EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

3/2020. (II. 28.) rektori-kancellári együttes utasítás
az új koronavírus terjedésével összefüggő egyetemi intézkedésekről

1. §
(1) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetése létrehozza az új koronavírus járvánnyal
összefüggő feladatok koordinálására a Járványügyi Operatív Koordináló Testületet
(a továbbiakban: JOKT)
(2) A JOKT feladatai:
a) a megelőzés, kockázatcsökkentés és a felkészülés egyetemi szintű
koordinációja,
b) az esetleges hatósági intézkedéseket megelőző szervezés – előkészítés,
c) a lehetséges intézkedési/beavatkozási pontok azonosítása,
d) protokollok előkészítése egyes részkérdésekben (pl. oktatási tevékenységgel
kapcsolatos teendők, elkülönítés, kollégiumzárás, hallgatói ügyek kezelése stb.),
e) az érdemi vezetői döntések végrehajtásának koordinálása,
f) külső hatósági döntések végrehajtásának koordinálása,
g) egyes operatív kérdésekben döntéshozatal,
h) részkérdésekben állásfoglalás,
i) az egyetemi közvélemény folyamatos tájékoztatása.
(3) A JOKT hét tagból és egy tanácsadóból álló testület
a) A JOKT vezetője az Egyetem igazgatási vezetője.
b) A JOKT további tagjai:
o általános rektorhelyettes,
o a Rektori Koordinációs Központ vezetője,
o a Rektori Kabinet vezetője,
o az oktatási igazgató,
o a kollégiumi és szolgáltató központ vezetője,
o az üzemeltetési igazgató,
c) A testület tanácsadó tagja: dr. Müller Viktor tudományos munkatárs, virológus.
2. §
(1) A dékánok és szervezeti egység-, valamint hallgatói önkormányzati vezetők az új
koronavírus járvánnyal összefüggő kérdéseiket, javaslataikat a jokt@elte.hu email
címre címezhetik.
(2) A dékánok és szervezeti egység vezetők csak a JOKT előzetes döntése alapján
hozhatnak az Egyetem működésére vonatkozó intézkedést.

(3) A JOKT „állandó jelleggel ülésezik” a következő értelemben:
a) A tagok egymás számára, valamint a rektor és kancellár számára 0-24 órában
elérhetőek.
b) Kapcsolatot tartanak telefonon és Messengeren keresztül.
(4) A JOKT döntéseit, intézkedéseit elektronikus úton közli a dékánokkal és szervezeti
egység vezetőkkel a hivatali email címükre.
(5) Az érintett vezetők kötelesek gondoskodni arról, hogy az email fiókjukat figyelemmel
kísérjék és a JOKT ide címzett döntéseit tudomásul vegyék és végrehajtsák.
3. §
(1) Az egyetemi közvélemény tájékoztatására és a vezetői, valamint JOKT intézkedések
közzétételére a www.elte.hu honlapon rögzített, első hírként megjelenő oldal szolgál,
címe: „Koronavírus tájékoztató”.
(2) Az ELTE dolgozói és hallgatói, valamint az ELTE feladat-ellátásában közreműködő
további személyek kötelesek figyelemmel kísérni a www.elte.hu honlapon közzétett
információkat.
4. §
Az utasítás hatályba lép 2020. február 29-én.
Budapest, 2020. február 28.
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