19/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás
a PTE Operatív Stáb működési rendjéről
(módosításokkal egységes szerkezetben)
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. A járványügyi készültség bevezetéséről szóló
283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzet elrendelésével bevezetett
járványügyi készültség, valamint a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet
idejére, a kivételes helyzetben történő hatékony fellépés érdekében az Egyetem vezetése szükségesnek
tartja a 2020. március 12. napjától folyamatosan működő PTE Operatív Stáb működését a járványügyi
helyzet eszkalálódásához mérten aktualizálni, a testületet hatásköreiben az alábbiak szerint
megerősíteni.
A PTE Operatív Stáb összetétele
1.§ (1) PTE Operatív Stáb vezetője az általános rektorhelyettes. A PTE Operatív Stáb működését a rektor
felügyeli.
(2) A PTE Operatív Stáb szavazati jogú tagjai:
a) az általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes,
b) a kancellár,
c) a Klinikai Központ elnöke,
d) a Rektori Kabinet vezetője,
e) a rektor által delegált 1 fő kari vezető, az akadémiai oldal képviseletében.
(3)1 A PTE Operatív Stáb tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottai:
a) a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv képviseletében 1 fő
b) a Szentágothai János Kutatóközpont, Virológiai Kutatócsoport képviseletében 1 fő,
c) a Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ vezetője,
d) a Kancellária Üzemeltetési és Beszerzési Igazgatóság vezetője,
e) a Kancellária Informatikai és Innovációs Igazgatóság vezetője,
f) a Kollégiumi Központ vezetője,
g) a Rektori Kabinet Nemzetközi Igazgatóság vezetője,
h) a Rektori Kabinet Oktatási Igazgatóság képviseletében 1 fő,
i) a Rektori Kabinet Kapcsolati Igazgatóság vezetője,
j) az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke.
(4) A PTE Operatív Stáb munkájába szükség szerint tanácskozási joggal egyéb szakértők, szervezeti
egység vezetők is bevonhatók.
2. § (1) A PTE Operatív Stábnak alárendelt munkacsoport, az egészségügyi szakmai operatív team,
melynek vezetője a Klinikai Központ elnöke.
(2) Az egészségügyi szakmai operatív team szavazati jogú tagjai:
a) a Klinikai Központ elnöke,
b) a Klinikai Központ stratégiai elnökhelyettese,
c) a Klinikai Központ Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 1 fő,
d) a Klinikai Központ Orvosi Képalkotó Klinika 1 fő,
e) a Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika 1 fő,
f) a Klinikai Központ Sürgősségi Orvostani Tanszék 1 fő,
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A d)-e) pontokban szereplő szervezeti egységek elnevezésében történő változást, a PTE SZMSZ 32. számú
mellékletének, 2021. január 01-jétől hatályos módosításaira tekintettel átvezette a 2021. január 11-én hatályos
módosítás.
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g) a Klinikai Központ Kórházhigiénés Szolgálat 1 fő,
h) a Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika 1 fő.
(3) Az egészségügyi szakmai operatív team munkájába szükség szerint tanácskozási joggal egyéb
szakértők, szervezeti egység vezetők is bevonhatók.
A PTE Operatív Stáb feladatai
3. § (1) A PTE Operatív Stáb az alábbi területeken lát el intézkedési és koordinatív feladatokat:
a) egyetemi szervezés-vezetés, koordináció,
b) oktatási terület,
c) betegellátás,
d) sajtó és kommunikáció,
e) gazdasági és műszaki területek.
(2) A PTE Operatív Stáb feladatai a szervezés-vezetési és koordinációs feladatok körében különösen
az alábbiak:
a) a PTE Operatív Stáb működési feltételeinek megteremtése a Rektori Kabinet és a Kancellária
kijelölt munkatársainak bevonásával,
b) a koronavírus miatti rendkívüli helyzetben elrendelt munkáltatói intézkedések koordinációja,
rektori és kancellári egyetértés esetén döntések meghozatala,
c) a fenntartói intézkedések és utasítások végrehajtása az érintett szervezeti egységek bevonásával,
d) adatszolgáltatások, nyilvántartások koordinálása, a kapcsolódó adatvédelmi megfelelés
biztosítása, szükség esetén a PTE polgárai egészségvédelme érdekében kötelező
adatszolgáltatás előírása,
e) a munkavállalók ki és beutazásainak szabályozása,
f) a Klinikai Központ és az akadémia terület intézkedéseinek összehangolása,
g) közreműködés az Egyetemi rendezvények engedélyezési eljárásában.
(3) A PTE Operatív Stáb feladatai az oktatási területen az alábbiak:
a) hazai és nemzetközi hallgatók/tanulók
a. a 2020/2021 tanév során külföldi és magyar hallgatók tájékoztatásának megszervezése,
b. a kollégiumban lakó hallgatók tájékoztatásának koordinációja, kapcsolattartás,
c. a koronavírus terjedése miatt meghiúsuló nemzetközi mobilitási pályázatok kapcsán az
egyetemi intézkedések koordinálása.
b) a kari vezetéseken keresztül, az oktatók és kutatók információkkal való ellátása,
c) a felsőoktatás, a köznevelés és a szakképzés területét érintő változások koordinálása, ekörben
különösen a hatályos jogszabályok, valamint az Operatív Törzs, és az ágazati irányító
rendelkezései szerint a felsőoktatásban, a köznevelésben és a szakképzésben az oktatási formák
közötti átállás koordinációja,
d) hallgatói önkéntesség koordinációja,
e) szükség esetén a PTE polgárai egészségvédelme érdekében kötelező adatszolgáltatás előírása.
(4) A PTE Operatív Stáb betegellátással kapcsolatos feladatait az egészségügyi szakmai operatív team
készíti elő teljes hatáskörrel az alábbi területeken:
a) az egyetemi szintű intézkedések meghozatala a betegellátás feltételeinek havaria helyzetben
történő megteremtésére, különös tekintettel a többlet eszközigények biztosítására, egészségügyi
facilitások üzemeltetésére,
b) az egészségügyi válsághelyzet kezelési terv kialakításában és végrehajtásában való
közreműködés,
c) a megelőző és a korai felderítést szolgáló járványügyi intézkedésekben való együttműködés,
különösen a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat és a Kórházhigiénés Szolgálat
együttműködésében.
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(5) A PTE Operatív Stáb sajtó és kommunikációs feladatai különösen:
a) az egycsatornás kommunikáció megteremtése,
b) központi információs e-mail (covid19@pte.hu), valamint a PTE Hotline működtetése,
c) a megelőzéssel kapcsolatos sajtóanyagok generálása és készítése, valamint koordinációja,
d) tájékoztatóanyagok gyártása a KK szakmai iránymutatásai figyelembevételével.
(6) A PTE Operatív Stáb feladatai a gazdasági és műszaki területen különösen:
a) a megfelelő higiéniai feltételek biztosítása, fokozott ellenőrzése érdekében intézkedések
bevezetése,
b) a járványügyi megelőző intézkedésekben való közreműködés,
c) a műszaki erőforrások koordinációja.
A PTE Operatív Stáb hatásköre
4. § (1) A 3. §-ban foglalt feladatok ellátására a PTE Operatív Stáb általános hatáskörrel rendelkezik.
(2) A rektor, a kancellár, valamint Klinikai Központ elnöke a munkáltatói intézkedések körében a
veszélyhelyzet idejére a szükséges intézkedések meghozatala érdekében hatáskörei gyakorlását
átruházza a szükséges mértékben a PTE Operatív Stábra.
(3) A PTE Operatív Stáb jogosult a szükséges intézkedések megvalósításához bármely szervezeti
egységtől adatokat kérni.
(4) A PTE Operatív Stáb jogosult 3. §-ban foglalt feladatkörében kötelezően végrehajtandó utasításokat
(határozat), illetve kötelezően figyelembeveendő iránymutatásokat, ajánlásokat, értelmezéseket
(állásfoglalásokat) kiadni.
(5) A PTE Operatív Stáb a Klinikai Központra jutó betegellátási feladatok zavartalan működését, az
egészségügyi ellátás optimális feltételeinek kialakítását biztosítandó, a betegellátás területén hozott
döntéseit az egészségügyi szakmai operatív team ajánlásának megfelelően hozza.
5. § (1) A PTE Operatív Stáb határozataival, állásfoglalásaival szemben az érintett szervezeti egység
vezetője által, a közlést követő legfeljebb két munkanapon belül kezdeményezhető a rektornál
jogorvoslat. A kérelemről a rektor egy munkanapon belül dönt.
(2) A PTE Operatív Stáb működéséről hetente beszámol a Rektori Vezetői Értekezletnek.
(3) A PTE Operatív Stáb a tevékenységéről beszámol a Szenátusnak.
A PTE Operatív Stáb tagjainak jogai és kötelességei
6. § (1) A tagok joga és kötelessége a bizottság eredményes működésének elősegítése, továbbá a
rendkívüli helyzetre tekintettel folyamatos rendelkezésre állás a munkaidőn kívül is.
(2) A tag jogosult és köteles:
a) a bizottság ülésén részt venni,
b) akadályoztatása vagy távolléte esetén távolmaradását az elnöknek vagy a titkárnak bejelenteni és
helyettesről gondoskodni,
c) bizottsági tevékenysége során a jogszabályokat, az egyetemi szabályzatokat betartani,
d) a bizottság hatáskörébe tartozó bármely ügyben a bizottság ülésén kérdéseket feltenni, intézkedést
kezdeményezni,
e) minden olyan információhoz hozzáférni, amely a bizottsági tagságból eredő feladatai ellátásához
szükséges.
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(3) A PTE Operatív Stáb titkári teendőit a Rektori Kabinet munkatársai látják el, az egészségügyi
szakmai operatív team titkári teendőt a Klinikai Központ elnöke által kijelölt személy(ek) látják el.
A PTE Operatív Stáb ülésrendje
7. § (1) A PTE Operatív Stáb szükség szerint ülésezik. A PTE Operatív Stáb üléseit az általános
rektorhelyettes, az egészségügyi szakmai operatív team üléseit a Klinikai Központ elnöke hívja össze
elektronikus levél útján, vagy rövid úton szóban.
(2) A PTE Operatív Stáb szavazati jogú tagjait távollétük, akadályoztatásuk esetén az általuk írásban
kijelölt személy szavazati joggal helyettesítheti.
(3) Az elektronikus levél útján történő közlés jelen utasítás hatálya alatt írásbeli közlésnek minősül.
8. § (1) Az ülés levezető elnöke a PTE Operatív Stáb, illetve az egészségügyi szakmai operatív team
ülése esetén annak vezetője. Az ülés megnyitása után a levezető elnök megállapítja a
határozatképességet. Az ülés akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van.
(2) Határozatképtelenség esetén a jelenlévők a napirenden szereplő kérdéseket megvitatják, a határozati
javaslatok elfogadására ajánlást tesznek, a határozatot pedig elektronikus úton hozza meg a testület.
A határozathozatal, a döntések közlése
9. § (1) A PTE Operatív Stáb határozatait, állásfoglalásait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
hozza ülésein. Szavazategyenlőség esetén az a javaslat válik határozattá, amelyhez a PTE Operatív Stáb
vezetője csatlakozott.
(2) Az egészségügyi szakmai operatív team ajánlásait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza
ülésein. Szavazategyenlőség esetén az a javaslat válik határozattá, amelyhez a Klinikai Központ elnöke
csatlakozott.
(3) A döntéshozatalra elektronikus úton is lehetőség van, a szavazati joggal rendelkező tagok hivatali emailje útján, a PTE Operatív Stáb vezetője kezdeményezésére a szavazásra felhívó e-mailben megadott
határidőn belül.
(4) A PTE Operatív Stáb határozatait, állásfoglalásait elektronikus úton közli a dékánokkal és szervezeti
egység vezetőkkel a hivatali email címükre.
(5) Az érintett vezetők kötelesek gondoskodni arról, hogy az email fiókjukat figyelemmel kísérjék és a
PTE Operatív Stáb ide címzett döntéseit tudomásul vegyék és végrehajtsák.
(6) A PTE Operatív Stáb döntéseit az ülés napjának megjelölésével, havonta újrakezdődő folyamatos
sorszámmal kell jelölni (pl. 1/2020… (dátum) sz. határozat, illetve állásfoglalás).
(7) A PTE Operatív Stáb üléseiről, valamint az egészségügyi szakmai operatív team üléseiről jelenléti
ülés esetén hangfelvétel, online ülés esetén hang- és képfelvétel készül. Kérelemre, az érintettség
igazolása esetén, az adott napirendi pont vonatkozásában az ülésen elhangzottak főbb elemeit tartalmazó
egyszerűsített leirat készíthető, melyet a PTE Operatív Stáb elnöke jogosult ellenjegyezni.
Záró, és átmeneti rendelkezések
10. § (1) Jelen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Jelen utasítás hatályba lépésével a PTE Operatív Stáb működési rendjéről szóló 5/2020. számú
rektori és kancellári együttes utasítás hatályát veszti.
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(3) A jelen utasítás hatályba lépésének napján hatályos, a járványügyi készültségre tekintettel kiadott
rektori és kancellári együttes utasításokban foglalt szabályok, – eltérő jogszabályi, ágazati irányító, vagy
PTE Operatív Stáb azonnal végrehajtandó határozata hiányában – a veszélyhelyzet idején is
fennmaradnak.
(4)2 Jelen utasítás módosítása 2021. január hó 11. napján lép hatályba.
Pécs, 2020. november 06.
Dr. Miseta Attila s.k.
rektor

Decsi István s.k.
kancellár

Záradék:
Jelen utasítás 2020. november 6. napjától hatályos.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 99. § (2) bekezdése alapján gyakorolt
jogkörökre tekintettel, a jelen utasításban az egészségügyi szakmai operatív team összetételére, feladatés hatáskörére, valamint működési rendjére vonatkozóan, továbbá a 4. § (2) bekezdése vonatkozásában
ellenjegyzem:
Pécs, 2020. november 06.
Dr. Sebestyén Andor s.k.
a Klinikai Központ elnöke
Záradék:
Az utasítás módosítása 2021. január hó 11. napjával lép hatályba.
Pécs, 2021. január 11.

Dr. Miseta Attila
rektor
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Decsi István
kancellár

Beiktatta a 2021. január 11. napjától hatályos módosítás.
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