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Ikt: RK/417/2021 

 

1/2021. (III.5.) számú Rektori - Kancellári együttes utasítás 

a koronavírus járvány harmadik hulláma miatt bevezetett kormányzati járványügyi 
korlátozásokhoz kapcsolódó intézményi intézkedések meghatározásáról 

 

A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása érdekében, tekintettel a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) sz., a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 
intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) sz. valamint a védelmi intézkedések 
szigorításáról szóló 104/2021. (III.5.) sz. kormányrendeletben, továbbá a vonatkozó 
minisztériumi ágazati ajánlásban megfogalmazott előírásokra, az alábbiakról rendelkezünk: 

Oktatást érintő intézkedések 

1. Az 1/2021. (I.21.) sz. Rektori utasításban foglaltakkal egyezően, intézményünkben az 

oktatás további intézkedésig kizárólag digitális (online) oktatás formájában zajlik.  

2. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat 51.§ (3) bekezdése (a) pontja, a 2020/2021-es tanév 

tavaszi félévében az alábbiak szerint módosul: a szakdolgozatot / diplomamunkát az erre 

kialakított elektronikus felületre kell feltölteni 2021. április 30-ig. Nyomtatott példányt 

nem kell benyújtani. Ennek megfelelően ebben az időszakban figyelmen kívül kell hagyni az 

51.§ (3) bekezdés (b) pontját és az 52.§ (1) bekezdés második mondatát. 

3. A szakmai gyakorlatok (beleértve a duális képzési gyakorlatot, valamint a külső 

helyszíneken zajló nem tanítási gyakorlatokat is) – amennyiben arra a gyakorlóhely 

lehetőséget biztosít – változatlan formában, tovább folyhatnak.  

4. A gyakorlóiskolai tanítási gyakorlat és az összefüggő online tanítási gyakorlatok szervezése 

során figyelembe kell venni a köznevelésre vonatkozó szabályozást. 

5. Az Egyetem kollégiumi épületei továbbra is zárva tartanak, azokban kizárólag a 

rektori engedéllyel rendelkező hallgatók tartózkodhatnak, akik továbbra is kötelesek 

maradéktalanul betartani a kollégiumokra vonatkozó speciális előírásokat. Betegség esetén 

haladéktalanul jelzést szükséges küldeni a jarvany@uni-eszterhazy.hu e-mail címre és 

intézkedésig a kijelölt helyen tartózkodni. 

Munkavégzésre vonatkozó előírások  

1. 2021. március 08. napjától az oktató és felsőoktatásban foglalkoztatott tanári 

(művésztanár, mestertanár, nyelvtanár stb.) besorolású közalkalmazottak oktatási és ahhoz 

kapcsolódó egyéb tevékenyégüket otthoni munkavégzés keretében is elláthatják; 

ugyanakkor - amennyiben ez a munkavégzéshez vagy ahhoz kapcsolódó feladatok 

ellátásához nélkülözhetetlen - közvetlen vezetőjük munkairányító jogkörében eljárva 

utasíthatja őket személyes megjelenésre.  
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2. 2021. március 08. napjától a kutatói munkakörben, valamint a nem oktató/kutató/ 

tanár közalkalmazottak esetén a szervezeti egység vezetője mérlegelési jogkörében 

eljárva a járványügyi kockázat minimalizálása érdekében köteles gondoskodni az egység 

szokásostól eltérő munkarendjének kialakításáról. Azon munkakörökben, amelyekben a 

közvetlen munkahelyi vezető a feladatellátást ilyen formában támogatja és engedélyezi, 

valamint annak feltételei biztosítottak, elrendelhető az otthoni munkavégzés. 

3. Az egyetemi működéshez szükséges ügymenetek folyamatosságát biztosítani kell, így 

minden (akadémiai, kancellári) egység vezetőjének feladata és felelőssége, hogy az egység 

legalább egy ügyviteli alkalmazottja munkaidőben személyesen rendelkezésre álljon, az 

ügyviteli folyamatok gördülékeny biztosításáról gondoskodjon.  

4. A munkaszervezés során tekintettel kell lenni a 60 év feletti foglalkoztatottakra, a 

krónikus betegségben szenvedőkre és a kisgyermekes munkavállalókra, részükre 

kérésükre otthoni munkavégzés biztosítható. 

5. Otthoni munkavégzés esetén a közalkalmazott vállalja, hogy saját vagy a nála használatban 

lévő egyetemi informatikai infrastruktúráját használja otthonában, munkanapokon 

munkarend szerinti munkaidejében rendelkezésre áll telefonon és emailben, a munkaidőt 

munkavégzéssel tölti. A nem oktató/kutató/tanár közalkalmazottak, munkafeladataikról 

heti beszámolót készítenek, melyet továbbítanak közvetlen vezetőiknek, minden pénteken 

14.00 óráig. 

6. Az otthoni munkavégzés időszaka alatt valamennyi kollégának kötelessége gondoskodni 

arról, hogy az intézményi vezetékes telefonhívások átirányításra kerüljenek arra a 

készülékre, amelyen az ügyintézés biztosítható. Ehhez kapcsolódóan felhívjuk a figyelmet a 

honlapon található telefonkönyv adatainak aktualizására, melyet mindenkinek belépést 

követően saját magának kell elvégeznie. 

7. Abban az esetben, ha a közalkalmazott jelenléti alapú munkavégzéssel munkát végezni nem 

tud és a feladatok jellege miatt otthoni munkavégzésre nincs lehetőség, a munkáltató 

elrendelheti szabadság kivételét. 

8. A munkahelyi személyes részvételt igénylő munkaértekezleteket minimalizálni szükséges 

az elektronikus kapcsolattartás formáinak előtérbe helyezésével. 

Általános előírások 

1. Az Egyetem épületei 2021. március 08-tól további intézkedésig külső látogatókat nem 

fogadnak, nyitva tartásuk a munkaidőhöz igazodik. Egyes épületek, épületrészek 

vonatkozásában egyedi rektori - kancellári engedélyezés mellett az általánostól eltérő 

nyitva tartásra kerülhet sor. 

2. Az Egyetemen visszavonásig semmilyen rendezvény nem szervezhető! 

3. Az Egyetem továbbra is kiemelt figyelmet fordít a járvány terjedésének megelőzésére. Az 

Egyetemi épületekbe kizárólag egészséges, a koronavírus tüneteit nem mutató kollégák, 

hallgatók léphetnek be. 

4. Az Egyetem teljes területén továbbra is kötelező a maszk használata és a testhőmérési 

protokoll betartása! 
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5. Az egyetemi polgárok haladéktalanul kötelesek bejelenteni a jarvany@uni-eszterhazy.hu 

e-mail címen keresztül, amennyiben személyüket érintően felmerül a fertőzés veszélye, 

vagy fertőzött, illetve fertőzésgyanús személlyel való kontaktus. 

6. A 12/2020. (IX.01.) sz. Rektori – Kancellári együttes utasítással létrehozott Járványügyi 

Munkabizottság, a járványügyi veszélyhelyzet alatt tovább folytatja tevékenységét.  

7. Felhívjuk a figyelmet, hogy a mindenkor hatályban lévő járványügyi előírások 

megszegése jogszabályilag elrendelt hatósági intézkedéssel és intézményi 

felelősségre vonással jár. 

8. A későbbiekben bevezetésre kerülő intézkedések közzétételéről folyamatosan 

gondoskodunk, azokat kérjük figyelemmel követni és maradéktalanul betartani! 

9. Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az oktatás rendjének 

módosításáról és a járványügyi korlátozásokhoz kapcsolódó egyéb intézkedések 

meghatározásáról szóló 14/2020. (IX.12.) számú Rektori - kancellári együttes utasítás. 

 

Jelen utasítás 2021. március 08. napjával lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

 

Eger, 2021. március 05.  

 

 

 

 

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona s.k. Dr. Tresó Andrásné s.k. 

                                           rektor                                                                     kancellár - helyettes 
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