
Kedves Munkatársunk! 

A tegnapi napon Magyarország miniszterelnöke a járványhelyzet súlyosbodása kapcsán újabb korlátozó 
intézkedéseket jelentett be. 

Az Országgy lés el reláthatólag a mai napon dönt a program elfogadásáról, melyet követ en ma 16 órától ül össze a 
PTE Operatív Stábja és hozza meg az egyetemre vonatkozó releváns intézkedéseket. 

Ebb l fakadóan karunk csak korlátozottan tud tájékoztatást nyújtani a holnapi naptól életbe lév  intézkedésekr l. 
Alapelvként azonban ragaszkodunk ahhoz, hogy els dleges célként munkatársaink és hallgatóink számára a lehet  
legbiztonságosabb és legélhet bb keretek biztosításával gondoskodjunk a járványhelyzet következményeinek 
mérséklését, természetesen a mindenkori jogszabályi keretek között. Kérjük, kövesse a kar kommunikációs 
csatornáit, mivel friss információkról, illetve új döntésekr l folyamatosan tájékoztatni fogjuk! 

Karunkon 2020. november 11-ét l (szerdától) áttérünk az elméleti tárgyak vonatkozásában az online oktatásra! 
Ennek során az Intézkedési Tervben1 szerepl  módon, tehát az órarendben meghirdetett id sávban, az MS TEAMS 
alkalmazáson keresztül zajlik az oktatás. 

A gyakorlati foglalkozások esetében az intézetek a kurzusok oktatóinak bevonásával felmérik, hogy mely tárgyak 
vonatkozásában lehetséges az online oktatás és melyek azok, amelyeket kés bbi id pontban lesz szükséges teljesíteni. 
A gyakorlati foglalkozások kapcsán a képzésért felel s intézet javaslatai figyelembe vételével nyújtunk részletes 
tájékoztatást a hallgatók felé, várhatóan még ezen a héten! 

Az este 8 és hajnali 5 óra között kijárási tilalom meghirdetésével szükségessé válhat egyedi esetekben munkáltatói 
igazolás kiállítása. Kérjük, hogy ilyen igény esetén szíveskedjenek a kérelmet a dekan@etk.pte.hu címre alapos 
indoklással együtt (például a munkaid  kezdetére történ  beéréshez szükséges a korlátozással érintett id szakban 
történ  indulás) eljuttatni, hogy miel bb elkészülhessen a dokumentum.  

A kar vezet ségének tervei szerint kötelez  és teljes kör  home office munkavégzés a karon nem kerül elrendelésre, 
hacsak egyéb körülmény erre nem kényszeríti a kar vezetését. Ezek alapján az otthoni és munkahelyi munkavégzés 
lehet ségei is nyitottak maradnak, megteremtve a mérlegelés lehet ségét a munkavállalók számára. Az otthonról 
történ  munkavégzés konkrét kereteit a szervezeti egység vezet inek bevonásával fogják meghatározni, a 
munkavállalói igények figyelembevételével. Ezen felül a home office-t2 a korábban közzétett eljárási rend szerint 
továbbra is igényelni lehet közvetlen munkahelyi vezet  jóváhagyása mellett. Felhívjuk azonban szíves figyelmüket, 
hogy karunk továbbra is jelentési kötelezettséggel bír mind a karantén, mind a Covid pozitív kollégák létszáma 
kapcsán, így az ehhez szükséges kérd íveket, valamint a pretriázs kérd ívet továbbra is ki kell tölteni változások 
estén!3  

Kérjük a kar gördülékeny m ködése érdekében az adminisztrációs fegyelmet továbbra is szíveskedjenek tartani!  

A jelenlegi helyzetben mindannyiunk számára fontos, hogy a lehet  legnagyobb biztonságban tudjuk szeretteinket, 
munkatársainkat és nem utolsó sorban magunkat. Hiszünk abban, hogy az ETK egy olyan közösség, akik tenni 
akarnak és tenni tudnak egymásért. Ezért is kérünk mindenkit a járványhelyzetben hozott szabályok betartására 
és az alkalmazkodásra. Bíztatunk mindenkit arra, hogy ha az intézkedésekkel kapcsolatosan kérdése, vagy ötlete 
merülne fel, azt ossza meg velünk! Igyekszünk a felmerül  javaslatokat nyitottan kezelni! 

Vigyázzunk Egymásra! 
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Együtt Tényleg Könnyebb! 
#ETKcsalád 
 
1Intézkedési Terv 
http://etk.pte.hu/koronavirus_info/intezkedesi-terv-20-tavolleti-oktatasra-torteno-atallasarol 



2Home office eljárásrend  
http://etk.pte.hu/public/upload/files/korona/veszhelyzeti_mukodes/Eljarasrend_home_office_munkavegzes_20201002
.pdf 
NY43 nyomtatvány http://etk.pte.hu/public/upload/files/korona/veszhelyzeti_mukodes/ny_43_home_office.pdf 
3Infografika 
http://etk.pte.hu/public/upload/files/korona/munkatarsak/Covid_Folyamatabra.pdf 
 


