatív Stáb 53/2020. (III. 24.) elektronikus úton hozott határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatta a nemzetközi hallgatókat ért atrocitásokkal szembeni 
közös fellépés érdekében a Magyar Rektori Konferencia részére ajánlás megfogalmazását és 
megküldését. 
 felelős: rektori kabinetvezető 
 határidő: azonnal 
 
 

PTE Operatív Stáb 54/2020. (III. 24.) határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatta az önkéntes tevékenységekre jelentkező hallgatók részére 
készített nyilatkozat használatát. 

felelős: Humánpolitikai Igazgatóság, EHÖK 
 határidő: azonnal 
 

PTE Operatív Stáb 55/2020. (III. 24.) határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag jóváhagyta, hogy a Koronavírus Ellátó Központ (KEK) környékén élő 
pécsi polgárok részére készüljön egy rövid tájékoztató anyag a KEK működéséről és a körülöttük zajló 
tevékenységekről. 

felelős: Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság, Harka Éva 
határidő: azonnal 

 
 

PTE Operatív Stáb 56/2020. (III. 24.) határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag jóváhagyta, hogy az egyetemi polgárok részére készüljön egy 
tájékoztató levél, melyben felkérésre kerülnek, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel – aki 
még nem nyújtotta be ezirányú nyilatkozatát – adója 1%-ával támogassa a PTE Közhasznú Alapítvány 
tevékenységét. 

felelős: PTE Közhasznú Alapítvány 
határidő: azonnal 
 
 

PTE Operatív Stáb 57/2020. (III. 24.) elektronikus úton hozott állásfoglalása 
1. A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatja a PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ által 

előterjesztett védőfelszerelésrendszer (arcvédőpajzs, maszk, védőszemüveg) kifejlesztését, 
tervezését, tesztelését, prototípus gyártását és annak bevizsgáltatását.  

felelős: PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ 
határidő: azonnal 

  
2. A PTE Operatív Stáb bármely felajánlást tevő, védőfelszereléseket gyártó cég esetében deklarálja, 

hogy a védőeszközök bevizsgáltatási, engedélyezési eljárásának előmozdítását a tőle telhető 
legteljesebb mértékben támogatja.  
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3. A PTE Operatív Stáb egyhangúlag kijelenti, hogy kizárólag a bevizsgált, hatósági engedéllyel 
rendelkező védőfelszerelések használatát engedélyezi a Klinikai Központban, a betegellátásban 
tevékenykedő személyek részére. Ugyanakkor az Operatív Stáb egyhangúlag tiltja a hatósági 
engedéllyel nem rendelkező védőfelszerelés egészségügyi ellátórendszerbe történő juttatását, 
valamint a minősítéssel nem rendelkező, be nem vizsgált védőfelszerelések felhasználását. 

felelős: Klinikai Központ, Kancellária Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság  
határidő: azonnal 

 
 

PTE Operatív Stáb 58/2020. (III. 26.) határozata 
A PTE Operatív Stáb hatályon kívül helyezi a 8/2020. (III. 12.) határozatát és az alábbi, új határozatot 
hozza. A PTE Operatív Stáb egyhangúlag felhatalmazza Dr. Tarrósy Istvánt kapcsolati és 
nemzetköziesítési igazgatót, hogy az elmaradó Erasmus-os utak költségeinek viselésével kapcsolatos 
egyéni kérelmeket a Tempus Közalapítvány felé nyújtsa be.  

felelős: a kapcsolati és nemzetköziesítési igazgató 
határidő: folyamatos 

 
 

PTE Operatív Stáb 59/2020. (III. 26.) határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatja az EHÖK kezdeményezését, hogy az egészségügyi 
területen önkéntes munkát folytató hallgatók részére egy új hallgatói ösztöndíj jogcímet dolgozzon ki 
saját forrásai terhére. 

felelős: EHÖK 
határidő: azonnal 

 
 

PTE Operatív Stáb 60/2020. (III. 26.) határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatja a koronavírus járvány elleni küzdelemben kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó dolgozók erkölcsi és anyagi elismerését kifejező nyilatkozat közzétételét. 

felelős: Kancellária, Harka Éva 
határidő: azonnal 

 
 

 PTE Operatív Stáb 61/2020. (III. 26.) határozata  
A PTE Operatív Stábnak alárendelt munkacsoport, az egészségügyi szakmai operatív team ajánlása 
alapján a PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatta Prof. Dr. Janszky József, a Neurológiai Klinika és 
Prof. Dr. Büki András, az Idegsebészeti Klinika igazgatójának előterjesztését a Neurológiai Klinika Stroke 
Osztály Rét utcai telephelyre történő áthelyezéséről a JPKT intenzív kapacitásának növelése 
érdekében.  

felelős: Klinikai Központ, Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság  
határidő: azonnal 

 
 

PTE Operatív Stáb 62/2020. (III. 30.) határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatta a koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzetben a 
Pécsi Tudományegyetem részére érkező adományok kezelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 
előterjesztés szerinti végrehajtását. 

felelős: RK Média Iroda, Klinikai Központ, Kancellária MSZI, Kancellária JFO 
határidő: folyamatos 
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PTE Operatív Stáb 1/2020. (IV.I.) határozata 
A PTE Operatív Stáb elfogadja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat előterjesztését a veszélyhelyzet 
időszakában aktív kollégiumi díjak fizetési határidejének módosítására, valamint a kollégiumi díjakkal 
kapcsolatos túlfizetés, visszatérítés előterjesztésben foglaltak szerinti rendezésére, továbbá az 
átmeneti férőhelyen elhelyezett hallgatók díjfizetési helyzetének előterjesztésben foglaltak szerinti 
rendezésére. 

felelős: EHÖK, Kollégiumi Központ, RK OIG, Kancellária HPI 
határidő: azonnal 

 
 

PTE Operatív Stáb 2/2020. (IV.1.) határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatta a Neptun üzemeltetőjétől érkezett kérést, miszerint a 
Pécsi Tudományegyetem Neptun rendszerében is kerüljön közzétételre a Szegedi Tudományegyetem 
által - több hazai felsőoktatási intézmény és kutatócsoport bevonásával - fejlesztett, az ITM által 
támogatott, országos epidemiológiai előrejelzési rendszer fejlesztését célzó kutatási kérdőív 
kitöltésére vonatkozó felhívás.  

felelős: RK Oktatási Igazgatóság  
határidő: azonnal 

 
 

PTE Operatív Stáb 3/2020. (IV.3.) határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatta az egyetemi telefonkönyv adattartalmának azonnali 
frissítésére, naprakésszé tételére vonatkozó figyelemfelhívó rektori kancellári közös hírlevél kiküldését 
az egyetem minden munkavállalója részére. 

felelős: Kancellária Informatikai Igazgatóság 
határidő: azonnal 
 

 
A PTE Operatív Stáb 4/2020. (IV.9.) számú határozata 

A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatta a koronavírus miatti rendkívüli helyzetben elrendelt 
munkáltatói intézkedésekről szóló 4/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás módosítását 
az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendeletnek 
történő megfelelés érdekében. 

felelős: Kancellária Humánpolitikai Igazgatóság, Rektori Kabinet Titkárság 
határidő: azonnal 

 
 

A PTE Operatív Stáb 5/2020. (IV.9.) számú határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatta a stratégiai szolgáltatók munkavállalóinak COVID 
tesztelésére vonatkozó eljárásrendről szóló rektori - kancellári közös utasítás kiadását. 

felelős: Klinikai Központ, Rektori Kabinet Titkárság 
határidő: azonnal 
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A PTE Operatív Stáb 6/2020. (IV.14.) számú állásfoglalása 

A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatta a pandémiás helyzetre való tekintettel a PTE RK Kapcsolati 
és Nemzetköziesítési Igazgatóság által kidolgozott, a nemzetközi felvételi eljárásrendek módosítására 
vonatkozó ajánlást, miszerint a felvételi eljárás hiányos egészségügyi dokumentáció mellett is 
lefolytatható és a felvételi döntést igazoló, a vízumügyintézés lefolytatására is alkalmas felvételi 
határozat kiállítható. A jelentkezőnek a beiratkozásig lesz lehetősége a dokumentumok pótlására, 
kivéve abban az esetben, ha adott Kar szigorúbb feltételeket határoz meg, és a vízumügyintézés 
lefolytatására is alkalmas felvételi határozat kiadását ennek a dokumentumnak a benyújtásához köti. 

 
 

A PTE Operatív Stáb 7/2020. (IV.18.) elektronikus úton hozott határozata 
1) A PTE Operatív Stábnak alárendelt munkacsoport, az egészségügyi szakmai operatív team 
ajánlása alapján a PTE Operatív Stáb támogatta a Prof. Dr. Kásler Miklós Miniszter Úr 
IV/3518/2020/EFHÁT. számú levelében foglaltaknak történő megfelelés érdekében  

 a Rákóczi út- Rét utcai telephelyen 426 ágyhely, 
 az Akác utcai telephelyen 246 ágyhely,  
 a Gyermekgyógyászati Klinikán 54 ágyhely, 
 a Janus Pannonius Klinikai Tömbben (JPKT) 70 ágyhely, 
 a Munkácsy utcai telephelyen 68 ágyhely, 
 a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán 23 ágyhely, összesen 887 ágyhely  

COVID betegek ellátására történő alkalmassá tételét. 
 
2) A fentiek biztosítása érdekében az alábbi szervezeti egységek költözése szükséges: 

 a Rákóczi úti telephelyről az I. sz. Belgyógyászati Klinika Infektológiai és Pulmonológiai 
Tanszék a Janus Pannonius Klinikai Tömbbe; 
 az Akác utcai telephelyről a Reumatológiai és Immunológiai Klinika, valamint a Bőr-, 
Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika nem sebészeti részlegei a II. sz. Belgyógyászati 
Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrumba, sebészeti részlege a Sebészeti Klinikára, a 
Szemészeti Klinika és az Ortopédiai Klinika a Traumatológiai Klinikára;  
 a Munkácsy utcai telephelyen a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika az 
Urológiai Klinikára. 
 

3) A fenti ágyak egy része az Operatív Törzs jóváhagyó döntése esetén az Expo Centerben kerül 
kialakításra. 

felelős:  Klinikai Központ, Műszaki és Szolgáltatási Igazgatóság 
határidő: folyamatos 
 
 

A PTE Operatív Stáb 8/2020. (IV.24.) elektronikus úton hozott határozata 
A PTE Operatív Stáb elfogadja a Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság illetékes munkatársai és a Klinikai 
Központ illetékes főorvosai által kidolgozott a veszélyhelyzet időtartama alatt a Pécsi 
Tudományegyetem által szervezett, személyes jelenléthez kötött vizsgáztatások higiénés feladataira 
vonatkozó eljárásrendet. 

felelős: Kancellária MSZI, vizsgáztató szervezeti egységek 
határidő: folyamatos 

 
A PTE Operatív Stáb 1/2020. (V. 05.) határozata 

A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatta a PTE Általános Orvostudományi Kar által létrehozott PTE 
Hotline telefonos ügyfélszolgálat működtetésének meghosszabbítását 2020. június 30-ig. 

felelős: Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, EHÖK 
határidő: folyamatos 
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A PTE Operatív Stáb 2/2020. (V. 05.) állásfoglalása (helyesbített) 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag megállapította, hogy a Pécsi Tudományegyetem a jelenleg 
rendelkezésre álló kapacitások mellett az EMMI utasításokból, az ITM által támogatott H-UNCOVER 
országos kutatásban való részvételből, a jogi kötelezettségekből adódó, illetőleg a 7/2020. számú 
rektori és kancellári együttes utasítás hatálya alá tartozó vizsgálatokon túl, külső megkeresésekre nem 
vállalja koronavírus SARS-CoV2 direkt kimutatására irányuló PCR, illetve a COVID-19 szerológiai tesztek 
készítését. Jelen állásfoglalást a PTE Operatív Stáb kéthetente felülvizsgálja. 
 
 

A PTE Operatív Stáb 3/2020. (V. 08.) elektronikus úton hozott határozata: 
A PTE Operatív Stábnak alárendelt munkacsoport, az egészségügyi szakmai operatív team ajánlása 
alapján a PTE Operatív Stáb jóváhagyta a Dr. Botz Lajos professzor úr által a PTE Operatív Stáb elé 
terjesztett, a PTE KK klinikáin és intézeteiben folyó klinikai vizsgálatok vizsgálati készítményeinek 
veszélyhelyzet esetén történő helyes kezeléséről és kiszállításáról szóló tájékoztatót. 
 
 
 
 
 
Dr. Betlehem József s.k. 
általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes 
a PTE Operatív Stáb vezetője 


