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ELTE JÁRVÁNYÜGYI OPERATÍV KOORDINÁLÓ TESTÜLET 

T Á J É K O Z T A T Ó 

(kiadva: 2020. május 18.) 

 

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 
211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet 7. §-ának intézményi végrehajtására, Dr. Borhy László 
rektor és Dr. Scheuer Gyula kancellár egyetértése és egyidejű tájékoztatása mellett, 2020. 
május 18-ai hatállyal az alábbiak szerint rendelkezik. 

 

I. 

Valamennyi egyetemi polgár egészségének megőrzése érdekében, figyelemmel a járvány 
elleni további védekezés szükségességére is, kifejezetten megerősítjük, hogy a JOKT 2020. 
március 23-án kiadott, „Az új típusú koronavírus járványos terjedése miatti veszélyhelyzetben 
szükséges intézményi kötelezettségek végrehajtásáról” szóló TÁJÉKOZTATÓ szerinti 
kötelezettségek és felhívások hatályban vannak, az abban foglaltak jelenleg is irányadók az 
egyetemi polgárok számára. 

1. A hallgatók intézménylátogatási tilalma ellenkező rendelkezésig fennmarad. 

2. A hallgatói beszámoltatásokat (vizsgák, záróvizsgák stb.) ellenkező rendelkezésig az 
átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozás szerint online kell megszervezni és 
lebonyolítani. 

3. A nyári gyakorlatok lebonyolításának rendjéről a JOKT a későbbiekben külön 
tájékoztatást fog kiadni. 

II. 

A veszélyhelyzettel járó korlátozások 2020. május 18-tól hatályos kormányzati enyhítéseire 
tekintettel – a sporttelepek és a Tatai Geológus Kert után – az Egyetem megnyitja az ELTE 
Füvészkert kapuit az alábbi kikötések mellett: 

1. Egyidejűleg legfeljebb 400 fő tartózkodhat az ELTE Füvészkert területén. Üvegházak 
és egyéb helyiségek nem látogathatók. 

2. Felkérjük az ELTE Füvészkert igazgatóját, hogy a távolságtartásra vonatkozó 
figyelmeztetéseket helyeztessen el a látogatói útvonalak mentén. Fokozott gondot kell 
fordítani a mosdó takaríttatására. A dolgozók munkavégzésük során ne érintkezzenek 
a látogatókkal, és vegyék figyelembe a távolság megtartására vonatkozó előírásokat. 

3. Az ELTE Füvészkert nyitvatartásának rendje a szokásostól eltérően is megállapítható 
az érdeklődők számának és a gazdaságossági szempontoknak megfelelően. 

https://www.elte.hu/dstore/document/4617/ELTE-JOKT-2020-03-23.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/4616/ELTE-TVSz-%C3%A1tmeneti-2020.pdf
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III. 

A JOKT felhívja az Egyetem munkatársait, hogy munkahelyi tartózkodásuk során fokozott 
figyelmet fordítsanak a személyi higiéniára, a védőtávolság betartására.  

A 2020. március 23-i TÁJÉKOZTATÓ előírásai szerinti kötelező távolmaradás, valamint 
ajánlott/javasolt karantén és távolmaradás az Egyetemtől továbbra is irányadó. Az otthoni 
munkavégzés a szakterület jellegzetességeihez igazodóan, a vezető jóváhagyásával a 
továbbiakban is széles körben megengedett. 

Azoknak a munkatársaknak, akiknek a munkahelyi megjelenése nem nélkülözhető, a 
törzsidőtől eltérő munkarend megengedett, kerülve ezzel a csúcsidei tömegközlekedéssel járó 
kockázatokat. 

Valamennyi munkatárs a munkahelyén köteles a legalább 1,5 méteres védőtávolságot 
megtartani és legalább a forgalmas közös terekben szájat és orrot takaró maszkot, sálat, 
kendőt viselni. Tekintettel arra, hogy ugyanezt jogszabály is elrendeli a közösségi helyeken – 
üzletben, közlekedési eszközön –, ezért a maszkot a továbbiakban valamennyi munkatárs 
maga biztosítja. 

Az Egyetem területén a munkavégzést úgy kell kialakítani, hogy a helyiségekben, irodákban 
az egyidejűleg használt munkaállomások egymástól legalább három méterre legyenek és a 
helyiségben huzamos ideig tartózkodó munkatársak számát csökkentsék minimálisra. (Két 
főnél többen csak a helyiség speciális mérete, vagy más adottsága esetén legyenek folyamatos 
munkavégzésre.) 

A helyiségek természetes légcseréjét nyitott ablakokkal kell biztosítani úgy, hogy az 
egyirányú huzatot kerüljék; ahol a természetes légcsere nem lehetséges, ott korlátozni kell az 
egyidejűleg helyiségben tartózkodók létszámát és/vagy a szájat-orrot takaró védőeszköz 
használata kötelező. 

Az Egyetem épületeibe a munkatársakon és az épületüzemeltetést, eszközjavítást végző 
személyeken kívül más csak különösen indokolt esetben léphet be. Az alapfunkció ellátásához 
szorosan nem tartozó személyekhez (így pl. étel- és csomagfutár) az érintett munkatársnak 
kell kimennie az épület bejáratához. 

 

Budapest, 2020. május 18. 

ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület 


