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ELTE JÁRVÁNYÜGYI OPERATÍV KOORDINÁLÓ TESTÜLET 

TÁJÉKOZTATÓ 

AZ ÚJ TÍPUSÚ KORONAVÍRUS JÁRVÁNYOS TERJEDÉSE MIATTI INTÉZMÉNYI 
KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 

(Állapot: 2020. március 9.) 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az ELTE 3/2020. (II. 28.) rektori-kancellári együttes 
utasítással létrehozott ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület az utasításban kapott 
felhatalmazás alapján ebben a TÁJÉKOZTATÓ dokumentumban összefoglalja mindazokat a 
kötelezettségeket és felhívásokat, amelyek az új típusú koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) 
járványának terjedése és Magyarországon történt igazolt megjelenése miatt valamennyi ELTE 
egyetemi polgár számára kötelezően betartandók és figyelembe veendők. 

A jelen tájékoztató egységes szerkezetben magában foglalja a korábban kiadott felhívás (2020. 
március 5.) intézkedéseinek frissített (kiegészített és pontosított) listáját, valamint a hazai és 
nemzetközi járványügyi helyzet miatt szükségessé vált új intézkedéseket. 

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület a TÁJÉKOZTATÓT a járványügyi helyzet 
alakulásától függően folyamatosan frissíti. A TÁJÉKOZTATÓ aktuális állapota és annak a 
részletkérdésekre kiterjedő magyarázata az ELTE koronavírus honlapján nyomonkövethető. 

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület hangsúlyozza, hogy az alábbi 
intézkedések a koronavírus járvány közösségi terjedésének lassítását, az egyetemi polgárok 
és a szélesebb közösség biztonságát, valamint a kialakult helyzet lehetséges leghatékonyabb 
kezelését szolgálják. Nyomatékosan felhívjuk valamennyi egyetemi polgár figyelmét, hogy 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem az alábbi korlátozásokkal is folytatja oktatási, 
tudományos és harmadikmissziós tevékenységét. Felhívjuk az ELTE valamennyi polgárát a 
rendeltetésszerű joggyakorlásra, valamint arra, hogy az alább olvasható intézekésekből 
származó kötelezettségeket és jogokat visszaélések nélkül, a jóhiszeműség és tisztesség 
követelményeinek szem előtt tartásával teljesítsék, illetve gyakorolják. 

I. Kötelező karanténba vonulás és kötelező távolmaradás az Egyetemtől 

1. Kötelezzük azokat a hallgatókat, oktatókat, munkatársakat, akik  
a. az elmúlt 14 napban az új koronavírus járvány közösségi terjedésének helyén (Kína, 

Dél-Korea, Olaszország, Irán) jártak, vagy 

https://www.elte.hu/dstore/document/4558/rku-2020-03-koronavirus-egyetemi-intezkedesek.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/4558/rku-2020-03-koronavirus-egyetemi-intezkedesek.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/4584/ELTE-JOKT-2020-03-05-felhivas.pdf
https://www.elte.hu/koronavirus
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b. az elmúlt 14 napban olyan személyekkel voltak szoros1 közvetlen kapcsolatban, akik 
Kínában, Dél-Koreában, Olaszországban vagy Iránban jártak a találkozást megelőző 
14 napban, 

hogy az a) pont esetén a Magyarországra való visszaérkezésüktől, a b) pont esetén a 
legutolsó személyes érintkezéstől számított 14 napig vonuljanak otthoni karanténba. 
Ennek során javasoljuk, hogy a háztartáson belüli érintkezést észszerű határokon belül 
minimalizálják, a közösségi érintkezést kerüljék, és kötelezzük őket, hogy ezalatt az 
Egyetem épületeitől, ill. rendezvényeitől (beleértve az oktatást és hivatali munkát) 
maradjanak távol. A b) pont esetében a karantén hamarabb feloldható, ha bizonyosság áll 
fenn arra vonatkozóan, hogy az érintett kontakt személy két héttel a járványos terület 
elhagyása után is tünetmentes, és fertőzés nála nem igazolt. 

2. Kötelezzük azokat a hallgatókat, oktatókat, munkatartásakat, akik 
a) tudomással bírnak arról, hogy koronavírussal fertőződött személlyel kerültek 

kapcsolatba az elmúlt 14 napban, vagy 
b) járványügyi intézkedés (pl. hatósági kontakt-kutatás) alanyaivá váltak, vagy 
c) a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint valamely koronavírussal 

megfertőződhetett személlyel kerültek vagy kerülhettek kapcsolatba, 
hogy a legutolsó személyes érintkezéstől, illetve a járványügyi intézkedésben vagy 
tájékoztatóban megnevezett utolsó lehetséges kapcsolattól számított 14 napig vonuljanak 
otthoni karanténba. Ennek során javasoljuk, hogy a háztartáson belüli érintkezést észszerű 
határokon belül minimalizálják, a közösségi érintkezést kerüljék, és kötelezzük őket, hogy 
ezalatt az Egyetem épületeitől, ill. rendezvényeitől (beleértve az oktatást és hivatali 
munkát) maradjanak távol. 

3. Kötelezzük azokat az oktatókat, hallgatókat és munkatársakat, akik az ELTE TTK 
Biológiai és Kémiai Intézetei által a Semmelweis Egyetem (SE) gyógyszerész képzésében 
tartott órákon 2020. február 20. után részt vettek, vagy technikusként azt támogatták, és 
így közvetlen kapcsolatba kerülhettek a Semmelweis Egyetem (SE) iráni hallgatóival, 
hogy a hallgatókat érintő utolsó személyes kontaktustól számított 14 napi maradjanak 
távol az ELTE épületeitől / rendezvényeitől / oktatási óráitól. 

4. Az 1-3. pont tekintetében érintettnek minősülő kollégiumi lakó haladéktalanul köteles 
jelezni a kollégiumvezetőnek érintettségét, hogy szükség szerint elkülönített 
elhelyezéséről gondoskodhasson az Egyetem. 

5. Bár ezen 5. pont hatálya alá tartozó munkatársunkról nincsen tudomásunk, de a teljesség 
kedvéért kötelezzük azokat az oktatókat, hallgatókat és munkatársakat, akiknél az orvosi 
tesztvizsgálat esetlegesen megállapította a koronavírusos fertőzöttséget, hogy – az orvosi 
és állami járványügyi kötelezettségek betartásán túlmenően – maradjanak távol az 
Egyetemtől, ameddig hiteles zárójelentés alapján teljesen gyógyultnak tekinthetőek. 

6. Kötelezzük azokat az oktatókat, hallgatókat és munkatársakat, akik légúti fertőzésre utaló 
jelentősebb tüneteket (38°C feletti láz, erős köhögés) mutatnak, hogy az Egyetem 

                                                           
1 Szoros kapcsolatban álló személynek minősül az, aki valószínűsített vagy megerősített COVID-19 fertőzöttel i) egy 
háztartásban él, vagy ii) személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolságban és 15 percnél hosszabb ideig), vagy 
iii) egy zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolságban és 15 percnél hosszabb ideig), vagy iv) közvetlen fizikai 
kapcsolatba került (pl. kézfogás útján); vagy v) védőeszköz alkalmazása nélkül új koronavírussal fertőzött beteg 
váladékával érintkezett (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz). 
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épületeitől, illetve rendezvényeitől (beleértve az oktatást és hivatali munkát) maradjanak 
távol. 

II. Ajánlott / javasolt karanténba vonulás és távolmaradás az Egyetemtől 

1. Felhívjuk az Egyetem Professor Emeritus címmel rendelkező munkatársak, valamint a 65. 
életévüket betöltött kollégák figyelmét, hogy rájuk a koronavírus az átlagosnál magasabb 
kockázatot jelenhet. Így javasoljuk, hogy ellenkező rendelkezésünkig tartsák távol magukat a 
közösségi alkalmaktól, így az egyetemi élettől és oktatástól is. 

2. Felhívjuk továbbá minden hallgató, oktató, munkatárs figyelmét, akinek egészségi állapota az 
átlagosnál magasabb kockázatot jelenthet, hogy az ellenkező általános rendelkezésünkig 
tartsák távol magukat a közösségi alkalmaktól, így az egyetemi élettől és oktatástól is. Az 
egészségi állapotuk, illetve a jelen szabály hatálya alá tartozás megítélése során házi- vagy 
kezelőorvosuk álláspontját tartjuk irányadónak, ezzel kapcsolatos orvosi igazolást azonban 
nem kérünk. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület ebbe a körbe tartozónak 
tekinti a daganatos megbetegedéssel kezelt, valamint az immunrendszert gyengítő 
(immunszuppresszív) kezelés alatt álló, és emiatt legyengült immunrendszerrel rendelkező 
személyeket, vagy azokat, akiknek az immunrendszere valamely hasonló okból (pl. műtét, 
komoly betegség) érezhetően legyengült, továbbá a krónikus magas vérnyomással, 
cukorbetegséggel, szív- és érrendszeri megbetegedésekkel, krónikus légúti 
megbetegedésekkel élőket. 

III. Engedélyzett karantén vagy távolmaradás az Egyetemtől 

1. Az a hallgató, oktató vagy más munkatárs, aki a fentieken túl valamely különös méltánylást 
érdemlő nyomós okot fogalmaz meg az Egyetemtől való távolmaradásra, az ELTE 
Járványügyi Operatív Koordináló Testülete az emailen előterjesztett indokolt kérelemre 
engedélyezheti meghatározott időre az Egyetemtől való távolmaradást. Ilyen nyomos ok lehet 
az a körülmény, ha valaki koronavírus megfigyelés alatt álló személy együttélő családtagja, 
vagy ápolója. 

2. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete a 2020. március 5-ei tájékoztató 7. 
pontját visszavonja. Kötelezi a visszavont 7. pont alapján távol maradt hallgatókat, oktatókat 
és munkatársakat az ELTE-vel fennálló jogviszonyukkal kapcsolatos kötelezettségek 
teljesítésére. 

3. Azok a személyek, akik hatósági karanténba kerülnek, természetesen az Egyetemtől távol 
maradnak. 

IV. Tájékoztatási és bejelentési kötelezettség az Egyetem felé az I-III. pontokkal 
kapcsolatban 

1. Valamennyi hallgató, oktató és munkatárs, aki bármely, a fenti I-III. pontban szabályozott 
okból kötelező, javasolt vagy engedélyezett karanténba kerül, illetve ezen okból marad 
távol az Egyetemtől, köteles azt bejelenteni az Egyetemnek. 

2. A bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg az alábbiak szerint: 
a) hallgató esetén a kari tanulmányi hivatal részére tett bejelentéssel a név, Neptun 

azonosító és jelenléti kötelezettséggel járó oktatási kurzus címének, valamint a 
távollét okának és kezdő időpontjának megadásával, 

b) oktató és más munkatársak esetén a közvetlen munkahelyi felettes részére a távollét 
okának és kezdő időpontjának megadásával. 
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3. Az I-IV. pontoknak megfelelően tett bejelentést igazolt távollétnek tekinti az Egyetem. 
Ilyen esetekben orvosi igazolásra stb. nincs szükség. 

4. Amennyiben valamely hallgató, oktató, munkatárs esetén a koronavírusos fertőzés pozitív 
vírusteszttel megállapításra került, úgy azt kizárólag a jokt@elte.hu címre köteles 
bejelenteni. Ezt a bejelentést az Egyetem különösen szenzitív adatnak tekinti, és kizárólag 
a szükséges vagy jogszabály által előírt járványügyi védekezés céljából használja fel 
(kezeli). 

V. A karanténnal / távolmaradással kapcsolatos jogkövetkezmények a hallgatók / 
munkatársak számára 

1. Amennyiben egy hallgató a fenti I-III. pontoknak megfelelően marad távol az 
Egyetemtől, a távollétét úgy kell tekinteni, hogy az nem számít bele a Hallgatói 
Követelményrendszer (HKR) 66. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a hiányzás 1/3-ot 
meghaladó mértékébe. A HKR 66. § (1) bekezdés b) pont szerinti, az egynegyed és 
egyharmad közötti távollét esetén teljesítendő többletfeladatról az oktató saját 
hatáskörében dönthet. 

2. Tájékoztatjuk azokat az oktatókat, kutatókat, munkatársakat, akik az új koronavírusra 
tekintettel az I-III. pontban szabályozott valamely esetben karanténba vonulnak, illetve 
távol maradnak az Egyetemtől, hogy az érintett munkanapok igazolt távollétnek 
minősülnek, ezáltal fizetéscsökkenéssel nem járnak. 

3. Akik hatósági intézkedéssel az egészségügyi ellátórendszerben kerülnek elkülönítésre, a 
karantén idejére táppénzben részesülnek. 

4. A I-III. pontokban szabályozott körülmények megszűnését követően a távol volt hallgató, 
oktató és munkatárs köteles az ELTE-vel fennálló jogviszonyával kapcsolatos 
kötelezettségek teljesítésére. 

5. Az az oktató vagy munkatárs, aki nem saját betegsége miatt maradt távol az Egyetemtől 
az I-III. pontok alapján, valamint munkaköre ezt lehetővé teszi, köteles feladatait a 
felettesének rendelkezése szerint távoli munkavégzéssel (home office) elvégezni. 

6. Az a hallgató, akik nem saját betegsége miatt maradt távol az Egyetemtől az I-III. pontok 
alapján, köteles a rendelkezésére bocsátott távoktatási tananyagokból folyamatosan 
készülni, és a részére felkínált távoktatási szolgáltatást igénybe venni. 

VI. Oktatási és hallgatói kötelezettségek; távolléti oktatás  

1. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület nyomatékosan felhívja a figyelmet, 
hogy jelenleg nem indokolt és nincsen hatályban általános rendelkezés a tanrendi órák 
elmaradásáról, vagy azoknak távoktatási formába történő átalakításáról. Így a tanrendi 
órákat – figyelemmel azonban a jelen Tájékoztatóban szabályozott jogszerű távollétekre – 
meg kell tartani az ellenkező rendelkezésig. 

2. A járványhelyzet alakulására és annak időtartamára tekintettel külön rendelkezésben 
később intézkedünk az esetlegesen elmaradt oktatási tevékenység (előadások és 
gyakorlatok) megtartásáról és a beszámolási kötelezettség teljesítéséről. 

3. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület felhívja az Egyetem valamennyi 
oktatási egységét, hogy az Oktatási Igazgatósággal szoros együttműködésben és annak 
ajánlásait betartva aktualizálják azt a tananyagot, amelyet elektronikus úton távoktatás 
formájában a hallgatók rendelkezésére bocsátanak az egyes kurzusokon attól kezdve, 
hogy erről az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület rendelkezést hoz. 

mailto:jokt@elte.hu
https://www.elte.hu/dstore/document/689/ELTE_SZMSZ_II.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/689/ELTE_SZMSZ_II.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/689/ELTE_SZMSZ_II.pdf
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4. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület felhívja az Egyetem valamennyi 
hallgatóját, hogy kísérjék figyelemmel a kari, intézeti, oktatói és kurzus tájékoztatókat az 
elektronikus tananyagokkal kapcsolatban, és álljanak készen arra, hogy az ELTE 
Járványügyi Operatív Koordináló Testület rendelkezésétől kezdődően az elektronikus 
tananyagot fogadni tudják. 

VII. Testületi döntéshozatalok áttérésének előkészítése a levélszavazásra és elektronikus 
úton történő döntéshozatalra 

1. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület felhívja a rektorhelyetteseket, hogy 
készítsék elő azt, hogy az általuk elnökölt / felügyelt egyetemi bizottságok működését az 
ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület esetleges rendelkezése esetén át tudják 
terelni levélszavazásra. Vizsgálják meg és biztosítsák azt is, hogy a bizottságok 
videokonferenciával vagy más hasonló módon a tagok távolléte esetén is az ügyrendek 
megtárgyalására képesek legyenek. A fentiek szerinti működési módot teszteljék le 2020. 
március 16-ig. 

2. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület felhívja a dékánokat, valamint a kar 
módjára működő egységek igazgatóit, hogy készítsék elő azt, hogy a kari tanácsok / kari 
bizottságok / intézeti tanácsok, tanszéki testületek működését az ELTE Járványügyi 
Operatív Koordináló Testület esetleges rendelkezése esetén át tudják terelni 
levélszavazásra. Vizsgálják meg és biztosítsák azt is, hogy a testületek 
videokonferenciával vagy más hasonló módon a tagok távolléte esetén is az ügyrendek 
megtárgyalására képesek legyenek. A fentiek szerinti működési módot teszteljék le 2020. 
március 16-ig. 

VIII. Kutatási tevékenység, kutatási projektek időterve és teljesítményei 

1. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület tájékoztatja az Egyetem kutatói 
tevékenységet folytató közösségét, hogy felelősséget viselve mind a kutatókért, mind az 
ELTE kiváló kutatási eredményeinek megőrzéséért, megkereste a fenntartó Innovációs és 
Technológiai Minisztériumot (ITM), valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatalt (NKFIH) az alábbiakkal: 
a) Jelezte a kutatási projektek érintettségét a koronavírusos fertőzés terjedése miatt 

hatályba lépő nemzetközi és hazai intézkedések miatt. 
b) Jelezte a fentiekkel kapcsolatos problémákat, és kérte, hogy dolgozzanak ki 

valamennyi kutatással összefüggő tevékenységre vonatkozó olyan álláspontot és 
protokollt, amely kezeli a kialakult helyzetet. 

2. A fentiekre tekintettel az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület nyomatékosan 
felhívja a figyelmet, hogy jelenleg nem indokolt és nincsen hatályban általános 
rendelkezés a kutatási projektek megszokottól eltérő kezelésére. Így valamennyi kutatási 
projektet (így különösen a kiválósági programokat, tématerületi programokat, pályázat 
alapján elnyert projekteket, OTKA és Lendület projekteket, az ÚNKP projekteket stb.) az 
eddigi rendben és szabályok szerint kell folytatni az ellenkező rendelkezésig. 

3. A 2. pont alól kivételt képeznek az alábbi IX.-XI. pont hatálya alá eső események, 
amelyek kezeléséről (igazolásáról, elszámolásáról stb.) a későbbiekben történik 
rendelkezés. 
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IX. Külföldi kiküldetési engedélyek visszavonása, külföldi utazások 

1. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület kötelezi a kari vezetőket, valamint 
más külföldi kiküldetés engedélyezésére jogosult vezetőket, hogy az ellenkező 
rendelkezésig 
a) 2020. március 11-i hatállyal vonjanak vissza minden olyan külföldi kiküldetési és 

utazási engedélyt, amely Kínába, Iránba, Olaszországba, Dél-Koreába történő utazásra 
jogosít, valamint  

b) későbbi esetleges külön rendelkezés alapján vonjanak vissza minden olyan külföldi 
kiküldetési és utazási engedélyt, amely a koronavírus gyors közösségi terjedését 
mutató országba szól, amelyek listáját az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló 
Testület később fogja meghatározni.  

2. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület felhívja az Egyetem közösségét, és 
kötelezi a kari vezetőket annak a felhívásnak minden engedélyezett utazó számára történő 
továbbítására, hogy bármely külföldi kiküldetés esetén a célállomáson az utazás során 
bárki járványügyi kényszerítő intézkedések hatálya kerülhet. Ez szabad mozgásában, akár 
hazatérésében akadályokat jelenthet. 

3. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület felhívja az Egyetem közösségét, és 
kötelezi a kari vezetőket annak a felhívásnak minden engedélyezett utazó számára történő 
továbbítására, hogy bárki bármely külföldi kiküldetésről való hazatérés esetén 
Magyarországon járványügyi kényszerítő intézkedések hatálya alá kerülhet, amennyiben 
járványügyi kapcsolatkutatás eredményeként az illető személyt olyanként jelölik meg, 
mint aki fertőzött személlyel kapcsolatban kerülhetett. 

4. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület felhívja az Egyetem közösségét, 
hogy bármely magánjellegű külföldi utazás esetén az utazó külföldön, vagy hazatérése 
után Magyarországon járványügyi kényszerítő intézkedések hatálya alá kerülhet. Így 
kérjük, hogy fontolják meg az – akár halaszthatatlannak tűnő – külföldi utazásuk 
felülvizsgálatát. 

5. Megismételjük, hogy az ELTE továbbra is elkötelezett a nemzetközi tudományos térben 
való aktív közreműködésben, változatlanul szerepet vállal a nemzetközi szervezetekben, 
aktívan részt vesz a nemzetközi pályázati tevékenységben, és megingathatatlanul hisz a 
nemzetközi mobilitásban. A személyes és társadalmi felelősségvállalás jegyében azonban 
arra kér mindenkit, hogy vizsgálja felül nemzetközi útját, támogatva a világszintű 
erőfeszítéseket a vírus elleni küzdelemben.  

X. Nemzetközi hallgatói mobilitás 

1. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem messzemenőkig elkötelezett a nemzetközi hallgatói 
mobilitás mellett. Így hallgatóit támogatja abban, hogy a világ számos pontján bővítsék 
ismereteiket, valamint nagyon szívesen lát a világ minden tájáról érkező vendéghallgatókat. 

2. A koronavírusos járvány nemzetközi terjedése sajnos negatív hatással bír a nemzetközi 
hallgatói mobilitásra is, ami azonban a nemzetközi együttműködések és szerződéses 
kapcsolatok miatt komplex, és nemzetközileg is összehangolt fellépést igényel. A fentiek 
miatt az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület az alábbi lépéseket tette: 
a) Jelezte a fenntartó és az illetékes szervek felé a nemzetközi hallgatói mobilitási projektek 

érintettségét a koronavírusos fertőzés terjedése miatt hatályba lépő nemzetközi és hazai 
intézkedésekben. 

http://www.elte.hu/koronavirus/gocok
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b) Jelezte a fentiekkel kapcsolatos problémákat, és kérte, hogy dolgozzanak ki valamennyi 
nemzetközi hallgatói mobilitással összefüggő tevékenységre vonatkozó olyan álláspontot 
és protokollt, amely kezeli a kialakult helyzetet. 

3. A fentiek alapján a nemzetközi hallgatói mobiltással kapcsolatos kérdésekről a későbbiekben 
történik intézkedés. 

XI. Külföldi részvétellel működő tudományos és közösségi rendezvények / találkozók 
kezelése 

1. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület elrendeli minden olyan rendezvény / 
találkozó azonnali hatállyal történő lemondását, amelyen olyan személy venne részt, aki 
Kína, Irán, Olaszország, Dél-Korea érintésével érkezett vagy érkezne Magyarországra, 
vagy ezen államok valamelyikéhez affiliálta magát. 

2. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület elrendeli valamennyi külföldi 
részvétellel tervezett rendezvény / találkozó felülvizsgálatát. A felülvizsgálat alapján a 
kari vezetők saját hatáskörben dönthetnek – az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló 
Testület előzetes tájékoztatása mellett – a rendezvény / találkozó megtartásáról. Erről 
legalább 10 nappal előzetesen értesíteni kell az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló 
Testületet, amely a rendezvény / találkozó megtarthatóságát felülbírálhatja. 

3. A jelen pontban írt korlátozások nem vonatkoznak a tanrendben szereplő bármely órára 
(beleértve az Erasmus és más külföldi hallgató részvételével megvalósuló órákat), mivel 
azt kezeli az I. pont, valamint a járványügyi gócpontokból érkezők kötelező karanténjával 
kapcsolatos szabályok. 

XII. Hazai közösségi és más rendezvények elhalasztásának szabályai 

1. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület elrendeli a 2020. március 23. után 
megvalósítani tervezett minden közösségi és más (nem oktatási) rendezvény 
megtartásának elhalasztását. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület ezennel 
elrendeli ezen rendezvények előkészítésének felfüggesztését. Ezen korlátozó rendelkezés 
alól különösen indokolt esetben az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület 
felmentést adhat. 

2. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület elrendeli a 2020. március 23-ig 
megtartani tervezett közösségi és más rendezvények felülvizsgálatát. A felülvizsgálat 
alapján a kari vezetők vagy intézményvezetők saját hatáskörben dönthetnek – az ELTE 
Járványügyi Operatív Koordináló Testület előzetes tájékoztatás mellett – a rendezvény / 
találkozó megtartásáról. 

3. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület felhívja a köznevelési intézmények 
vezetőit, hogy saját hatáskörben rendeljék el a március 15-ei iskolai ünnepély 
elhalasztását vagy megtartását. A döntésükről legkésőbb 2020. március 11-ig tájékoztatni 
kell a Járványügyi Operatív Koordináló Testületet. 

XIII. Egyéb korlátozások és kötelezések 

1. Az ELTE 2020. március 5-től határozatlan időre felfüggeszti a Semmelweis Egyetem 
angol nyelvű gyógyszerész képzésének ELTE-s óráit. 

2. Felhívjuk valamennyi oktatónkat, hallgatónkat és munkatársunkat, hogy a jelen 
TÁJÉKOZTATÓ által megfogalmazott szabályok betartására figyelmeztessék egymást is. 

3. Felhívjuk valamennyi oktatónkat, hallgatónkat és munkatársunkat, hogy a jelen 
TÁJÉKOZTATÓ által megfogalmazott intézkedések kötelező jellegű kötelezések. Azok 
be nem tartása kötelezettségszegésnek minősül, amely szankciókat vonhat maga után. 
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XIV. Higiéniai és más szabályokra való általános felhívás 

1. Felhívjuk valamennyi hallgatót, oktatót és munkatársat, hogy kövesse figyelemmel, és 
tartsa be az Egyetem honlapján megismerhető tudnivalókat. 

2. Különösen az otthoni karantént kezdők tájékozódjanak arról, mely esetben (tünetek 
megjelenése) kell a háziorvosnál telefonon jelentkezniük. 

3. Emlékeztetjük az egyetemi polgárokat az alapvető higiéniai szabályok betartására, ennek 
körében arra is, hogy betegen ne menjenek közösségbe. Felhívjuk a figyelmet továbbá, 
hogy egyetemi polgárhoz méltó módon tájékozódjanak és higgadtan kezeljék az új 
koronavírus terjedésével járó fokozott társadalmi érzékenységet. 

4. Ajánljuk valamennyi egyetemi polgárnak, hogy lehetőség szerint kerüljék 
munkavégzésük során a személyes kontaktust (pl. kézfogást üdvözléskor, elbúcsúzásnál). 

XV. Kommunikáció 

1. Felhívjuk valamennyi egyetemi polgár, különösen a kari és intézményi vezetők figyelmét, 
hogy az Egyetem járványügyi helyzetével és intézkedéseivel kapcsolatban, beleértve a 
jelen TÁJÉKOZTATÓ-t és annak értelmezését, bármilyen nyilatkozatot, beleértve az 
intézményi szintű és intézményen kívüli, valamint a sajtóval történő kommunikációt, 
kizárólag az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület tehet. 

2. Az elrendelt intézkedések kari / szervezeti egységen belüli kommunikációja tárgyszerű és 
célirányos kell, hogy legyen, segítve ezzel az intézkedések hatékony végrehajtását és a 
pánikhangulat elkerülését. 

XVI. Tájékozódás, egyetemi honlap, gyakran ismételt kérdések 

1. Tájékoztatjuk az Egyetem polgárait, hogy az ELTE honlapján folyamatos és naprakész 
információkat adunk közre az aktuális tudnivalókról és helyzetről. Itt nem csak az 
Egyetem által elrendelt intézkedésekkel, hanem a szélesebb járványügyi helyzettel és a 
kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban is tájékozódhat. Kérjük kísérjék ezt 
figyelemmel. 

2. Tájékoztatjuk az Egyetem polgárait, hogy a jelen TÁJÉKOZTATÓ értelmezésével és 
egyes részletszabályainak gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban „Gyakran Ismételt 
Kérdések – GYIK)” menüpontot alkalmazunk az ELTE honlapján.  

3. Ismételten felhívjuk valamennyi egyetemvezetőt, intézmény vagy szervezeti egység 
vezetőt, oktatónkat, hallgatónkat és munkatársunkat, hogy az új koronavírussal 
összefüggő javaslatait, észrevételeit, fontos, érdemi kérdéseit a jokt@elte.hu címre küldje. 

 
Budapest, 2020. március 9. 

ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület 

 

https://www.elte.hu/koronavirus
https://www.elte.hu/koronavirus/gyik
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