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20/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás 
a Pécsi Tudományegyetem veszélyhelyzeti intézménylátogatási rendje 

 
A Pécsi Tudományegyetem vezetése elkötelezett az Egyetem polgárai élet-, egészség-, személyi-, 
vagyon- és jogbiztonságának védelme iránt, és fokozott elővigyázatosságot tart szem előtt a koronavírus 
világjárvány továbbterjedésének megelőzése érdekében, ezért a veszélyhelyzet fennállásának idejére, 
figyelemmel az ágazati ajánlásokra is, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 
második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglalt intézkedésekkel összhangban az 
alábbi speciális rendelkezések vezeti be az intézménylátogatás rendjére vonatkozóan. 
 

I. fejezet 
Az utasítás hatálya 

 
1. § (1) Az utasítás hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredményező 
képzésre (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, osztatlan képzés, mesterképzés, szakirányú 
továbbképzés, doktori képzés), állampolgárságra való tekintet nélkül a képzésben részt vevő, az 
Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyekre (továbbiakban: hallgatókra), valamint az 
Egyetem által szervezett egyéb képzéseken (pl. felnőttképzés, szakképzés) résztvevő személyekre. 
 
(2) Jelen utasítás hatálya kiterjed az Egyetem közalkalmazottaira, foglalkoztatásra irányuló egyéb 
jogviszonyban foglalkoztatottakra, valamint (a továbbiakban együtt: közalkalmazott). 
 
(3) Az utasítás hatálya kiterjed továbbá az (1)-(2) bekezdésben meg nem határozott azon személyekre, 
akik az Egyetem területére az utasításban megjelölt céllal belépni jogosultak. 
 
2. § (1) Az utasítás hatálya csak az utasításban jelzett kifejezett rendelkezés esetén, a hallgatók és tanulók 
klinikai gyakorlatainak teljesítése kapcsán leírt speciális rendelkezések vonatkozásában terjed ki a 
Klinikai Központ szervezeti egységeire.  
 
(2) Az utasítás hatálya nem terjed ki az Egyetem Kollégiumi Központja által működtetett kollégiumokra 
és szálláshelyekre, ezen intézmények látogatási rendjéről külön rektori és kancellári együttes utasítás 
rendelkezik. 
 
(3) Az utasítás hatálya nem terjed ki az Egyetem fenntartásában lévő köznevelési intézményekben 
tanulói jogviszonyban, illetve az Egyetem fenntartásában lévő szakképző intézményben tanulói, vagy 
felnőttképzési jogviszonyban álló személyekre (továbbiakban: tanulókra), valamint az Egyetem 
fenntartásában lévő köznevelési, szakképzési intézmények közalkalmazottaira, munkavállalóira és 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra, ezen intézmények látogatási 
rendjére a vonatkozó jogszabályok, ágazati iránymutatások alapján az intézményigazgató felhatalmazást 
kap speciális eljárásrend kiadására jelen utasítás záró rendelkezésében foglaltak szerint. 
 

II. fejezet 
Az intézménylátogatás rendje 

Általános szabályok 
 
3. § (1) A veszélyhelyzet idején az Egyetem létesítményei – ide nem értve a Klinikai Központot – 
vasárnap kivételével reggel 7:00 és este 19:00 óra között tartanak nyitva. Amely létesítményben 24 órás 
portaszolgálat működik, a nyitvatartási időn túli benntartózkodást – kizárólag munkavégzés céljából 
indokolt esetben –  a munkáltató egyénileg engedélyezheti, melyről írásban tájékoztatni kell a 
portaszolgálatot. 
 
(2) Az Egyetem területére belépni kizárólag meghatározott célból (pl. oktatás, kutatás, munkavégzés, 
tanulmányi cselekmények elvégzése, ügyintézés) lehetséges és kizárólag a cél eléréséhez szükséges 
időtartamra korlátozódhat az Egyetem területén tartózkodás.  



2 

 
(3) Az Egyetem épületeit – saját felelősségére – kizárólag az az egészséges, koronavírus megbetegedés 
tüneteit nem mutató személy látogathatja, akinek testhőmérséklete nem haladja meg az országos tiszti 
főorvos által meghatározott mértéket. 
 
(4) Az Egyetem területén tilos a csoportosulás, illetve a gyülekezés. A megfelelő fizikai távolság 
betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus (tovább)terjedésének 
megakadályozásában. Az Egyetem területén történő tartózkodás során mindenki köteles más 
emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől 
lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot tartani. 
 
(5) Az Egyetem területén zárt térben és nyilvános helyeken is a szájat és az orrot folyamatosan eltakaró 
orvosi maszk, munkavédelmi maszk, textil vagy más anyagból készült maszk (továbbiakban: maszk) 
viselése kötelező. Az adott szervezeti egység vezetője jogosult ettől szigorúbb szabályok bevezetésére. 
 
(6) Mindenki köteles betartani az intézmény honlapján közzétett járványügyi higiénés ajánlásokat.  
 
4. § (1) A 3. §-ban foglalt szabályok megsértése egyéni felelősségre vonással jár. Az épület üzemeltetője 
megbízásából eljáró személy felszólíthatja az érintettet az előírások betartására. Amennyiben az érintett 
felszólításra sem tesz eleget a 3. §-ban foglalt szabályoknak, akkor köteles az intézmény területét 
elhagyni. 
 
(2) Amennyiben a szabályok betartása az (1) bekezdésben írt módon sem érhető el, illetve, ha adott 
személy ismételten megsérti az intézménylátogatás rendjét, akkor a vonatkozó fegyelmi, illetve 
kötelezettségszegési eljárások az Egyetem hatályos szabályzatai szerint alkalmazandóak.  
 
5. § (1) Az Egyetem területére történő belépés feltételeként az érintett szervezeti egység vezetője 
előírhatja testhőmérséklet ellenőrzés bevezetését. A speciális beléptetési eljáráshoz szükséges dologi és 
humánerőforrás biztosítására az intézkedést elrendelő szervezeti egység vezetője köteles.  
 
(2) Az intézmény területére beléphet az, aki orvosi igazolást mutat be arról, hogy a tünetei nem a 
koronavírus fertőzéssel függnek össze. 
 
(3) Az Egyetem területére történő belépés feltételeként az érintett szervezeti egység vezetője előírhatja 
a közalkalmazott számra, hogy tünetmentesen is kizárólag legalább egy, a belépést legfeljebb három 
nappal megelőzően készült negatív SARS-CoV-2 PCR eredmény birtokában léphet be az intézmény 
területére az a személy, aki igazolt koronavírus fertőzés miatt elrendelt hatósági karanténból szabadult. 
(4) A Klinikai Központ dolgozói a mindenkor hatályos Nemzeti Népegészségügyi Központ „a 2020. 
évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és infekciókontroll 
szabályok)” eljárásrendjében foglaltak szerint végzett, negatív eredményű PCR vizsgálatokat követően 
vehetnek részt a betegellátásban. 
 

III. fejezet 
Sajátos rendelkezések 

 
Rendezvények 

 
6. § A veszélyhelyzet idején minden személyes jelenlétet igénylő rendezvény tilos. 
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A tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés 

 
7. § (1) A tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés főszabályként online (elektronikus levelezés útján, 
illetve a tanulmányi rendszeren keresztül) történik, kivéve az alábbi eseteket: 

a)  a hallgató teljesítheti a térítési és juttatási szabályzatban (PTE SZMSZ 6. számú melléklet) 
meghatározott díj- és/vagy térítésfizetési kötelezettségét az erre kijelölt egyetemi pénztárakban, 

b) előzetes telefonos vagy online időpontfoglással, illetve időpontegyeztetéssel. 
 

(2) A személyes ügyintézés során kötelező a maszkviselés és – a lehetőségekhez képest – a védőtávolság 
betartása, illetve az ügyintézési helyek átlátszó műanyag előlappal történő elválasztása. 
 
(3) A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, 
amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) szükséges biztosítani. 
 

Egyetemi testületi ülések, értekezletek 
 

8. § (1) Az egyetemi testületi ülések – ide értve az értekezleteket, megbeszéléseket is – főszabályként 
infokommunikációs eszközök igénybevételével, az arra jogosultak egyidejű hiteltérdemlő, személyes 
jelenlétét biztosító videókonferencia keretében tarthatók meg, az ülésekre meghatározott egyéb 
rendelkezések értelemszerű alkalmazása mellett.  
 
(2) A főszabálytól eltérést kivételesen indokolt esetben a szervezeti egység vezetője adhat. A jelenléti 
megbeszélések során a járványügyi előírások (pl. maszkviselés, védőtávolság betartása, kézfertőtlenítés) 
betartása kötelező. 
 

Felsőoktatási képzések 
 
9. § (1) Az Egyetemen a képzések a digitális oktatás kereti között folytathatóak, ideértve az oktatást, az 
ismeretek ellenőrzését, a tanulmányok értékelését és a szakmai gyakorlatok szervezését is. A digitális 
oktatás kereteitől eltérést a rektor kezdeményezésére a felsőoktatásért felelős miniszter engedélyezhet. 
 
(2) A Karok a digitális oktatást a Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (PTE 
SZMSZ 5. számú melléklete) 17. számú mellékletében foglaltakra figyelemmel, valamint az ágazati 
irányító előírásai alapján szervezik meg. 
 
(3) Felhatalmazás kapnak a dékánok, hogy a szükséges részletszabályokat dékáni utasítás keretében 
határozzák meg. 
 

Klinikai Központban történő gyakorlatokon való részvételre vonatkozó szabályok  
 

10. § A Klinikai Központban sajátos óvintézkedések betartása szükséges, ezért a klinikai gyakorlaton 
résztvevő valamennyi hallgató/tanuló számára  függetlenül az állampolgárságtól  kötelező előírás a 
gyakorlat megkezdésének előfeltételeként, valamint a gyakorlat ideje alatt a Klinikai Központ 
mindenkor aktuális eljárásrendjének megfelelő további feltételek megléte és azok hitelt érdemlő 
igazolása, a speciális magtartási szabályok és higiénés előírások betartása a Klinikai Központ elnöke 
által előírtak szerint. 
 

Doktori képzésre vonatkozó sajátos rendelkezések 
 
11. § (1) A doktori képzés elméleti elemeihez kapcsolódó tanulmányi kreditek megszerzéséhez 
főszabályként a digitális oktatás kereti között - az adott doktorandusz hallgatói jogviszonyát nyilvántartó 
és kezelő Kar döntése alapján - megszervezett tanórákon való részvétele szükséges. A főszabálytól 
eltérést a rektor engedélyezhet a felsőoktatásért felelős miniszter tájékoztatása mellett. 
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(2) A doktori képzés gyakorlati képzési elemei esetében a kutatással kapcsolatos feladatokat a hallgató 
(és a témavezető) az Egyetemen, a gyakorlatra kijelölt helyszínen végzi, a megfelelő szabályok 
betartásával. Amennyiben a hallgatói jogviszonyt nyilvántartó és kezelő Kar speciális szabályokat 
határoz meg, a kutatást annak figyelembe vételével kell folytatni. 
 
(3) A komplex vizsgák, a még doktorjelölti jogviszonyban képzésben résztvevő hallgatók szigorlatai, 
valamint a fokozatszerzéshez tartozó védések a hallgatói jogviszonyt nyilvántartó és kezelő Kar 
előírásainak megfelelően főszabályként a digitális oktatás kereti között lefolytathatók, eltérést a rektor 
engedélyezhet a felsőoktatásért felelős miniszter tájékoztatása mellett. 
 
(4) A Doktori Iskolák és a Doktori Tanácsok kötelesek utánajárni a hallgatók nyilvántartását kezelő Kar 
előírásainak, és az oktatásra és képzésre, valamint a vizsgáztatásra vonatkozó szabályok betartásával 
megszervezni a PhD/DLA képzést és annak elemeit a járványügyi készültség ideje alatt. A 
megszervezett események lefolytatására ugyanakkor nem alkalmazhatók olyan szabályok, amelyek a 
Bizottságok összetételének előírásaiban változtatást jelentenének, ezért a belső és külső tagok létszáma, 
és részvétele a doktori képzésre vonatkozó szabályok alapján alakítandó ki. 
 

A habilitációs eljárás nyilvános előadásaira vonatkozó sajátos rendelkezések 
 

12. § (1) A habilitációs eljárás során – az Egyetem habilitációs szabályzata, a PTE SZMSZ 48. számú 
melléklete által - előírt, nyilvánosságot igénylő tantermi és tudományos előadás(ok) jelenléti, online 
vagy hibrid formában is megtarthatóak, igazodva az illetékes Kar akkreditált képzési programja 
keretében meghirdetett kiválasztott tantárgy jelen félév során, a dékán utasításának megfelelő 
megvalósítási formájához. 
 
(2) Az online, vagy hibrid formában megvalósuló előadások esetében is biztosítani kell a Szakmai Bíráló 
Bizottság, valamint a hallgatóság részére az előadást követő kérdésfeltevés lehetőségét. 
 
(3) A szakmai bíráló bizottság és a hallgatók titkos szavazása elektronikus úton is megvalósítható, azzal, 
hogy a döntéshozatal során igénybe vett elektronikus rendszernek (online platformnak) szavatolnia kell 
a résztvevő tag azonosítását és egyidejűleg a szavazás titkosságát. 
 

Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használata  
 
13. § (1) A veszélyhelyzet idején az Egyetemi sportlétesítmények nem használhatóak. 
 
(2) A sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára tartott edzések vagy 
sportrendezvények céljára történő használatról a Kancellária Műszaki és Szolgáltatási Igazgatóságával 
szükséges írásban egyeztetni. 
 
(3) Az Egyetem szabadtéri sportpályáin az egyéni szabadidős sporttevékenység – különösen futás, 
gyaloglás – gyakorlása az Egyetem polgárainak a veszélyhelyzet idején is megengedett. 
 

IV. fejezet 
Záró, hatálybaléptető és felhatalmazó rendelkezések 

 
14. § (1) Az önálló szervezeti egységek vezetőifelhatalmazást kapnak arra, hogy a jelen utasítás keretei 
között az általuk vezetett szervezeti egység tekintetében az intézménylátogatás rendjére speciális 
szabályokat állapítsanak meg, amely rendelkezést tájékoztatásul szükséges megküldeni a rektori 
kabinetvezetőnek. 
 
(2) Az Egyetem fenntartásában álló köznevelési és szakképző intézmények vezetőinek a 2. § (3) 
bekezdés alapján kiadott eljárásrendjeit, utasításait előzetes jóváhagyásra szükséges megküldeni a PTE 
Operatív Stáb vezetőjének. 
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(3) Felhatalmazást kap a PTE Operatív Stáb, hogy a veszélyhelyzet idejére meghatározza: 

a) a higiénés szempontból biztonságos környezet érdekében alkalmazandó eljárásrendet, 
b) a hallgatók, illetve a közalkalmazottak esetében az Egyetem által előírt SARS-CoV-2 PCR 

vizsgálatok lebonyolításával kapcsolatos szabályokat. 
 
(4) Felhatalmazást kap a Kancellária Műszaki és Szolgáltatási Igazgatósága arra, hogy a bérleti 
szerződéseket felülvizsgálja és a jelen utasításban foglalt célokkal összhangban nem álló szerződések 
módosítását vagy megszűntetését kezdeményezze az Egyetem részéről a szerződést megkötő fél részére. 
 
15. § (1) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított 14/2020. 
számú rektori és kancellári együttes utasítás az intézménylátogatás rendjéről és a járványügyi készültség 
idején alkalmazandó higiénés eljárásrendről. 
 
(2) Jelen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba és visszavonásáig érvényes. 
 
Pécs, 2020. november 11. 
 

Dr. Miseta Attila s. k.       Decsi István s. k. 
       rektor        kancellár 

 
 
Záradék:  
Az utasítás 2020. november 11. napjával lép hatályba. 
 


