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A PTE Operatív Stáb 1/2020. (XII.1.) határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatja a pedagógia képzési területen tanulmányokat folytató 

hallgatók önkéntes munkájának igénybevételét és előterjesztés szerinti megszervezését. 
felelős: EHÖK 
határidő: folyamatos 

 
 

A PTE Operatív Stáb 2/2020. (XII.1.) állásfoglalása 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatja a PTE Janus Egyetemi Színház decemberi 

produkciójának online módon történő közvetítését (streamelését), azzal hogy felhívja a figyelmet a 
járványügyi előírások fokozott betartására a kulturális esemény megvalósítása során. 
 
 

A PTE Operatív Stáb 3/2020. (XII.1.) határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag javasolja 2300 forint/nap/fő összegben meghatározott 

„kollégiumi díj (naponkénti)” térítési jogcím bevezetését és ezzel összefüggésben a kollégiumi 
lakhatással kapcsolatosan a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben elrendelt speciális 
rendelkezésekről szóló 21/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás módosítását, 
kiegészítését. 

felelős: Kollégiumi Központ 
határidő: azonnal 

 
 

A PTE Operatív Stáb 4/2020. (XII.1.) határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag elrendeli  a működését meghatározó 19/2020. számú rektori és 

kancellári együttes utasítás 3. § (2) bekezdés d) pontjában írt felhatalmazás alapján,  az Egyetem 
polgárainak egészségvédelme, a biztonságos munkahelyi környezet biztosítása, valamint a 20/2020. 
számú rektori és kancellári együttes utasításban a veszélyhelyzet idején az intézménylátogatás 
feltételeként meghatározottak elősegítése érdekében, hogy az egyetemi foglalkoztatottak, valamint a 
személyes jelenléthez kötött tanulmányi cselekményekben érintett hallgatók kötelesek az alábbi 
információkat, az Egyetem erre a célra működtett online felületén bejelenteni: 

- Járványügyi megfigyelés, illetve hatósági házi karantén kezdete, vége 
- Koronavírus megbetegedés gyanúja miatt a háziorvos által előírt otthoni elkülönítés 

kezdete, vége 
- Önkéntes karantén kezdete, vége (kizárólag hallgatók esetén) 
- SARS-CoV-2 PCR vizsgálat elvégzése és eredménye, illetve egyéb COVID-19 (antigén) 

gyorsteszt elvégzése és eredménye. 
A kizárólag digitális oktatási keretek között tanulmányokat folytató hallgatók esetében a fenti 

adatszolgáltatás önkéntes, azonban a PTE Operatív Stáb a járványügyi védekezés elősegítése 
érdekében kéri valamennyi polgára felelősségteljes közreműködését. 

A járványügyi bejelentő felület  a https://iig-hr.pte.hu weboldalon történő bejelentkezést 
követően  2020. december 7. napjától elérhető és alkalmazandó. 

A járványügyi bejelentő felület adataiból statisztikai célú adatszolgáltatás a fenntartó részére 
legkorábban 2020. december 14. napjától teljesíthető. 

felelős: Kancellária Informatikai Igazgatóság 
határidő: 2020. december 7. 
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A PTE Operatív Stáb 5/2020. (XII.1.) határozata 
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag megállapítja, hogy a Pécsi Tudományegyetem Média Kódexének 

13. § -a értelmében a járványügyi készültség és/vagy a veszélyhelyzet krízishelyzetnek minősül és 
ennek megfelelően a kríziskommunikáció szabályai irányadóak az alábbi eltérésekkel: 
 

I. A járványügyi készültség és/vagy veszélyhelyzet idejére a kommunikációs krízisstáb szerepét a 
PTE Operatív Stábja tölti be. 

II. Krízishelyzetben a rektor és a PTE Operatív Stábjának vezetője határozhatja meg a 
nyilatkozatadásra jogosultak körét, az Egyetem és a média közötti kapcsolattartás irányításáért a PTE 
Operatív Stábjának vezetője, koordinálásáért a kapcsolati igazgató felelős. 

III. A PTE Operatív Stábja felhívja az egyetemi polgárok figyelmét, hogy az Egyetem nevében, 
egyetemi beosztásuk megjelölésével tett nyilvános közléseik során (legyenek azok médianyilatkozatok, 
szakmai előadások, közlemények, közösségi médiában közzétett posztok vagy állásfoglalások) minden 
esetben legyenek tekintettel a Média Kódex ide vonatkozó rendelkezéseire, különös tekintettel akkor, 
ha a nyilatkozat érinti a koronavírus virológiai és/vagy járványügyi, illetve egészségügyi kérdésköreit. 

IV. A kríziskommunikáció idején kiemelten fontos az alábbiak betartása és betartatása: 

IV.1. Minden egyetemi polgárnak kötelessége óvni az Egyetem hírnevét a sajtóval történő 
kapcsolatai során, valamint figyelembe venni a hivatali titok és a lojalitás szempontjait. 

IV.2. A rektor és a PTE Operatív Stábjának vezetője által nyilatkozatadásra ki nem jelölt személyek 
nem nyilatkozhatnak és nem adhatnak ki információkat.   

IV.3. Tilos az Egyetem belső információit engedély nélkül a média részére eljuttatni vagy 
nyilvánosságra hozni.  

IV.4. Tilos a 2010. évi CIV. törvény 4. § (3) bekezdésében foglalt tilalmakba ütköző kommunikáció, 
vagyis az Egyetem polgárai nyilatkozatukkal nem valósíthatnak meg bűncselekményt vagy 
bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sérthetik a közerkölcsöt, valamint a nyilatkozat 
nem járhat mások személyiségi jogainak sérelmével. A nyilatkozat továbbá nem sérthet állami, 
szolgálati, üzleti vagy magántitkot. 

IV.5. A kríziskommunikáció, valamint a Média Kódex rendelkezéseit megsértő egyetemi polgár ellen 
etikai eljárást, vagy az eset körülményeire tekintettel a PTE Kollektív Szerződése 82/A.-82/B. §-ai 
szerinti eljárást kell indítani. 

V. Minden olyan esetben, amikor a koronavírus járvány miatt bevezetett járványügyi 
készültséggel és/vagy veszélyhelyzettel összefüggésben az Egyetem polgárait nyilvános nyilatkozatra 
kérik fel vagy azt szándékoznak tenni, a nyilatkozni szándékozó köteles haladéktalanul egyeztetni a 
Kapcsolati Igazgatósággal. A további szükséges egyeztetéseket a PTE Operatív Stáb elnökével a 
kapcsolati igazgató végzi. 

VI. A PTE Operatív Stábja ismételten felhívja az Egyetemi polgárok figyelmét továbbá arra, hogy a 
Média Kódex 5. § értelmében: 

VI.1. Nem az Egyetemhez kötődő, szakértői megkeresés esetén a nyilatkozónak kötelessége, hogy 
óvja az Egyetem hírnevét. 

VI.1. Nem az Egyetemhez kötődő, szakértői megkeresés esetén nem kelthető az a látszat, hogy az 
Egyetem vagy valamely szervezeti egysége nevében jár el. 

 
 
Dr. Betlehem József s.k. 
általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes 
a PTE Operatív Stáb vezetője 
 


