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TÁJÉKOZTATÓ 
 

AZ ÚJ TÍPUSÚ KORONAVÍRUS JÁRVÁNYOS TERJEDÉSE MIATT 
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÁLTAL KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZET 

MIATT SZÜKSÉGES INTÉZMÉNYI KÖTELEZETTSÉGEK 
VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

 
(Állapot: 2020. március 12.) 

 
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 9.) intézkedéseinek frissített (kiegészített és pontosított) listáját, 
valamint a hazai és nemzetközi járványügyi helyzet miatt szükségessé vált új 
intézkedéseket. 
A jelen új TÁJÉKOZTATÓ kiadását a Magyarország Kormánya által 2020. március 11-én 
kihirdetett veszélyhelyzet, a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 
kormányrendelet megjelenése, valamint a fenntartó által elrendelt intézkedések 
végrehajtása tette szükségessé. 
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 nyomon 
követhető. 
 
I. A 2019/2020-as tanév 2. félévének rendjével kapcsolatos intézkedések 

1. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora 2020. március 12–13. napokra a 
hallgatók számára rektori szünetet rendelt el. (A rektori szünet időtartamába 
beleértendő a 2020. március 14–15-ei hétvége is.) 

2. A 2019/2020-as tanév tavaszi szünete a tanév rendjében meghatározott időtartamot 
megváltoztatva, 2020. március 16–20. között lesz a hallgatók számára megtartva. 
(A tavaszi szünetbe beleértendő a 2020. március 21–22-ei hétvége is.) 

3. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem egésze valamennyi képzési területen 2020. 
március 23-tól az ellenkező rendelkezésig távolléti oktatásra áll át. 

4. Az Egyetem hallgatóit főszabályként az Egyetem épületeitől 2020. március 12-től 
távolmaradási kötelezettség terheli. 

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/4603/ELTE-JOKT-2020-03-09.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/4603/ELTE-JOKT-2020-03-09.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/4605/ELTE-JOKT-2020-03-11.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/4605/ELTE-JOKT-2020-03-11.pdf
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/af0a665e93020a1bb69193ed9a8379f516854bf7/megtekintes
https://www.elte.hu/koronavirus


5. Az Egyetem oktatói, kutatói, adminisztratív és támogató személyzete a jogviszony 
jellegétől függetlenül a rektori és tavaszi szünet alatt is munkavégzésre kötelesek, 
kivéve az ebbe az időszakba eső hétvégéket. 

6. A korábbi rend szerint 2020. március 12-től tervezett jelenléti beszámolók, zárthelyi 
dolgozatok, szakdolgozatvédések, időközi vizsgák stb. rendjéről később adunk 
tájékoztatást. Ebben figyelembe fogjuk venni a kari specialitásokat és a hallgatók 
érdekeit. 

7. A személyes ügyfélszolgálat a hallgatók számára 2020. március 12-től megszűnik. 
Számukra elektronikus ügyintézési lehetőséget biztosítunk. Kérjük, ezzel 
kapcsolatos információkéréseket ne fogalmazzanak meg, erről az Egyetem és a 
karok honlapján néhány napon belül külön tájékoztatót adunk ki, amelyben a 
diákigazolvány érvényesítéséről is rendelkezni fogunk. 

8. Kérjük, azzal kapcsolatban, hogy a 2019/2020-as tanév tavaszi szemeszterének 
vizsgaidőszaka esetlegesen meghosszabbításra kerül-e, ne keressenek bennünket, 
mert ez központi kormányzati intézkedéstől függ. Ennek esetleges elrendelése 
esetén az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete haladéktalanul 
tájékoztatást fog adni. 

II. A hallgatókra vonatkozó, oktatással kapcsolatos kötelezettségek  

1. Az Egyetem hallgatói az egyetemi épületeket és intézményeket 2020. március 12-
től nem látogathatják, őket fizikai távolléti kötelezettség terheli. 

2. Az Egyetem valamennyi kurzusát 2020. március 23-tól távolléti oktatás formájában 
kell megtartani az ellenkező rendelkezésig. Az Egyetem által szervezett egyetlen 
kurzus sem valósítható meg a hallgatók személyes jelenlétével, függetlenül annak 
helyszínétől. 

3. A hallgatók nem látogathatják az Egyetem könyvtárait, menzáit, bármely 
rendezvényét. 

4. A hallgatók részére az Egyetem épületein kívülre sem szervezhető fizikai jelenléttel 
együttjáró oktatási vagy bármely más esemény. 

5. Ellenkező rendelkezésig a hallgatók nem végezhetnek szakmai gyakorlatot és duális 
képzésben vállalati szakaszt. 

6. A hallgatók személyes jelenlétével nem szervezhető számonkérés (ideértve 
különösen a szakdolgozatvédést, a záróvizsgát, a komplex vizsgát, a doktori 
szigorlatot, a műhelyvitát, a doktori védést), függetlenül annak helyszínétől. 

7. Az Egyetem az ellenkező rendelkezésig nem szervez diplomaosztót, doktori avatást. 
A diplomaszerzés igazolás kiadása elektronikus úton zavartalanul működik. 

8. A távolléti kötelezettség nem érinti azokat a hallgatókat, akiknek az Egyetemmel 
valamilyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonya (pl. megbízás) áll fenn az ebből a 
jogviszonyból származó feladatainak elvégzése céljából. 

9. A távolléti kötelezettség nem vonatkozik a PhD-hallgatók tudományos kutatással 
kapcsolatos tevékenységeire. 

10. Felhívjuk a hallgatókat, hogy lehetőség szerint a rektori szünettől kezdődően ne 
utazzanak külföldre, és ha tehetik maradjanak otthonukban, valamint kerüljék a 
közösségi rendezvényeket. Felhívjuk a nemzetközi és külhoni hallgatóinkat, hogy 
amennyiben elhagyják Magyarország területét, az ellenkező rendelkezésig ne 
térjenek vissza, számukra kollégiumi férőhely ebben az esetben a továbbiakban nem 
biztosított. 

11. A hallgatók kötelesek a 2020. március 23-tól kezdődő távolléti oktatásban, valamint 
a hallgatókkal kapcsolatos egyéb távolléti cselekményekben (pl. vizsga, beszámoló, 
konzultáció) az általános szabályok szerint részt venni. 



12. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete felhívja az Egyetem 
valamennyi hallgatóját, hogy kísérjék figyelemmel a kari, intézeti, oktatói és kurzus 
tájékoztatókat az elektronikus tananyagokkal kapcsolatban, és álljanak készen arra, 
hogy 2020. március 23-tól az elektronikus tananyagot és a más cselekményekkel 
kapcsolatos szolgáltatásokat fogadni tudják, és az ehhez szükséges technikai 
feltételekkel az ő részükről rendelkezzenek. 

13. A távolléti oktatatással kapcsolatos egyéb kötelezettségekről a tavaszi szünetben 
adunk részletesebb tájékoztatót. Annak elveit azonban már most rögzítjük: 
a) az előadások élő közvetítéssel (streamelés) nem tarthatók meg, de előre felvett 

videóanyagok megosztására van lehetőség; 
b) a gyakorlati foglalkozások valós idejű megtartása a kurzus tanrendben szereplő 

időpontjában történhet; 
c) technológiai akadály felmerülése esetén is biztostani kell a kurzus 

teljesíthetőségét; 
d) a fentiek figyelembevételével a távolléti oktatás módja és eszköze szabadon 

megválasztható, azonban az Egyetem technikai és módszertani támogatást 
kizárólag a Canvasban, Moodle-ben, Neptun Meet Streetben és Microsoft 
Teamsben történő megvalósításhoz nyújt. 

III. Az Egyetem oktatóinak és más munkatársainak kötelezettségei 

1. 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 távolléti oktatás formájában a hallgatók rendelkezésére 
bocsátanak az egyes kurzusokon 2020. március 23-tól kezdve. 

2. Az Egyetem valamennyi oktatójának kötelessége, hogy a rektori szünetben és a 
tavaszi szünetben a kari feladatkiosztásnak megfelelően kidolgozza a kurzusának 
távolléti oktatás formájában történő módszertanát és tananyagát. 

3. A kurzus távolléti oktatásban való megtartása alól a dékán csak abban az esetben 
adhat felmentést és állapíthat meg kivételt, ha az adott kurzus jellege miatt a távolléti 
oktatás megszervezése nem lehetséges. Ebben az esetben kurzus elhagyott 
tanegységnek lesz tekintendő. Az ilyen kurzusokat a dékán külön köteles az Oktatási 
Igazgatóságnak a tavaszi szünet alatt bejelenteni. 

4. A távolléti oktatás alatt az Egyetem üzemszerű működése nem áll le. Így minden 
oktató, kutató, munkatárs munkavégzésre köteles.  

IV. Nemzetközi hallgatói mobilitás 

1. Az Egyetem átmeneti jelleggel felfüggeszti a nemzetközi mobilitási programokban 
való részvételét. Ellenkező rendelkezésig magyar hallgatókat nem küld külföldi 
intézménybe és külföldi hallgatókat nem fogad. 

2. Az Egyetem nem támogatja a meglévő egyedi szerződések, azaz a hallgatók külföldi 
jelenlétének meghosszabbítását. 

3. A nemzetközi hallgatói mobiltással kapcsolatos kérdésekről a későbbiekben történik 
intézkedés a fenntartó rendelkezéseinek és az esetleges jogszabályváltozások 
figyelembevételével. 

  



V. Testületi döntéshozatalok áttérése a levélszavazásra és elektronikus úton történő 
döntéshozatalra 

1. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület azonnali hatállyal kötelezi a 
rektorhelyetteseket, hogy készítsék elő azt, hogy az általuk elnökölt / felügyelt 
egyetemi bizottságok működését 2020. március 16-tól át tudják terelni 
levélszavazásra. Biztosítsák azt is, hogy a bizottságok videokonferenciával vagy 
más hasonló módon a tagok távolléte esetén is az ügyrendek megtárgyalására 
képesek legyenek. 

2. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület azonnali hatállyal kötelezi a 
dékánokat, valamint a kar módjára működő egységek igazgatóit, hogy készítsék elő 
azt, hogy a kari tanácsok / kari bizottságok / intézeti tanácsok, tanszéki testületek 
működését 2020. március 16-tól át tudják terelni levélszavazásra. Biztosítsák azt is, 
hogy a testületek videokonferenciával vagy más hasonló módon a tagok távolléte 
esetén is az ügyrendek megtárgyalására képesek legyenek.  

VI. Kutatási tevékenység, kutatási projektek időterve és teljesítményei 

1. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület nyomatékosan felhívja a 
figyelmet, hogy jelenleg 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. 

2. A kutatási projektek megvalósításában továbbra is részt vehetnek a PhD-hallgatók 
is, valamint azok a hallgatók, akik az Egyetemmel munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban állnak, beleértve az iskolaszövetkezeti foglalkoztatást is. 

3. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete ellentétes rendelkezéséig a 
tudományos diákköröknek a hallgatók személyes jelenlétét feltételező tevékenysége 
szünetel. 

4. Az 1. pont alól kivételt képeznek az alábbi VII–IX. pontok hatálya alá eső 
események, amelyek kezeléséről (igazolásáról, elszámolásáról stb.) a későbbiekben 
történik rendelkezés. 

VII. Külföldi kiküldetési engedélyek visszavonása, nem hallgatói külföldi utazások 

1. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület kötelezi a kari vezetőket, 
valamint más külföldi kiküldetés engedélyezésére jogosult vezetőket, hogy az 
ellenkező rendelkezésig azonnali, azaz 2020. március 13-ai hatállyal kivétel nélkül 
vonjanak vissza minden külföldi kiküldetési és utazási engedélyt. 

2. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület figyelmezteti az Egyetem 
közösségét, hogy Magyarországon, valamint Európa és a világ számos államában 
jelentős ki- és beutazási korlátozások vannak hatályban, amelyek a szabad határ be- 
és kilépést akadályozzák. Ezen felül tájékoztatjuk az Egyetem közösségét, hogy 
bármely külföldi utazás esetén a célállomáson, vagy hazatérése során 
Magyarországon bárki járványügyi kényszerítő intézkedések hatálya kerülhet. Ezért 
a ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület nyomatékosan felhívja az 
egyetemi polgárokat a magánjellegű utazásaik felülvizsgálatára, elhalasztására. 

3. A hallgatók külföldi utazásával kapcsolatos korlátozások a II.10. és IV. pontokban 
olvashatók. 



VIII. Külföldi részvétellel működő tudományos és közösségi rendezvények / 
találkozók lemondása 

1. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület azonnali, azaz 2020. március 
13-ai hatállyal elrendeli minden külföldi személy részvételével megrendezni 
tervezett rendezvény / találkozó azonnali hatállyal történő lemondását. 

2. Abban az esetben, ha a rendezvényen / találkozón külföldiként kizárólag az ELTE 
Járványügyi Operatív Koordináló Testület által meghatározott (az egyetemi 
honlapon folyamatosan bővülő) országlistában nem szereplő országból érkező, vagy 
magát ilyen államhoz affiliáló, nem az országlistában szereplő állam érintésével 
érkező személy venne részt, a tervezett rendezvény előtt legkorábban 3 
munkanappal a rendező egyedi engedélyt kérhet. Az ELTE Járványügyi Operatív 
Koordináló Testület engedélyt akkor is csak különösen fontos és indokolt esetben 
ad. 

IX. Hazai közösségi és más rendezvények elhalasztásának szabályai 

1. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület elrendeli azonnali, azaz 2020. 
március 13-ai hatállyal minden közösségi és más rendezvény megtartásának 
elhalasztását. 

2. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület ezennel elrendeli minden 
jövőbeli rendezvény előkészítésének felfüggesztését ellenkező rendelkezésig. Ez 
alól a szabály alól az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete kérelemre 
indokolt esetben felmentést adhat. 

X. Könyvtárak 

1. Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár (EKL) 2020. március 13-től ellenkező 
rendelkezésig zárva tart. Felhívjuk az egyetemi polgárok figyelmét, hogy a zárva 
tartás alatt az oktatást és kutatást támogató tevékenység online módon zavartalanul 
működik. Az EKL által nyújtott online szolgáltatásokra vonatkozó információk az 
alábbi linkeken érhetők el: 

• https://konyvtar.elte.hu/sites/default/files/ELTE_EKL_brosura_2019_HU_
web.pdf 

• http://konyvtar.elte.hu/sites/default/files/ELTE_EKL_brosura_2019_ENG_
web.pdf 

• https://konyvtar.elte.hu/hu/az-elte-adatbazisainak-e-konyveinek-otthonrol-
torteno-elerese 

• https://konyvtar.elte.hu/hu/rendelkezesre-allo-online-konyvtari-
szolgaltatasok 

2. Az Egyetem más szervezeti egységeinek (karok, intézetek, tanszékek) könyvtárai az 
ellenkező rendelkezésig a hallgatók számára zárva tartanak. 

XI. Kollégiumok 

1. A 2020. március 11-én közölt kormányzati döntés alapján a magyar hallgatóknak 
haladéktalanul szükséges a kollégiumi tartózkodási helyükről otthonukba távozniuk. 
Ennek végrehajtása az Egyetemen a korábban kidolgozott vészforgatókönyvek 

http://www.elte.hu/koronavirus/gocok
https://konyvtar.elte.hu/sites/default/files/ELTE_EKL_brosura_2019_HU_web.pdf
https://konyvtar.elte.hu/sites/default/files/ELTE_EKL_brosura_2019_HU_web.pdf
http://konyvtar.elte.hu/sites/default/files/ELTE_EKL_brosura_2019_ENG_web.pdf
http://konyvtar.elte.hu/sites/default/files/ELTE_EKL_brosura_2019_ENG_web.pdf
https://konyvtar.elte.hu/hu/az-elte-adatbazisainak-e-konyveinek-otthonrol-torteno-elerese
https://konyvtar.elte.hu/hu/az-elte-adatbazisainak-e-konyveinek-otthonrol-torteno-elerese
https://konyvtar.elte.hu/hu/rendelkezesre-allo-online-konyvtari-szolgaltatasok
https://konyvtar.elte.hu/hu/rendelkezesre-allo-online-konyvtari-szolgaltatasok


alapján 2020. március 12-én megkezdődött. A kollégiumi kiköltözéssel kapcsolatos 
részletszabályokat közvetlenül közöljük. 

2. Amennyiben a magyar hallgatónak a kényszerű kiköltözés után nincs hova mennie, 
vagy egyéb különös méltánylást érdemlő nyomos ok áll fenn, kérelem alapján az 
ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének méltányossági engedélyével 
maradhat a kollégiumban. 

3. A nemzetközi és külhoni hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is 
megengedett. 

XII. Az Egyetem köznevelési intézményei (gyakorló iskolák) és más intézményei 

1. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete különös gondot és figyelmet 
fordít az ELTE valamennyi szervezeti egységére, beleértve az Egyetem köznevelési 
intézményeit, és más, a Rektori Koordinációs központ irányítása alatt álló szervezeti 
egységeket is. Mindezen szervezeti egységekre irányadóak az ELTE Járványügyi 
Operatív Koordináló Testület döntése és útmutatói, amennyiben 
a) azok működését hatósági / irányítói döntések eltérően nem határozzák meg, vagy  
b) rájuk speciális szabályok nem vonatkoznak.  

2. A köznevelési intézményekre az ellenkező rendelkezésig nem vonatkoznak a jelen 
Tájékoztató távolléti oktatásra, valamint a kollégiumokra vonatkozó rendelkezései, 
mert ezekben a kérdésekben a döntés az Oktatási Hivatal, illetve az EMMI 
hatáskörébe tartozik. 

3. Ellentétes utasításig: 
• az intézményvezető a működési feltételek biztosítása érdekében a 

szülő/gondviselő értesítésével alkalmazhatja a XIII. pont rendelkezéseit a 
tanulóra nézve,  

• a kockázatcsökkentés érdekében a tornatermek és más helyiségek 
bérbeadását meg kell szüntetni, vagy fel kell függeszteni, 

• az igazgató munkáltatói jogkörben dönt a munkatársai távollétének 
engedélyezéséről annak figyelembevételével, hogy a működést fenn kell 
tartani, 

• az Egyetemmel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló hallgató 
– annak szabályai szerint – bevonható a köznevelési intézmény 
működtetésébe. 

 
XIII. Kötelező karanténba vonulás és kötelező távolmaradás az Egyetemtől 

1. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület fenntartja a 2020. március 9-
én kiadott TÁJÉKOZTATÓ alapján kötelező karanténba / távolmaradásra kötelezett 
személyekre vonatkozó rendelkezéseket. 

2. Az alábbi kötelező karanténra vonatkozó szabályok csak annyiban és abban a körben 
alkalmazandók, amennyiben állami (hatósági, jogszabályi) rendelkezés eltérően 
nem rendelkezik. 

3. Kötelezzük azokat a hallgatókat, oktatókat, munkatársakat, akik  
a. az elmúlt 14 napban az új koronavírus-járvány közösségi terjedésének helyén 

(Kína, Dél-Korea, Olaszország, Irán, Németország Észak-Rajna-Wesztfália 
tartomány, Franciaország) jártak, vagy 

https://www.elte.hu/dstore/document/4603/ELTE-JOKT-2020-03-09.pdf
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b. az elmúlt 14 napban olyan személyekkel voltak szoros1 közvetlen kapcsolatban, 
akik Kínában, Dél-Koreában, Olaszországban, Iránban, Franciaországban vagy 
Németország Észak-Rajna-Wesztfália tartományban 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.  

4. Kötelezzük azokat a hallgatókat, oktatókat, munkatársakat, 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.  

5. 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. 

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

7. 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. 

8. Kötelezzük azokat az oktatókat, hallgatókat és munkatársakat, akik légúti fertőzésre 
utaló jelentősebb tüneteket (38°C feletti láz, erős köhögés) mutatnak, hogy az 
Egyetem épületeitől, illetve rendezvényeitől (beleértve az oktatást és hivatali 
munkát) maradjanak távol gyógyulásukig. 

XIV. 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 

                                                 
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). 



magasabb kockázatot jelenhet. Így javasoljuk, hogy ellenkező rendelkezésünkig 
tartsák távol magukat a közösségi alkalmaktól, így az egyetemi élettől is. 

2. Felhívjuk továbbá minden 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. 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. 

3. Kérjük az 1. és 2. pont hatálya alá tartozó oktatókat és kollégákat, hogy amennyiben 
erre lehetőségük van, az Egyetemtől való távollétük alatt is a feladatkörüknek 
megfelelően vegyenek részt a távolléti oktatásban, valamint a hallgatókkal 
kapcsolatos egyéb távolléti cselekményekben (pl. vizsgáztatás).  

XV. Engedélyezett karantén vagy távolmaradás az Egyetemtől 

1. Annak az oktatónak vagy más munkatársnak, 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 
munkatársakat az ELTE-vel fennálló jogviszonyukkal kapcsolatos kötelezettségek 
teljesítésére. 

XVI. Tájékoztatási és bejelentési kötelezettség az Egyetem felé a XIII–XV. pontokkal 
kapcsolatban 

1. Valamennyi oktató és munkatárs, aki bármely, a fenti XIII–XV. pontban 
szabályozott okból kötelező, javasolt vagy engedélyezett karanténba kerül, illetve 
ezen okból marad távol az Egyetemtől, köteles azt bejelenteni az Egyetemnek. A 
bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg a közvetlen munkahelyi felettes 
részére a távollét okának és kezdő időpontjának megadásával. 

2. A XIII–XV. pontoknak megfelelően tett bejelentést igazolt távollétnek tekinti az 
Egyetem. Ilyen esetekben orvosi igazolásra stb. nincs szükség. 

3. Amennyiben valamely 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). 

XVII. A karanténnal / távolmaradással kapcsolatos jogkövetkezmények 
munkatársak számára 

mailto:jokt@elte.hu


1. Tájékoztatjuk azokat az oktatókat, kutatókat, munkatársakat, akik az új 
koronavírusra tekintettel a XIII–XV. pontokban szabályozott valamely esetben 
karanténba vonulnak, illetve távol maradnak az Egyetemtől, hogy az érintett 
munkanapok igazolt távollétnek minősülnek, ezáltal fizetéscsökkenéssel nem 
járnak. 

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

3. A XIII–XV. pontokban szabályozott körülmények megszűnését követően a távol 
volt oktató és munkatárs köteles az ELTE-vel fennálló jogviszonyával kapcsolatos 
kötelezettségek teljesítésére. 

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

XVIII. Egyéb felhívások 

1. Felhívjuk valamennyi hallgatónkat, oktatónkat és munkatársunkat, hogy a jelen 
TÁJÉKOZTATÓ által megfogalmazott intézkedések kötelező jellegűek. Azok be 
nem tartása súlyos kötelezettségszegésnek minősül, amely szankciókat vonhat maga 
után. 

2. Felhívjuk az Egyetem polgárainak figyelmét, hogy a kormányzat, illetve a 
járványügyi hatóságok által megfogalmazott járványvédelmi intézkedések 
megszegése törvénysértés, esetleg bűncselekmény, amely szigorú szankciókat 
(büntetéseket) vonhat maga után. 

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

XIX. 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. 

XX. 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 
nemcsak 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.  

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


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 12. 
 
ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület 
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