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A PTE Operatív Stáb 4/2021. (V. 25.) határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatta a PTE Operatív Stábnak alárendelt munkacsoport, az 
egészségügyi szakmai operatív team szavazati jogú tagjainak kibővítését a Klinikai Központ általános 
elnökhelyettesével és az ápolási igazgatóval, valamint a módosítás átvezetését a vonatkozó 19/2020. 
számú rektori és kancellári együttes utasításban. 

 
A PTE Operatív Stáb 5/2021. (V. 27.) elektronikus úton hozott határozata 

A PTE Operatív Stáb elektronikus döntéshozatal útján egyhangúlag támogatta a védelmi intézkedések 
lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatában hozott kormányzati intézkedésekre tekintettel, valamint 
az Egyetemi Doktori Tanács elnökének előterjesztése alapján a Pécsi Tudományegyetem 
veszélyhelyzeti intézménylátogatási rendjének módosítását. 

 
A PTE Operatív Stáb 6/2021. (V. 27.) elektronikus úton hozott határozata 

A PTE Operatív Stáb elektronikus döntéshozatal útján visszavonja a rendezvények engedélyezésével 
kapcsolatos eljárásról szóló korábbi 6/2020. (IX.11.) számú ajánlását. 
Az Egyetem, illetve szervezeti egységei által szervezett és közvetlen személyes kontaktust igénylő 
rendezvényeket a rendezvény tervezett időpontját legalább egy héttel megelőzően be kell jelenteni a 
Rektori Kabinet Protokoll és Rendezvény Irodának. A bejelentést a rendezveny@pte.hu e-mailcímre, 
az erre rendszeresített űrlapon szükséges megtenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tervezett 
rendezvény helyszínét, időpontját, az eseményen résztvevők várható létszámát, a tervezett 
programot, a tervezett védelmi intézkedéseket. 
Amennyiben a kapcsolati igazgató észleli, hogy a rendezvény járványügyi szempontból kockázatosnak, 
vagy a rendezvényekre vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekbe ütközőnek minősülhet, a 
tervezett rendezvényről tájékoztatja a PTE Operatív Stábot, amely indokolt esetben javaslatot tesz a 
rektornak a rendezvény megtiltására. 
A rektor döntésével szemben jogorvoslatnak helye nincs. 
A bérleti szerződés alapján az Egyetem területén megvalósuló rendezvények esetében a megállapodás 
szövegében szerepeltetni kell, hogy a  rendezvény szervezője a felelős a hatályos veszélyhelyzeti 
előírások betartásáért.  
Jelen határozat 2021. június 1. napjától visszavonásig érvényes. 
 

 
A PTE Operatív Stáb 7/2021. (V. 27.) elektronikus úton hozott állásfoglalása 

A PTE Operatív Stáb felhívja a figyelmet a PTE Média Kódexének és kríziskommunikációs rendjének 
megfelelő eljárásrendek tiszteletben tartására az alábbiak szerint: 
I. A Média Kódex 8. § (1) szerint "Az Egyetem területén a televíziós társaságok vagy magánszemélyek 

kép- és hangfelvétel rögzítését csak érvényes forgatási engedély birtokában bonyolíthatják le." A 
forgatási engedély kiadását az egyetem sajtóreferense koordinálja. 

 
II. A PTE Operatív Stáb ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy az 5/2020. (XII.1.) határozata 

értelmében "a járványügyi készültség és/vagy veszélyhelyzet idejére a kommunikációs krízisstáb 
szerepét a PTE Operatív Stábja tölti be. Krízishelyzetben a rektor és a PTE Operatív Stábjának 
vezetője határozhatja meg a nyilatkozatadásra jogosultak körét, az Egyetem és a média közötti 
kapcsolattartás irányításáért a PTE Operatív Stábjának vezetője, koordinálásáért a kapcsolati 
igazgató felelős.” 
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A PTE Operatív Stáb 8/2021. (V. 27.) elektronikus úton hozott állásfoglalása 

A PTE Operatív Stáb a járványügyi helyzet javulására tekintettel az alábbi javaslatokat fogalmazza meg: 
I. A munkavállalók térjenek vissza az Egyetem területén meghatározott munkavégzési helyükre. 
II. Az Egyetem területén történő munkavégzés során a munkavállalók a továbbiakban is 
törekedjenek a fokozott higiénés előírások, valamint a védőtávolság betartására és ügyeljenek a 
maszkviselési kötelezettségre.  
III. A PTE Operatív Stáb a járvány megfékezése, valamint az Egyetem polgárainak élet- és 
egészségvédelme érdekében ismételten javasolja, hogy a munkavállalók éljenek a vakcinák nyújtotta 
védelem lehetőségével és jelentkezzenek oltásra illetve vegyék fel annak valamennyi dózisát. 
IV. A munkáltatói jogkör gyakorlói vizsgálják meg, hogy mely területeken, vagy mely személyek 
esetében indokolt, illetve tartható fenn racionálisan a Home Office vagy a távmunkavégzés a 
vonatkozó munkajogi szabályok betartása mellett.  
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