
 

1 

1/2022. számú rektori és kancellári együttes utasítás 
a 11/2021. számú rektori és kancellári együttes utasítás hatályon kívül helyezéséről és a 

végrehajtás körülményeiről 
 
 
A Pécsi Tudományegyetem a koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi intézkedések 
megszüntetéséről szóló 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 8. § a) pontjára, valamint 13. §-ban 
foglalt rendelkezések alapján, továbbá figyelemmel a PTE Operatív Stáb 2/2022. (III. 07.) 
állásfoglalásában javasoltakra az alábbiakról rendelkezik: 
 
 
1. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése szerinti időpontban, de legkésőbb 2022. 
április 1-jén megszűnik munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) 
Korm. rendelet alapján elrendelt fizetés nélküli szabadság. 
 
(2) A munkáltató a fizetés nélküli szabadság elrendelésével érintett munkavállaló 
(továbbiakban: érintett) hivatalos elektronikus kapcsolattartásra használt e-mail címén és papír 
alapon haladéktalanul, de legkésőbb 5 naptári nappal megelőzően tájékoztatja az érintett 
személyt a fizetés nélküli szabadság megszűnésének időpontjáról. 
 
(3) Amennyiben a munkáltató a fizetés nélküli szabadság elrendelésére tekintettel az érintett 
munkaköri feladatait más foglalkoztatott bevonásával (helyettesítés) látta el, a (2) bekezdésben 
foglalt tájékoztatással egyidejűleg rendelkeznie kell arról is, hogy az érintett munkavégzési és 
rendelkezésre állási kötelezettségének helyreállása napjától a helyettest tovább foglalkoztatja-
e és amennyiben igen, milyen módon. Amennyiben a helyettes további foglalkoztatása 
kapacitás bővítéssel jár együtt, a státusz bővítésre vonatkozó kancellári engedély beszerzése 
szükséges. 
 
2. § (1) A fizetés nélküli szabadság megszűnésének időpontjában oktatói munkakörben 
foglalkoztatott érintett, a tanításba (óratartás, vizsgáztatás) a tavaszi félév során már nem tud 
bekapcsolódni, tekintettel arra, hogy a 2021/2022. tanév tavaszi félév szorgalmi időszakának 
tantárgymeghirdetési és tantárgyfelvételi időszaka már lezárult, és a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzatában rögzített hallgatói jogok alapján a tanulmányi tájékoztatóban már 
korábban kihirdetett oktató(k) személye nem módosítható. 
  
(2) Az (1) bekezdésben foglalt objektív körülményre tekintettel a Pécsi Tudományegyetem 
foglalkoztatási követelményrendszerében (továbbiakban: Fkr.) előírt óratartási kötelezettséget 
a munkáltatói jogkör gyakorlója az Fkr. 83. § (2) bekezdése alapján a 2021/2022. tanév tavaszi 
félév vonatkozásában csökkentheti és a tanításra fordított időbe beszámítja az Fkr. 83. § (5) 
bekezdésében felsorolt tevékenységeket. 
 
3. § Az Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ 
szakorvosa által kiadott orvosi szakvélemény alapján a védőoltás kötelező felvétele alól 
véglegesen, vagy meghatározott határnapig mentesített munkavállalók részére kiküldött 
felszólító levélben foglaltak jelen utasítás hatályba lépésével érvényüket vesztik. 
 
4. § (1) A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 
hatályon kívül helyezésére tekintettel a Pécsi Tudományegyetem munkavállalói számára a 
koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 11/2021. számú rektori és 
kancellári együttes utasítás a jelen utasítás kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti. 
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(2) Jelen utasítás a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Pécs, 2022. március 16. 

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

rektor kancellár 
 

 


