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A PTE Operatív Stáb 1/2022. (VI. 03.) elektronikus úton hozott határozata
A PTE Operatív Stáb egyhangú (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) döntése értelmében tekintettel
a fennálló járványügyi készültségre, illetve arra, hogy Baranya megyében a koronavírus
fertőzés statisztikai adatszolgáltatása szerint a fertőzés kockázata továbbra is relatív nagy,
függetlenül az egyes képzéseken a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről
szóló 2/2021. számú rektori - kancellári – Klinikai Központ elnöki együttes utasítás hatályának
megszűnésétől, 2022. június 3. napjától további intézkedésig az alábbiakról határozott:
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) szervezeti egységeiben, valamint azon
egészségügyi intézmények tekintetében, ahol a PTE KK irányító megyei intézményi feladatokat
lát el, továbbra is érvényesek az alábbi intézkedések:
1.1. Az egészségügyi tevékenység végzésében hallgatói, tanulói vagy felnőttképzési
jogviszony alapján nem működhet közre, valamint szakmai gyakorlaton, vagy egyéb gyakorlati
képzési elemen nem vehet részt a hallgató, tanuló és egyéb képzésben résztvevő
(továbbiakban együtt: hallgató), amennyiben a koronavírus elleni védőoltást nem vette fel.
1.2. Az intézkedés érvényes valamennyi hallgatóra, függetlenül az állampolgárságától, a
képzés formájától, illetve attól, hogy mely intézménnyel áll jogviszonyban.
1.3. Amennyiben a hallgató még nem vette fel a koronavírus elleni védőoltást, az
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében köteles - a 2. pont szerinti
mentesítés kivételével a) egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást legkésőbb a szakmai gyakorlat megkezdésének
időpontjáig felvenni,
b) kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát legkésőbb a szakmai gyakorlat
megkezdésének időpontjáig, továbbá a védőoltás második dózisát az oltóorvos által
meghatározott időpontban felvenni,
c) az emlékeztető védőoltást egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételét, kétdózisú
oltóanyag esetén a második dózis felvételét követő 180 napon belül felvenni.
1.4. Amennyiben a hallgató kétdózisú oltóanyag esetén a szakmai gyakorlat megkezdésének
időpontjáig csak az első dózist veszi fel, illetve a kötelező emlékeztető védőoltást még nem
vette fel, köteles – a fogadó egészségügyi szolgáltató eljárás rendjének megfelelően – a
gyakorlat megkezdése előtt dokumentáltan COVID-Ag gyorsteszt szűrésen részt venni, a
gyakorlatot megkezdeni csak negatív eredménnyel lehet.
2.1. A védőoltás felvétele iránti kötelezettség alól mentesül az a hallgató, aki részére
egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt a 2.2. szerinti orvosi
szakvélemény is alátámasztja.
2.2. Az orvosi szakvéleményt a hallgató kezdeményezésére, a háziorvosának vagy
szakorvosának javaslata alapján a Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi és
Munkahigiénés Központ szakorvosa adja ki.
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2.3. A védőoltás felvétele iránti kötelezettség alól mentesült hallgató kizárólag a Klinikai
Központ elnöke által, védőoltás felvétele iránti kötelezettség alól mentesült foglalkoztatottak
vonatkozásában meghatározott – aktuálisan érvényes eljárásrend szerinti – egyéb feltételek
teljesítése mellett kezdheti meg a napi gyakorlatot.
3. Amennyiben a hallgató a védőoltásfelvételi kötelezettségének
a) nem tesz eleget, vagy
b) nem mutatja be a mentesítésre okot adó orvosi szakvéleményt, illetve a mentesítés
esetén a 2.3. pontban meghatározott egyéb feltételeket nem teljesíti és igazolja
nem vehet részt egészségügyi tevékenység végzésével együtt járó szakmai gyakorlaton, egyéb
képzési elemen.
A PTE Operatív Stáb 2/2022. (VI. 03.) elektronikus úton hozott állásfoglalása
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) megállapítja, hogy a
jogbiztonság és az esélyegyenlőség garantálása érdekében a 2021/2022. tanév végéig a SARSCoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett
veszélyhelyzet megszűnése miatt hatályon kívül helyezésre kerülő a Pécsi Tudományegyetem
veszélyhelyzeti intézménylátogatási rendjéről szóló 20/2020. számú rektori és kancellári
utasítás 12-13. §§-aiban foglalt felhatalmazásokon alapuló online, vagy hibrid formában
megvalósuló doktori vagy habilitációs cselekmények az utasítás hatálya alatt kialakított kari
rendelkezéseknek, gyakorlatnak megfelelőn lefolytathatóak.
Dr. Betlehem József s.k.
általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes
a PTE Operatív Stáb vezetője
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