5/2020. számú rektori utasítás
az intézménylátogatás rendjéről
Figyelemmel a Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett
és jelenleg is fennálló, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területét érintő veszélyhelyzetre, valamint a
védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.
§ (2) bekezdésében a kijárási korlátozás meghatározott területeken történő megszűnésére,
továbbá arra, hogy a Rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerint a felsőoktatási
intézményt a hallgatók a rektor döntése szerinti rendben látogathatják, alábbiakról
rendelkezem.
Az utasítás hatálya
1. § (1) Az utasítás hatálya kiterjed valamennyi, a Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban:
Egyetem) 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 (1) bekezdésben foglalt képzések lebonyolításában részt
vevő foglalkoztatottakra.
2. § (1) Jelen utasítás hatálya nem terjed ki az Egyetem fenntartásában lévő köznevelési
intézményekben folytatott közoktatásra. A köznevelésben a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések keretei között az intézményvezetők rendelkezéseinek megfelelően látogathatók
az intézmények.
(2) Jelen utasítás hatály nem terjed ki a felvételi eljárásban résztvevő jelentkezőkre és a felvételi
cselekményekre.
Az intézménylátogatás keretei
3. § (1) A Magyar Kormány által kiadott a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.)
Korm. rendeletének 7. § alapján a rektor döntése szerint a hallgatók korlátozott keretek között
beléphetnek a felsőoktatási intézmény területére, ugyanakkor figyelemmel a fennálló
veszélyhelyzetre, a Budapest főváros és Pest megye területén fennálló kijárási korlátozásra, a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben fenntartott beutazási korlátozásokra, valamint a
kollégiumok korlátozott igénybevételi lehetőségeire főszabályként – eltérő rendelkezésig – az
egyetemi intézmények hallgatók által történő látogatása tilos.
(2) Egyetemi rendezvények megtartása főszabályként – eltérő rendelkezésig – tilos. Nem
minősülnek rendezvénynek az egyetemi testületi ülések.
4. § (1) Jelen utasítás hatályba lépést követően kizárólag a (2)-(10) bekezdésben részletezett
jogcímeken engedélyezett az 1. § (1) bekezdésben meghatározott személyek egyetemi
épületekbe történő belépése az 5. §-ban foglalt védelmi intézkedések szigorú betartása mellett.
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(2) Az oktatás, vizsgáztatás folytonosságát az Egyetem a távolléti, digitális oktatás keretében
biztosítja a tanulmányi és vizsgaszabályzat (PTE SZMSZ 5. számú melléklet, továbbiakban:
TVSZ) 16. számú mellékletében meghatározott speciális rendelkezések alapján. A TVSZ 16.
számú melléklet 2/A. § szerint 2020. augusztus 31. napjáig megtarthatók azon gyakorlati
kurzusok, melyek a kurzus jellegénél és specialitásánál fogva nem bonyolíthatók online.
Kivételesen indokolt esetben a tantárgyfelelős kezdeményezésére a dékán a TVSZ 16. számú
melléklete 35. § (2) bekezdése alapján – kari hallgatói érdekképviselet küldöttgyűlésének
egyetértésével – kiadott dékáni utasításban rendelkezhet adott tanulmányi cselekmény (pl.
kurzus, vizsga, szakdolgozatvédés, záróvizsga) jelenléti formában történő megszervezéséről. A
jelenléthez kötött tanulmányi cselekmények megtartásának részleteiről tájékoztatni kell a
hallgatókat legalább 10 munkanappal annak kezdete előtt. A hallgatók a jelenléthez kötött
tanulmányi cselekmények teljesítése céljából és a teljesítéshez szükséges időtartamban
tartózkodhatnak az Egyetem területén.
(3) A doktoranduszokra az intézménylátogatási tilalom nem terjed ki, oktatási és kutatási
tevékenységük ellátása körében.
(4) A tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés a továbbiakban is online történik, kivéve azt az
esetet, hogy a hallgató teljesítheti a térítési és juttatási szabályzatban (PTE SZMSZ 6. számú
melléklet) meghatározott díj- és/vagy térítésfizetési kötelezettségét az erre kijelölt egyetemi
pénztárakban.
(5) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) vezetőségének tagjai, illetve a kari hallgatói
részönkormányzatok elnökei és elnökhelyettesei az intézmény területére beléphetnek a
hatékonyabb érdekképviseleti tevékenység ellátásának érdekében. Szükség esetén a rektor
jóváhagyásával az EHÖK elnök igazolásával az egyetemi testületekben, szervezetekben ellátott
feladataik teljesítése érdekében azok a hallgatók is mentesülnek az intézménylátogatási tilalom
alól, akik ezt kérelmezik.
(6) Az Egyetemen önkéntes segítői tevékenységet ellátó hallgatók az Egyetem területére
beléphetnek és a tevékenység végzéséhez szükséges időtartamban ott tartózkodhatnak.
(7) Az Egyetem által szervezett nyelvvizsga teljesítése céljából és a teljesítéshez szükséges
időtartamban engedélyezett az Egyetem területén tartózkodás.
(8) A Janus Egyetemi Színház működéséhez szükséges mértékben az Egyetem hallgatói az
Egyetem területén tartózkodhatnak.
(9) A sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV.
30.) Korm. rendelet keretei között lehetőség nyílik az egyetemi intézmények hallgatók által
történő látogatására.
(10) A könyvtárak nyitását követően az erre vonatkozó külön eljárásrend szerint az
intézménylátogatás engedélyezett a hallgatók számára az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont
szolgáltatásainak igénybevétele céljából.
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Védelmi intézkedések
5. § (1) A 4. §-ban foglalt jogcímeken 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, továbbá a szájat és
az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
(2) A jelenlétet igénylő tanulmányi cselekmények során mindvégig biztosítani kell azt, hogy az
személyes érintkezést ne igényeljen.
(3) Mindenki köteles betartani a fokozott higiénés ajánlásokat.
Záró, hatálybaléptető és felhatalmazó rendelkezések
6. § (1) Felhatalmazást kap a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és
Tudásközpontjának főigazgatója, hogy a könyvtárak használatának rendjét főigazgatói
utasításban határozza meg a PTE Operatív Stáb jóváhagyó döntése mellett.
(2) Felhatalmazást kap a műszaki szolgáltatási igazgató, hogy a létesítmények sportcélú
használatának rendjét meghatározza a PTE Operatív Stáb jóváhagyó döntése mellett.
(3) Jelen utasítás hatályba lépését követően felül kell vizsgálni a PTE Operatív Stáb 8/2020.
(IV. 24.) elektronikus úton hozott határozatával elfogadott a veszélyhelyzet időtartama alatt a
Pécsi Tudományegyetem által szervezett, személyes jelenléthez kötött vizsgáztatások higiénés
feladatairól szóló eljárásrendet a jelen utasításban foglalt egyéb jogcímek vonatkozásában.
7. § (1) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg az intézménylátogatási tilalom
fenntartásáról és az oktatás folytonosságának biztosításáról szóló 4/2020. számú rektori utasítás
hatályát veszti.
(2) Jelen utasítás a kihirdetését követő napon lép hatályba és visszavonásáig érvényes.
Pécs, 2020. május 07.

Dr. Miseta Attila s.k.
rektor
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