
A Pécsi Tudományegyetem  

Intézkedési Terve  

a koronavírus terjedése elleni védekezésről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. március 12-től visszavonásig 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyta: 
Prof. dr. Miseta Attila rektor 
Prof. dr. Betlehem József rektorhelyettes  
Jenei Zoltán kancellár 



2 
 

A Pécsi Tudományegyetem Intézkedési Terve a koronavírus terjedése elleni 
védekezésről 

 

Az intézkedési terv célja 

A Pécsi Tudományegyetem fontosnak tartja, hogy polgárai a lehető legnagyobb biztonságban 
folytathassák tanulmányaikat, vegyenek részt szakmai gyakorlatokon, végezhessenek oktató, 
kutató munkát és járuljanak hozzá az egyetem hatékony és eredményes működéséhez. A 
szezonális, főleg közösségben terjedő megbetegedések megelőzése érdekében az egyetem 
vezetése folyamatosan intézkedéseket hoz a főhatóságok iránymutatásai alapján. 

Wuhanban (Kína) 2019 végén kialakult egy főleg légúti tünetekkel járó megbetegedés 
(COVID-2019), aminek a hátterében egy új koronavírust (SARS-CoV-2) azonosítottak. 
Jelenleg hét koronavírusról ismert, hogy képes humán fertőzéseket és megbetegedéseket is 
előidézni. A koronavírus fertőzések okozta megbetegedések változó súlyosságúak lehetnek, a 
hétköznapi náthától a súlyosabb légúti megbetegedésekig. Négy humán koronavírus általában 
enyhe-, mérsékelten súlyos felső légúti tüneteket okoz, míg a Közel-Keleti légúti koronavírus 
(MERS-CoV) és a súlyos akut légúti tünetegyüttest okozó koronavírus (SARS-CoV) súlyos, 
akár életveszélyes légúti megbetegedésekhez is vezethet.  

A vírus emberről-emberre történő átvitele igazolt, terjedési módja cseppfertőzés és a fertőzött 
váladékokkal történő direkt vagy indirekt kontaktus. Lappangási ideje a jelenlegi adatok szerint 
általában 5-6 nap (2-14 nap). Az eddigi adatok alapján a fertőzőképesség a tünetek meglétekor 
a legnagyobb, de jelenlegi ismereteink szerint nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy 
fertőzőképesség előfordulhat a megbetegedés kezdete előtt is, vagy tünetmentes hordozók is 
terjeszthetik. Az utóbbi időben a Kínából indult járvány globális méreteket ölt, ami nem kerüli 
el az európai országokat, így Magyarországot sem. Részben a hatékony járványügyi 
beavatkozásoknak betudhatóan Kínában a járvány csökkenő tendenciát mutat, másutt azonban 
terjedőben van (https://www.worldometers.info/coronavirus/). A nemzetközi helyzetről a 
https://www.who.int/health-topics/coronavirus oldalon a hazai tudnivalókról a 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus oldalakon 
tájékozódhatunk. Sajnos inadekvát tájékoztató források is nagy számban vannak ezek 
figyelembe vétele nem ajánlott! 

Az egyetem vezetése január elejétől folyamatosan figyelemmel kíséri a koronavírus 

témakörében kiadott nemzetközi és hazai szakmai ajánlásokat, és egyeztet az illetékes 

szakhatóságokkal, valamint az aktuális helyzetnek megfelelő lépéseket hoz. A Klinikai 

Központ vezetése az érintett szakmák bevonásával felállított egy szakmai operatív stábot annak 

érdekében, hogy az egészségügyi kockázatok monitorozására és a tennivalók meghatározására. 

A helyzet változásával párhuzamosan az egyetemi vezetés (általános rektorhelyettes) 

bevonásával, a szakmai operatív stáb kibővült az Egyetem egyéb szervezeti egységeinek 

képviselőivel és január 29-től heti rendszerességgel ülésezett. Intézkedéseiről a Rektori Vezetői 

Értekezletet folyamatosan tájékoztatta. 
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Jelen intézkedési tervvel az egyetem a SARS-CoV-2 okozta COVID-19 megbetegedés Pécsi 
Tudományegyetem közösségébe való behurcolását, tömeges elterjedését kívánja elsődlegesen 
megelőzni. Továbbá ha fertőzöttség gyanúja felmerül valamely polgáránál, akkor segítséget 
kíván nyújtani a hatályos Nemzeti Népegészségügyi Központ (https://www.nnk.gov.hu/) 
eljárásrendjéből következő lépések megtételében és ezzel párhuzamosan a közösség többi tagja 
egészségének megőrzésében. 

Az intézkedési terv további célja az is, hogy a Klinikai Központra jutó betegellátási feladatok 
zavartalan működését SARS-CoV-2 járvány megelőzésében elősegítse és biztosítsa az 
egészségügyi ellátás optimális feltételeinek kialakítását. 

Az intézkedési terv kiemelt célja a Kormány által felállított Koronavírus-járvány Elleni 
Védekezésért Felelős Operatív Törzs által elrendelt feladatok végrehajtása, valamint az 
intézményen belüli kommunikáció egységesítése. 

A jelen intézkedési tervvel létrehozandó PTE Operatív Stáb a Koronavírus-járvány Elleni 
Védekezésért Felelős Operatív Törzsnek alárendelten végzi feladatait. Az Egyetem bármely 
szervezeti egysége az intézkedési terv tárgyi hatálya alá tartozó területeken kizárólag az PTE 
Operatív Stáb előzetes jóváhagyását követően adhat ki utasítást. 

Az intézkedési terv hatálya 

Az intézkedési terv személyi hatálya kiterjed az Egyetem közalkalmazottaira, foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra, az Egyetem fenntartásában lévő 
köznevelési, szakképzési intézmények közalkalmazottaira, foglalkoztatásra irányuló egyéb 
jogviszonyban foglalkoztatottakra (a továbbiakban együtt: közalkalmazott), valamint hallgató 
és tanuló jogviszonyban állókra.  

Az intézkedés tárgyi hatálya kiterjed az egyetem koronavírus terjedése elleni védekezésben 
alkalmazandó intézkedésekre.  

 

Az intézkedési terv területei 

A koronavírus terjedése elleni védekezés számos területet lefed, amelynek összehangolását a 
PTE Operatív Stáb végzi.  

A főbb területek: 

1. egyetemi szervezés-vezetés, koordináció 
2. oktatási terület  

a. hazai és nemzetközi hallgatók 
b. oktatók  
c. kutatók 

3. betegellátás 
4. sajtó és kommunikáció 
5. gazdasági és műszaki területek 
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Az intézkedési terv végrehajtásának koordinációja 

Az Intézkedési terv végrehajtására a Pécsi Tudományegyetem a Koronavírus (SARS-CoV-2) 
elleni védekezésre és helyzetkezelésre operatív stábot hoz létre.  

A PTE Operatív Stáb irányítását az általános rektorhelyettes végzi, a rektor felügyelete mellett. 
Ennek keretében felel a stáb működési ügyrendjének kialakításáért, a stratégiai döntések 
meghozatalának előkészítéséért, azok végrehajtásának koordinációjáért és a hatáskörébe utalt 
feladatok összehangolásáért. A Koronavírussal (SARS-CoV-2) kapcsolatos tárgykörben 
kapcsolatot tart a helyi és főhatóságokkal az általános kommunikáció és az adatszolgáltatás 
vonatkozásában. 

 

PTE Operatív Stáb tagjai: 

- Általános rektorhelyettes  
- Kancellár 
- Klinikai Központ elnöke 
- Rektori Kabinet vezetője 
- Rektor által delegált kari vezető 1 fő 

Állandó meghívottak: 

- Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 1 fő 
- Szentágothai János Kutatóközpont, Virológiai Kutatócsoport 1 fő 
- Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ 1 fő 
- Kancellária Műszaki és Szolgáltatási Igazgatóság 1 fő 
- Kancellária Informatikai Igazgatóság 1 fő 
- Kollégiumi Központ 1 fő 
- Rektori Kabinet Kapcsolati és Nemzetköziesítési Igazgatóság 1 fő 
- Rektori Kabinet Oktatási Igazgatóság 1 fő 
- Rektori Kabinet Média Iroda 1 fő 
- Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 1 fő 

A PTE Operatív Stábnak alárendelt munkacsoport, az egészségügyi szakmai operatív team, 
melynek vezetője a Klinikai Központ elnöke. 

Tagok: 

- Klinikai Központ elnöke 
- Klinikai Központ Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 1 fő 
- Klinikai Központ Orvosi Képalkotó Klinika 1 fő 
- Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika 1 fő 
- Klinikai Központ Sürgősségi Orvostani Tanszék 1 fő 
- Klinikai Központ Kórházhigiénés Szolgálat 1 fő 
- Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika 1 fő 



5 
 

 

 

A PTE Operatív Stáb munkájába szükség szerint egyéb szakértők, szervezeti egység vezetők is 
bevonhatók. 

 

Az PTE Operatív Stáb hatásköre: 

Az intézkedési terv megvalósítása érdekében a PTE Operatív Stáb általános hatáskörrel 
rendelkezik. 

A rektor és a kancellár a munkáltatói intézkedések körében az intézkedési terv érvényességi 
ideje alatt a szükséges intézkedések meghozatala érdekében hatáskörei gyakorlását átruházza a 
PTE Operatív Stábra a szükséges mértékben. 

A PTE Operatív Stáb jogosult a szükséges intézkedések megvalósításához bármely szervezeti 
egységtől adatokat kérni. 

A PTE Operatív Stáb jogosult az intézkedési terv hatálya alá tartozó területeken kötelezően 
végrehajtandó utasításokat kiadni. 

Az intézkedési terv megvalósítása során végrehajtandó feladatok 

1. Szervezés-vezetési és koordinációs feladatok 
a. A PTE Operatív Stáb működési feltételeinek megteremtése a Rektori Kabinet és 

a Kancellária kijelölt munkatársainak bevonásával, ami új funkciók és 
adminisztratív feladatok kialakítását jelenti 

b. A koronavírus miatti rendkívüli helyzetben elrendelt munkáltatói intézkedések 
koordinációja, meghozatala 

c. A fenntartói intézkedések és utasítások végrehajtása az érintett szervezeti 
egységek bevonásával 

d. Adatszolgáltatások, nyilvántartások koordinálása, a kapcsolódó adatvédelmi 
megfelelés biztosítása 
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e. A munkavállalók ki és beutazásainak szabályozása 
f. A Klinikai Központ és az akadémia terület intézkedéseinek összehangolása 
g. Egyetemi rendezvények engedélyezése, a kapcsolódó feltételrendszer 

kidolgozása 
 
 

2. Oktatási terület 
a. hazai és nemzetközi hallgatók/tanulók 

i. A 2019/2020 tanév II. szemeszterére megérkező külföldi és magyar 
hallgatók tájékoztatásának megszervezése és folyamatos nyomon 
követése 

ii. A kollégiumban lakó hallgatók tájékoztatásának koordinációja, 
kapcsolattartás 

iii. A koronavírus terjedése miatt meghiúsuló nemzetközi mobilitási 
pályázatok kapcsán az egyetemi intézkedések koordinálása 

b. oktatók  
i. A kari vezetéseken keresztül az oktatók információkkal való ellátása 

ii. Alternatív oktatási módokra ajánlás előkészítése, gyakorlati 
foglalkozások kockázatainak mérlegelése, szükséges utasítások kiadása 

c. kutatók 
i. A kutatók informálása az aktuális helyzetről 

 
 

3. Betegellátás 
a. Az egyetemi szintű intézkedések meghozatala a betegellátás feltételeinek 

havaria helyzetben történő megteremtésére, különös tekintettel a többlet 
eszközigények biztosítására, egészségügyi facilitások üzemeltetésére 

b. Az egészségügyi válsághelyzet kezelési terv kialakításában és végrehajtásában 
való közreműködés 

c. A megelőző és a korai felderítést szolgáló járványügyi intézkedésekben való 
együttműködés, különösen a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat és a 
Kórházhigiénés Szolgálat együttműködésében 
 
 

4. Sajtó és kommunikáció 
a. Az egycsatornás kommunikáció megteremtése, információs központi e-mail cím 

létrehozása, működtetése 
b. A megelőzéssel kapcsolatos sajtóanyagok generálása és készítése, valamint 

koordinációja 
c. Tájékoztatóanyagok gyártása a KK szakmai iránymutatásai figyelembe 

vételével 
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5. Gazdasági és műszaki területek 
a. Az egyetemi épületek folyamatos üzemeltetése, a megfelelő higiéniai feltételek 

biztosítása, fokozott ellenőrzése 
b. A járványügyi megelőző intézkedésekben való közreműködés 
c. Műszaki erőforrások biztosítása 

 

Az intézkedési terv megvalósításának időtartama: 2020. március 12. – visszavonásig. 

 

A megvalósítás költségei: 

A PTE Operatív Stáb működésének költségeiről, vagy az intézkedési terv végrehajtása során 
felmerült bármely költségről a Kancellár rendelkezik. 

 

Az intézkedési terv megvalósításába bevontak köre: 

A PTE SZMSZ alapján valamennyi szervezeti egysége. 

 

Az intézkedési terv megvalósításáért felel: 

PTE Rektor és Kancellár 

 

Az intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzése és értékelése 

A PTE Operatív Stáb folyamatos feladata. Heti riport készítése a Rektori Vezetői Értekezlet 
részére. A PTE Operatív Stáb a tevékenységéről beszámolót készít a Szenátus részére. 

 

Pécs, 2020. március 12. 

 

 

 

 

Dr. Miseta Attila sk. 
rektor 

Jenei Zoltán sk. 
kancellár 

 


