ELTE JÁRVÁNYÜGYI OPERATÍV KOORDINÁLÓ TESTÜLET
TÁJÉKOZTATÓ
A 2020-2021. TANÉV ŐSZI SZEMESZTERÉNEK TERVEZÉSÉRŐL ÉS ANNAK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGRE TEKINTETTEL
(kiadva: 2020. július 29.)
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
tudnivalókat, kötelezettségeket és felhívásokat, amelyek a 2020/2021-es tanév őszi
szemeszterének előkészítésével kapcsolatosak, és amelyek az új típusú koronavírus
járványának terjedése miatt valamennyi ELTE egyetemi polgár számára kötelezően
betartandók és figyelembe veendők.
Jelen TÁJÉKOZTATÓ magában foglalja
• a 2020/2021-es tanév kezdetéig tartó időszakra vonatkozó tudnivalókat,
• a 2020/2021-es tanév előkészítésével, megkezdésével és folytatásával, valamint
• az Egyetem egészének működésével kapcsolatos tudnivalókat.
A jelen TÁJÉKOZTATÓ egyes pontjainak előkészítésével és alkalmazásával kapcsolatban
2020. június 29-én kibővített Egyetemvezetői Értekezletre került sor, az ott elhangzottakat az
ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület a jelen TÁJÉKOZTATÓ kiadása során
figyelembe vette. A jelen TÁJÉKOZTATÓ kiadása Dr. Borhy László rektor és Dr. Scheuer
Gyula kancellár egyetértése és egyidejű tájékoztatása mellett történt.
Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület korábban kiadott tájékoztatói a jelen
TÁJÉKOZTATÓ közzétételével – de egyes rendelkezések tekintetében értelemszerűen
alkalmazva a 2020/2021-es tanév kezdetével – hatályukat vesztik.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen TÁJÉKOZTATÓ mellett kötelezően alkalmazandó a
járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. Korm. rendelet és kapcsolódó
jogszabályai, különösen a járvány terjedése szempontjából kockázatos országok besorolásáról
szóló közlemény.
Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület a TÁJÉKOZTATÓT a járványügyi
helyzet alakulásától függően folyamatosan frissíti. A TÁJÉKOZTATÓ aktuális állapota,
valamint az Egyetem működésével kapcsolatos más kérdések az ELTE koronavírus honlapján
nyomon követhetők.
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I. Oktatás és oktatásszervezés a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterében
1. Az Egyetem a 2020/2021-es tanév őszi félévében az oktatási alaptevékenységét úgy
szervezi, hogy összehangolja a minőségi egyetemi oktatás és tanulás személyes és
közösségi jellegéhez fűződő érdeket és a járvány terjedését akadályozó szempontot: a
személyes kontaktusok számának csökkentéséhez fűződő érdeket.
2. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület által meghatározott keretek között
az egyes karok, illetve karként működő szervezeti egységek a saját oktatási
tevékenységüket a jelen TÁJÉKOZTATÓ elvei és szabályai szerint szervezik meg.
Esetleges vita esetén az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület döntése
irányadó.
3. Az oktatás és oktatásszervezés során általános kötelezettségként rögzítendő:
a) Az Egyetem épületeiben és közösségben az orrot és szájat takaró maszk (esetleg sál,
kendő) viselete kötelező. Az előadó, hozzászóló – beszédének idejére – mentesül a
maszk viselete alól, a távolságot megtartva. Mivel a maszkviselés általános és
mindenkire kiterjedő kötelezettség, a megfelelő maszk beszerzése és rendelkezésre
állása minden egyetemi polgár kötelezettsége.
b) Az oktatási tevékenység során a hallgatók egymás között, és az oktatók a
hallgatóktól kötelesek a járványügyi kötelező távolságot (legalább 1,5 méter, mely
azonban egyes kurzusok megtartása során indokolt esetben csökkenthető)
megtartani.
c) Koronavírus betegség tüneteivel (vagy a vírus hordozásának magas fokú
kockázatával) nem szabad belépni egyetemi helyiségbe, egyetemi közösségbe.
Ellenkező esetben az Egyetem bármely polgára kérheti az adott személyt, hogy
hagyja el az épületet.
4. Az egyes karok, illetve karként működő oktatási egységek kötelezettsége az oktatás
szervezése során, hogy a távolságtartás követelményeit figyelembe vegyék, minden
egyes oktatásra használt helyiség befogadóképességét meghatározzák (figyelemmel a
helyiség méretére, be- és elrendezésére és természetes szellőzési képességére stb) és az
így kialakuló infrastruktúrára alapítva határozzák meg a fizikai jelenléttel megtartandó
kurzusokat. A kurzusok beosztása során figyelemmel kell lenni arra is, hogy a
hallgatónak elegendő ideje legyen az online és a jelenléti órája közötti fizikai váltásra.
5. Az Egyetem a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterében hibrid oktatásra készül, így
a) az órák főszabály szerint fizikai jelenléttel valósulnak meg, de
b) online formában kell megtartani a kurzust, ha annak létszáma, illetve az oktatásra
használt helyiség befogadóképessége miatt a távolságtartás általános szabályait nem
lehetne betartani, továbbá ha a kurzus oktatója a fizikai jelenléttel járó oktatást az
egészségügyi válsághelyzettel összefüggésben nem tudja vállalni (vö. 9. pont).
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6. Az őszi félév minden kurzusa esetében meg kell jelölni az Elektronikus Tanulmányi
Rendszerben 2020. szeptember 1. 16.00 óráig, hogy az milyen oktatásszervezési
formában valósul meg (a részletekkel kapcsolatban ld. TVSZ).
7. Azon kurzus, amelyen a hallgató valós idejű (szinkron) részvétele kötelező, kizárólag a
tanrendben szereplő időpontban tartható meg.
8. Meg kell határozni előre, hogy melyek azok a kurzusok, amelyek távolléti formában nem
teljesíthetők, azaz amelyeket a fizikai jelenlétet igénylő oktatásban részt venni nem tudó
hallgatók nem tudnak teljesíteni, ill. amelyek a távolléti oktatást esetlegesen elrendelő
döntés esetén jellegükből adódóan nem fejezhetők be. A dékánok 2020. szeptember 4.
(péntek) 12.00 óráig meg kell, hogy küldjék az oktig@oktig.elte.hu email címre a
jellegükből adódóan csak a hallgató fizikai jelenlétével teljesíthető kurzusok listáját.
9. Az az oktató, aki a jelenléti oktatást az egészségügyi válsághelyezettel összefüggésben
nem tudja vállalni (pl. mert veszélyeztetett), távolléti formában tarthatja meg a kurzusait.
10. Minden olyan kurzust meg kell hirdetni, amely a hallgatók mintatanterv szerinti
előrehaladását biztosítja. Amennyiben egy ilyen kurzus jellegéből adódóan csak a
hallgató fizikai jelenlétével teljesíthető, és az oktató nem tudja azt jelenléti formában
megtartani, a tanszéknek/intézetnek kell gondoskodni arról, hogy a hallgatók tanulmányi
előrehaladása biztosított legyen.
11. A fizikai jelenléthez kötött kurzusokon való hallgatói részvételre az általános szabályok
az irányadóak. Azok a hallgatók, akik az alább sorolt okok miatt nem tudnak részt venni
a fizikai jelenléthez kötött oktatásban, kérelmezhetik távolmaradásukat. Az ilyen hallgató
számára (a Neptunon keresztül benyújtott kérelmére) a dékán engedélyezheti a távolléti
oktatási formában való részvételt, ha
a) külföldi állampolgár, és nem tud beutazni Magyarországra, vagy
b) – állampolgárságtól függetlenül – ő vagy vele a tanulmányai során egy háztartásban
élő személy a járványtól súlyosan veszélyeztetett.
A kurzus oktatója – a jellegéből adódóan csak a hallgató fizikai jelenlétével teljesíthető
kurzus kivételével – ilyen esetben is köteles biztosítani a kurzus teljesítésének
lehetőségét (pl. a hallgató online bekapcsolódik az offline zajló kurzusba, vagy – a
kivételes tanulmányi rend mintájára – a tantervi követelményeket a képzési tervben
előírtaktól eltérő tartalommal teljesíti) annak a hallgatónak, aki a távolléti oktatásra
engedélyt kapott.
12. Minden kurzusra úgy kell felkészülni, hogy
a) lehetnek rajtuk olyan hallgatók, akik azt online formában kell, hogy teljesítsék;
b) ki kell dolgozni a fizikai jelenlétet nélkülöző teljesíthetőség forgatókönyvét;
figyelemmel arra, hogy van idő a felkészülésre, a távolléti oktatás esetleges
bevezetése során a 2020/2021-es tanév őszi félévében már nem elfogadott a kurzus
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oktatói közreműködés nélküli befejezése (tehát a távolléti oktatói tevékenység
kimerülése kizárólag az előadásvázlatok, ppt-k, tananyagok közzétételében);
c) amennyiben a kurzus tematikája engedi, a fizikai jelenlétet igénylő alkalmakat a
félév első felére kell időzíteni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a HKR 54. § (6a)
bekezdése alapján HÖK egyetértésen nyugvó kari tanácsi döntés alapján van
lehetőség arra, hogy a félév kezdetét megelőzően is legyenek foglalkozások (pl.
szemináriumok, gyakorlatok);
d) kezelni lehessen azt a helyzetet, hogy lesz olyan hallgató, aki online formában kezdi
meg a félévet, és csak később tud becsatlakozni a fizikai jelenlétet igénylő oktatásba
(pl. mert a félév során kapja meg a vízumot), és olyan is, aki a fizikai jelenlétet
igénylő oktatásból online-ba kell átmenjen (pl. mert karanténba kerül).
13. A Hallgatói Követelményrendszer 2020/2021-es tanév őszi félévére vonatkozó speciális
szabályait (Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi készültségre
tekintettel elrendelt hibrid oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai címmel –
TVSZ) külön dokumentumban adja ki a JOKT.
14. A pandémia várható második hulláma reális veszély, ezért készen kell állni arra, hogy
részben vagy egészben ismét át kell állni távolléti oktatásra, erre tekintettel minden
kurzust létre kell hozni tanulástámogató rendszerben (LMS) és/vagy kollaborációs
térben.
15. Az Egyetem ehhez az alábbi
a) alkalmazáskörnyezetet biztosítja (ideértve a technikai és a módszertani supportot is):
•
•
•

LMS: Canvas, Moodle, Neptun Meet Street
kollaborációs tér: MS Teams
lecture capture rendszer: Panopto (bevezetés alatt).

b) oktatásmódszertani támogatást nyújtja:
•
•
•

az oktatók számára módszertani útmutatókat és helpdesket biztosít
oktatásmódszertani képzéseket szervez 2020 szeptemberében is (a júliusi és
augusztusi képzések beteltek);
aktualizálja és kiterjeszti a korábbi félévekben munkatársai számára kiírt
kurzusfejlesztési pályázatot.

II. Számonkérések, egyéb graduális és/vagy PhD oktatással kapcsolatos események
1. Személyes jelenléttel zajló számonkérések (ideértve különösen a szakdolgozatvédést, a
záróvizsgát, a komplex vizsgát, a doktori szigorlatot, a műhelyvitát, a doktori védést,
habilitációs eljárások) az őszi félévben lehetségesek a nyilvánosság biztosításával is – a
maszkviselés és a távolságtartás alkalmazásával.
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2. Diplomaosztót és doktori avatást is lehet szervezni a 2020/2021-es tanév őszi
szemeszterében.
3. Az őszi szünetre és a vizsgaidőszakra – ellenkező rendelkezésig – a korábban kihirdetett
tanév rendje szerint kerül sor.
III. Hallgatói ügyintézés
1. A beiratkozásra elsődlegesen személyes jelenlét útján kerül sor. Távolléti úton történő
beiratkozás kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a hallgató előzetesen engedélyt
kért és kapott a távolléti oktatásban való részvételre.
2. Fennmarad az elektronikus ügyintézés az Egyetemen, ideértve a szakdolgozati
folyamatok kizárólag online kezelését is.
3. A Quaestura is elsődlegesen elektronikusan látja el feladatát, azonban lehetőséget
biztosít egyes személyes jelenléttel intézhető ügyek intézésére (pl. külföldi hallgatók
biztosítási szerződéskötés, diákhitel ügyintézés stb) előzetes időpont foglalással, a
távolságtartás és maszkviselet kötelező.
IV. Kutatási tevékenység, harmadik missziós tevékenység, konferenciák és más
rendezvények
1. Valamennyi egyéni, csoportos, projekt jellegű vagy intézményesített keretek között zajló
kutatási tevékenység a kutatás jellegének, ütemtervének megfelelően folytatandó.
2. Az Egyetem harmadik missziós tevékenysége (különösen az innovációs tevékenység)
zavartalanul folytatandó.
3. Az általános részvételi korlátok keretei között a tudományos, oktatási és szakmai
rendezvények szervezése lehetséges és ilyen rendezvényeken az egyetemi oktatók,
hallgatók részt vehetnek az Egyetemen és más intézményben is – a távolságtartás és
maszkviselet általános szabályai mellett. Az Egyetem szervezésében zajló
konferenciákhoz, rendezvényekhez lehetőség szerint online csatlakozási módot is
lehetővé kell tenni.
V. Testületek működése
1. Egyetemi és kari testületek esetén a testület (illetve vezetője) dönt arról, hogy a testületi
ülést és/vagy döntéshozatalt személyes jelenléttel, vagy a bevált online módon (MS
Teams) tartják meg.
2. A habilitációs eljárások a megszokott rendben folyhatnak, beleértve az eljárás nyilvános
részeit is.
3. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület priorizálja a testületi ülések online
megtartását és a levélszavazást, de jelenleg erre vonatkozó előírást vagy ajánlást nem
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fogalmaz meg. Ugyanakkor felhívja a figyelmet a maszkviselés és a távolságtartás
kötelezettségére.
VI. Nemzetközi mobilitás
1. A hallgatói ki- és bejövő mobilitás abban az esetben megengedett, ha az tanulmányi célú
mobilitás esetében eléri a 3, szakmai gyakorlat esetében pedig a 2 hónapot. A hallgatók
az
Egyetem
honlapján
(kimenő
mobilitások
esetén:
https://www.elte.hu/oktatas/nemzetkozi;
beérkező
mobilitások
esetén
(EN):
https://www.elte.hu/en/incoming-mobility) tájékozódhatnak a mobilitási programokról és
a megváltozott helyzetre irányadó szabályokról, kockázatokról.
2. Az Egyetem munkáltatói utasításon alapuló, külföldi munkavégzésre vonatkozó
munkáltatói rendelkezést – annak kifejezetten magas kockázata miatt – nem ad ki.
Munkatársai három hónapnál rövidebb időtávú mobilitását nem támogatja. A dékán
ugyanakkor saját hatáskörben kivételes esetben dönthet az utazás elrendeléséről, ekkor
azonban (tekintettel arra, hogy a meghiúsult utazással járó költségek pályázatra nem
elszámolhatók, vagy a megnövekedett költségeket a pályázati forrás nem fedezi), az
esetleges utazási rendelvényekre az elrendelő karnak előzetesen céltartalékot kell
képeznie.
3. A külföldről érkező munkatársi (ideértve az oktatóit és kutatóit is) mobilitások nem
támogatottak, amennyiben azok 1 hónapnál rövidebb időre szólnak. Kivételes esetben a
dékán ennél rövidebb időre szóló bejövő mobilitást is engedélyezhet.
4. Nemzetközi mobilitási kérdésben való döntés előtt, és a programban való részvétel során
figyelembe kell venni a jogszabályi korlátozásokat, a kötelező karantén, kötelező
tesztelés stb. előírásait. Az oktatók nemzetközi mobilitásban való részvétele nem
veszélyeztetheti az oktatással/kutatással kapcsolatos kötelezettségeik teljesítését.
VII. Munkavégzési szabályok, digitális ügyvitel, vegyes működési kérdések
1. 2020. augusztus 24-i hatállyal megszűnik az általános távolsági munkavégzés joga és
kötelezettsége. Valamennyi kollégát főszabályként a járványügyi veszélyhelyzet előtti
munkavégzési kötelezettség terheli a munkakörének megfelelően. A munkahelyi vezető
engedélyezheti a távolsági munkavégzést, amennyiben a feladat így is ellátható.
2. A védelmi intézkedések (ld alább a VIII. pont) valamennyi egyetemi polgárra
irányadóak.
3. A belső ügyviteli folyamatok (aláírások stb.) digitális ügymenetben való
fenntartása/fejlesztése, valamint valamennyi digitális eljárásban elért eredmény
fenntartandó és további fejlesztésük szükséges.
4. Szombathelyre a budapesti képzési helyekkel azonos szabályok és elvek irányadóak.
5. A könyvtárak a könyvtárakra vonatkozó általános szabályok szerint működnek.
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6. Az ELTE nagy gondot fordít a köznevelési intézményeire és más, a Rektori
Koordinációs Központ alá tartozó szervezeti egységekre. Minden olyan kérdésben,
amelyet speciális szabály nem rendez, az Egyetemre vonatkozó járványügyi
rendelkezések irányadóak.
VIII. Védelmi intézkedések
1. A 65 év feletti, valamint az egészségi állapotuk miatt magas kockázattal élő munkatárak
számára továbbra is ajánlott az Egyetem épületeitől és rendezvényeitől való
távolmaradás, őket az Egyetem jelenléti munkavégzésre nem kötelezi.
2. Kötelesek az Egyetem épületeitől és rendezvényeitől távol maradni a kötelező vagy
ajánlott közegészségügyi karanténra kötelezett személyek. Ugyancsak kötelesek távol
maradni, akik a koronavírusra jellemző betegségi tüneteket produkálnak.
IX. Üzemeltetés
1. Az Egyetem épületei a jelenlegi korlátozott üzemeltetési szintet felváltva 2020.
augusztus 24-én teljeskörűen megnyitnak.
2. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület felhívja az Egyetem üzemeltetéséért
felelős szervezeti egységeit a takarítás, fertőtlenítés, járványügyi védekezés fokozott és
hatékony végzésére.
3. Az általános épületüzemeltetési körön kívül eső, a karra vonatkozó speciális takarítási és
fertőtlenítési szabályokról/igényekről – saját költségviselésük terhére – a karok tehetnek
javaslatot és dönthetnek (szükség szerint a Műszaki Főigazgatóság közreműködésének
igénybevételével).
X. Kollégiumok
1. Az Egyetem különös figyelmet fordít a kollégiumok és a kollégisták biztonságára.
2. Az Egyetem – hallgatói védelmében – a kollégiumi együttélés kereteiben is megtartja az
általános távolságtartási szabályokat, ezért ott kétágyas elhelyezést biztosít. Az Egyetem
további kollégiumi férőhelyeket is bérel és magánkollégiumi szálláslehetőségeket is
biztosít a hallgatók számára, továbbá széles housing-partneri kört épített ki
magánszállásokra közvetítve az egyedi hallgatói igényeket. Ezen kívül pedig a hallgatók
lakhatási támogatási rendszerét is kialakítja.
3. A külföldről érkező (nemzetközi) hallgatók számára átmeneti elkülönítésre (a
mindenkori karantén szabályok teljesítésére) alkalmas szálláshelyet is biztosít.
4. A kollégiumi elhelyezésben és a lakhatási támogatásban részesülők között előnyt
élveznek az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók a passzíválókkal
szemben.
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XI. Nyári működés, valamint a tanévnyitóig terjedő és az évkezdéshez kapcsolódó
események
1. A 2020/2021-es tanév szorgalmi időszakának kezdetéig hatályban maradnak a korábbi
átmeneti TVSZ szabályai.
2. Hatályban maradnak a 2020/2021-es tanév kezdetéig az ELTE Járványügyi Operatív
Koordináló Testület 2020. március 23-i TÁJÉKOZTATÓBAN rögzített
szabályai/ajánlásai, hacsak azt más JOKT-tájékoztatások nem enyhítették, kiemelten az
időközi tájékoztatók szerinti körben a hallgatók intézménylátogatása megengedett,
miként az intézményen kívüli szakmai- és terepgyakorlatok is
3. A 2020. július 22-i PhD doktori avatás az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló
Testület egyetértésével zajlott. Akik nem kívántak ezen részt venni, azok számára 2020
őszén új avatási időpont biztosítandó.
4. A 2020. augusztusi felvételi és pótfelvételi vizsgák szervezése online módon történik
5. Gólyatáborok, LEN, hasonló rendezvények a 2020. évben nem tarthatók, az Egyetem
részéről nem szervezhetők. Felhívjuk a hallgatók figyelmét az ezzel kapcsolatos kiemelt
veszélyekre, és kérjük, hogy más intézmény hasonló rendezvényén se vegyenek részt.
6. Orientációs napot (napokat) a karok tarthatnak kisebb csoportoknak személyes és/vagy
online módon is, személyes jelenléttel a távolságtartási és maszkviselési szabályok
megtartása mellett. Felhívjuk a karokat a személyes jelenlét veszélyeire, és kérjük, hogy
kerüljék a nagyobb személyes rendezvények szervezését.
7. Diplomaosztók a tanév elején szervezhetők, köszönthetők a végzett hallgatók ünnepség
keretében is. Törekedni kell arra, hogy a családtagok, vendégek számára a rendezvény
online követhető legyen. Nem támogatjuk a vendégek meghívását a rendezvényekre.
8. Tanévnyitó a szokásostól szűkebb körben, a szenátus tagjai és a kitüntettek körében
személyesen és online közvetítés mellett szervezhető.
9. ELTEfeszt szervezése személyes jelenlétre építő teljes körű programmal folytatható
azzal, hogy szükség esetén előírható a rendezvény korlátozott megtartása.
10. Kérjük az egyetemi polgárokat, hogy saját maguk biztonsága és a tanévkezdésük
zavartartalansága miatt lehetőség szerint kerüljék a kiemelten veszélyes nyári
rendezvények (pl. fesztiválok) látogatását.
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Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai
és nemzetközi helyzetet a járvány alakulásában és elemzi annak az egyetemi életre gyakorolt
hatását, és a rendelkezésére álló eszközökkel igyekszik biztosítani az egyetemi közösség
védelmét.
Kívánunk valamennyi egyetemi polgárnak és leendő hallgatóinknak kellemes és biztonságos
nyári pihenést!
Budapest, 2020. július 29.
ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület
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