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ELTE JÁRVÁNYÜGYI OPERATÍV KOORDINÁLÓ TESTÜLET 

T Á J É K O Z T A T Ó 

(kiadva: 2020. június 10.) 

 

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 
211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet 7. §-ának intézményi végrehajtása körében, a hozzá 
érkezett kérdések és megkeresések megválaszolása céljából, Dr. Borhy László rektor és Dr. 
Scheuer Gyula kancellár egyetértése és egyidejű tájékoztatása mellett, az alábbi tájékoztatót 
adja ki. 

 

I. 

A hallgatók számára 2020. március 12-én elrendelt intézménylátogatási tilalom az alábbi 
kivételekkel fennmarad: 

Beléphet az egyetemi épületbe az a hallgató, aki kutatási tevékenységét (beleértve 
pályázatban vállalt feladatát, labormunkát, szakdolgozati előkészítő munkát is) az egyetemi 
épületben elhelyezett infrastruktúrán végzi. (Továbbra is mentesülnek azok a hallgatók is az 
intézménylátogatási tilalom alól, akik az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban állnak.)  

Beléphet az egyetemi épületbe a hallgatói önkormányzat tisztségviselője is a helyhez kötött 
feladatának elvégzése céljából és annak idejére. 

Előre egyeztetett időpontban és az átadás és átvétel idejére beléphet a hallgató egyetemi 
épületbe a helyben működő könyvtári kölcsönzés igénybevételére. A kölcsönzés feltételeit 
előzetesen elektronikus úton egyezteti a könyvtár és a hallgató. 

A nyári szakmai gyakorlatok, terepgyakorlatok az általános távolságtartási és higiénés 
szabályok megtartása mellett személyes jelenléttel teljesíthetők. Ha a nyári gyakorlat során 
oktató jelenléte is szükséges, a kar (ideértve a BDPK-t és a GTI-t is) dönt a gyakorlat 
megtartásáról. 

A hallgatói ügyfélszolgálat továbbra is elektronikus úton biztosított, a papír alapú 
dokumentumok – az e félévben záróvizsgázó külföldi hallgatók oklevelei kivételével – postai 
úton vehetők át. 

A hallgatók külföldi utazásaira vonatkozó szabályok: 

A JOKT felhívja a hallgatók figyelmét, hogy magáncélú külföldre utazásuk megtervezése 
során alaposan és körültekintően tanulmányozzák a fogadó (és átutazó) állam mindenkor 
hatályos közegészségügyi és utazási szabályait és kockázatait, egyúttal mérlegeljék a 
hazatérésre vonatkozó mindenkor hatályos jog- és közegészségügyi szabályokat is. 
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Egyebekben a JOKT nem állapít meg szigorúbb figyelmeztetést 2020. év nyarára 
vonatkozóan.   

Az Egyetem – pályázati források felhasználásával sem – finanszíroz külföldi utazást a 
hallgatók számára 2020. augusztus 31-ig szólóan. A 2020/21-es tanévre vonatkozó hallgatói 
mobilitásról szóló döntés – figyelembe véve a nemzetközi mobilitási programok szabályait és 
a fogadó intézmények most alakuló álláspontját is – július közepéig várható. 

 

II. 

Munkatársaknak szóló tájékoztatás: 

Az Egyetem munkatársai számára a könyvtárak szolgáltatásai – nemcsak elektronikus úton, 
hanem előre egyeztett feltételek mellett személyesen is – elérhetők. 

Az Egyetem 2020. augusztus 31-ig tartó időszakra nem rendel el külföldi munkavégzésre 
szóló kiküldetést, és – a program szabályai szerint – nem kezdhető meg a külföldi utazás az 
Erasmus+ Kutatási és Képzési mobilitási program keretében sem.  

A 2020/21-es tanév idejére szóló kiküldetésekről – a fogadó intézmények most alakuló 
álláspontjának, és a konferenciaszervezéssel kapcsolatos új gyakorlatoknak az ismeretében, 
továbbá a nemzetközi mobilitási programok rendelkezéseivel összhangban – később dönt.  

A JOKT fenntartja az Egyetemtől kötelező távolmaradásra vonatkozó 2020. március 12-én 
kiadott szabályokat (különösen azokra, akik magukon súlyos légúti tüneteket és lázat 
tapasztalnak), és továbbra is ajánlja a kockázattal élő munkatársai távolmaradását. 

III. 

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

 

Budapest, 2020. június 10. 

 

ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület 

https://www.elte.hu/dstore/document/4606/ELTE-JOKT-2020-03-12.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/4606/ELTE-JOKT-2020-03-12.pdf

