A PTE Operatív Stáb 2/2020. (IX.11.) állásfoglalása
a habilitációs eljárások nyilvános előadásainak rendjéről
1. A járványügyi készültség ideje alatt, a habilitációs eljárás során – az Egyetem habilitációs
szabályzata, a PTE SZMSZ 48. számú melléklete által - előírt, nyilvánosságot igénylő tantermi és
tudományos előadás(ok) jelenléti, online vagy hibrid formában is megtarthatóak, igazodva az
illetékes Kar akkreditált képzési programja keretében meghirdetett kiválasztott tantárgy jelen félév
során, a dékán utasításának megfelelő megvalósítási formájához.
2. Az online, vagy hibrid formában megvalósuló előadások esetében is biztosítani kell a Szakmai
Bíráló Bizottság, valamint a hallgatóság részére az előadást követő kérdésfeltevés lehetőségét.
3. A szakmai bíráló bizottság és a hallgatók titkos szavazása elektronikus úton is megvalósítható,
azzal, hogy a döntéshozatal során igénybe vett elektronikus rendszernek (online platformnak)
szavatolnia kell a résztvevő tag azonosítását és egyidejűleg a szavazás titkosságát.
A PTE Operatív Stáb 3/2020. (IX.11.) ajánlása
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatta a Humánpolitikai Igazgatóság által készített tájékoztató
anyag közzétételét a járványügyi készültség idején alkalmazható munkáltatói intézkedésekről.
felelős: Humánpolitikai Igazgatóság
határidő: azonnal
A PTE Operatív Stáb 4/2020. (IX.11.) ajánlása
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatta a diagnosztikai kapacitások optimalizálása érdekében és
a betegellátás primátusára tekintettel, azt az új munkaszervezési rendet, hogy a Klinikai Központ
Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ a hallgatók részére SARS-CoV-2 PCR
vizsgálathoz szükséges mintavételeket hétköznapokon hétfőtől csütörtökig végzi, amennyiben azok nem
a betegellátás keretében (tünetes hallgatók részére) valósulnak meg.
felelős: KK Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ
határidő: azonnal
A PTE Operatív Stáb 5/2020. (IX.11.) állásfoglalása
A PTE Operatív Stáb támogatta a Klinikai Központ kérését, miszerint az intézménylátogatási rend
maszkhasználati szabályai kizárólag az Egyetem bölcsődéjének dolgozóira terjedjenek ki, ugyanakkor
a bölcsődében ellátott gyermekeknél szakmailag nem elfogadható és nem is elvárható az orr-szájmaszk
viselése. A bölcsőde vezetője a gyermekekre a maszkviselés vonatkozásában a zárt térben kötelező
maszkhasználathoz képest eltérő (enyhébb) szabályozást hozhat.
A PTE Operatív Stáb 6/2020. (IX.11.) ajánlása
a rendezvények engedélyezésével kapcsolatos eljárásra
A járványügyi készültség ideje alatt az oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó, közvetlen személyes
kontaktust igénylő rendezvény csak kivételesen indokolt esetben, rektori engedély mellett tartható.
A rektori engedély iránti kérelmet Rektori Kabinet Protokoll és Rendezvény Iroda gyűjti és készíti
elő mérlegelésre az Operatív Stábnak.
A kérelmező köteles bejelenteni a tervezett rendezvény helyszínét, időpontját, az eseményen
résztvevők várható létszámát, a tervezett programot, a tervezett védelmi intézkedéseket. A kérelmező
köteles megindokolni, hogy miért nem tartható meg az esemény online, illetve mi az a kivételes indok
(pl. pályázati vállalás, kiemelt jelentőségű protokoll-rendezvény), amely miatt a rendezvény megtartása
indokolható.
Kizárólag az érintett szervezeti egység vezetőjének támogatásával megküldött kérelmek kerülnek
elbírálásra.
A PTE Operatív Stáb a járványügyi kérdésekben illetékes szakemberek bevonásával mérlegeli a
kérelmet és javaslatot tesz a rektornak a rendezvény engedélyezésére, vagy annak elutasítására.
A rektor döntésével szemben jogorvoslatnak helye nincs.
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A PTE Operatív Stáb 7/2020. (IX.11.) állásfoglalása
az egyéni védőeszközök/szájmaszkok biztosításának rendjéről
A PTE dolgozói részére irodai környezetben végzett munkavégzésükhöz szájmaszkokat nem
biztosítunk, kivéve a Klinikai Központ területén történő munkavégzésben. Az intézménylátogatás
feltételeként előírt szájmaszk rendelkezésre állásáról a dolgozó köteles gondoskodni.
A PTE hallgatói és tanulói részére (kivéve egészségügyi gyakorlatok) az oktatásban való
részvételükhöz szájmaszkokat nem biztosítunk. Az intézménylátogatás feltételeként előírt
szájmaszk rendelkezésre állásáról a hallgató, illetve a tanulók esetében gondviselőjük köteles
gondoskodni.
Az ÁEEK által biztosított készletek az ÁEEK-től érkezett iránymutatás szerint kizárólag
közvetlenül a COVID-19 ellátáshoz használhatók fel.
A nem egészségügyi oktatási karok és szakképzők (azaz az ÁOK, GYTK, ETK egésze és a BTK
klinikai gyakorlatot igénylő pszichológus képzése, valamint az egészségügyi szakképző iskolák
kivételével) és a központi egységek (rektori, kancellári, stb.) felmerülő védőeszköz igényeiket a
már kialakított igénylési folyamat mentén a saját költségvetésük terhére tudják leadni.
Az ÁOK, GYTK, ETK esetében javasolt lenne külön választani az elméleti és gyakorlati
oktatásokat az alábbiak szerint:
a) Az elméleti oktatások esetében ahol ez indokolt ott ezen karok is a már kialakított igénylési
folyamat mentén a saját költségvetésük terhére tudják leadni a védőeszközigényeiket.
b) A klinikumot érintő gyakorlati oktatás esetében kérjük előzetesen megadni mindhárom kar,
valamint az egészségügyi szakképzők (valamint a BTK klinikai gyakorlatot igénylő pszichológus
képzése) esetében, klinikánkénti bontásban, havi szinten hogy milyen hallgatói létszám fog
megjelenni. Ezen adatok alapján a klinikai gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó védőeszközigénylést
a továbbiakban is a klinikák fogják SRM igénylés formájában leadni.
Az oktatási célra felhasznált védőeszközök elkülönítése érdekében minden klinika részére ki kell
alakítani egy önálló védőeszközös oktatási költséghelyet ezzel biztosítva a betegellátási célú
felhasználásoktól történő különválasztást.

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