
A PTE Operatív Stáb 1/2022. (III. 07.) elektronikus úton hozott állásfoglalása 

I. A PTE Operatív Stáb szavazattöbbséggel (3 igen, 2 tartózkodás mellett) a koronavírus-
világjárvány elleni egyes védelmi intézkedések megszüntetéséről szóló 77/2022. (III. 4.) 
Kormányrendelet alapján javasolja a Pécsi Tudományegyetem veszélyhelyzeti intézménylátogatási 
rendjéről szóló 20/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás azonnali hatályú módosítását az 
alábbiak szerint: 

1) A maszkhasználati kötelezettség 2022. március 7. napjától kivezetésre kerül, ugyanakkor a 
kockázatok mérséklése érdekében az Egyetem teljes területén, zárt térben továbbra is ajánlott a 
maszkhasználat azokban az esetekben, amikor a másfél méteres védőtávolság nem tartható. A Klinikai 
Központ területén változatlanul a maszkhasználatot a vonatkozó jogszabályi és belső utasítások 
szabályozzák és az általánostól szigorúbb előírások érvényesülnek. 

2) A rendezvényekre vonatkozó bejelentési kötelezettség megszűnik, továbbá a rendezvények 
szervezésével kapcsolatos speciális feltételek rendszere 2022. március 7. napjától kivezetésre kerül. 

3) Az igazolt koronavírus fertőzés miatt elrendelt hatósági karanténból szabadult 
foglalkoztatottak esetében az intézménylátogatás feltételeként a szervezeti egység vezetője a belépést 
- legalább egy, a belépést legfeljebb három nappal megelőzően készült - negatív SARS-CoV-2 antigén 
gyorsteszt eredményhez kötheti. 
 
II. A határozat hatálybalépésével egyidejűleg szükséges a módosításokat értelemszerűen 
átvezetni a Pécsi Tudományegyetem veszélyhelyzeti intézménylátogatási rendjéről szóló 20/2020. 
számú rektori és kancellári együttes utasításban, valamint a PTE Operatív Stáb 1/2021. (X. 18.) 
határozatával elfogadott a veszélyhelyzet időtartama alatt a Pécsi Tudományegyetem által szervezett, 
személyes jelenléthez kötött oktatási, ismeretellenőrzési cselekmények és felvételi vizsgák szükséges 
védelmi intézkedéseinek minimum feltételeire vonatkozó járványügyi higiénés ajánlásokban.  
 

A PTE Operatív Stáb 2/2022. (III. 07.) elektronikus úton hozott állásfoglalása 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag javasolja a koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi 
intézkedések megszüntetéséről szóló 77/2022. (III. 4.) Kormányrendelet alapján a Pécsi 
Tudományegyetem munkavállalói számára a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről 
szóló 11/2021. számú rektori és kancellári együttes utasítás hatályon kívül helyezését az alábbiak 
szerint: 

1) A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése szerinti időpontban, de legkésőbb 2022. április 1-
jén megszűnik a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 
alapján elrendelt vagy alkalmazott fizetés nélküli szabadság. 

2) A munkáltató a foglalkoztatott hivatalos elektronikus kapcsolattartásra használt e-mail címén 
és papír alapon haladéktalanul tájékoztatja az érintett személyt a munkavégzési és rendelkezésre állási 
kötelezettség helyreállásának kezdő időpontjáról. 

3) Amennyiben a munkáltató a fizetés nélküli szabadság elrendelésére tekintettel az érintett 
munkaköri feladatait más foglalkoztatott bevonásával látta el, egyidejűleg rendelkeznie kell arról is, 
hogy az érintett munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettségének helyreállása napjától a 
helyettest milyen módon foglalkoztatja tovább. Amennyiben az együttes foglalkoztatás kapacitás 
bővítéssel jár együtt, ehhez kancellári engedély szükséges. 
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