ELTE JÁRVÁNYÜGYI OPERATÍV KOORDINÁLÓ TESTÜLET
TÁJÉKOZTATÓ
A 2020/2021-ES TANÉV ŐSZI SZEMESZTERÉRE
AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGHELYZETRE TEKINTETTEL
2020. szeptember 7.
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 – az aktuálisan kiadott fenntartói ágazati ajánlás és kötelező
iránymutatásoknak megfelelő tartalommal – ebben a TÁJÉKOZTATÓ dokumentumban
összefoglalja mindazokat a tudnivalókat, kötelezettségeket és felhívásokat, amelyek a
2020/2021-es tanév őszi szemeszterével kapcsolatosak, és amelyek az új típusú koronavírus
járványának terjedése miatt valamennyi ELTE egyetemi polgár számára kötelezően
betartandók és figyelembe veendők.
A jelen TÁJÉKOZTATÓ kiadására az Eötvös Loránd Tudományegyetem járványügyi
készültséget kezelő intézkedési tervéről szóló 6/2020. (IX. 1.) számú rektori utasítás keretei
között és annak felhatalmazásával, Dr. Borhy László rektor és Dr. Scheuer Gyula kancellár
egyetértése és előzetes tájékoztatása mellett került sor.
Tisztelt Egyetemi Polgárok!
Valamennyien felelősek vagyunk azért, hogy óvjuk saját magunk és környezetünk
egészségét, vigyázzuk a tanév zavartalanságát, magunk eszközeivel csökkentsük a
világméretű járványt okozó koronavírus terjedését, ezzel a veszélyeztettek, az idősek,
szeretteink kockázatát.
I. Az egészség megőrzését célzó irányelvek
Az egészség megőrzését célzó irányelvek betartása az Egyetem valamennyi polgára, az
Egyetem látogatói, továbbá az Egyetem épületében bármilyen okból tartózkodó személyek
számára kötelező.
1. Az Egyetem épületeit, rendezvényeit, tanóráit nem látogathatja, aki koronavírussal
fertőzött, vagy a koronavírusos megbetegedés tüneteit mutatja.
2. TILOS az Egyetem területére belépnie és ott tartózkodnia annak a hallgatónak /
oktatónak / dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak,
vagy a megelőző három napban (ha igazolt fertőzöttel találkozott vagy volt olyan
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helyzetben, amely magas fertőzési kockázattal jár: a megelőző tíz napban) tapasztalt
magán ilyen tüneteket:
• köhögés, nehézlégzés, légszomj;
• láz (38 fok vagy afelett);
• szokatlan fáradékonyság, általános izomfájdalom;
• hirtelen kezdetű ízérzés- vagy szaglászavar.
A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is
beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve a gastrointestinalis tüneteket, mint
például: émelygés, hányás és/vagy hasmenés.
Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és
kövesse az utasításait.
3. A magasfokú kockázatra tekintettel az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület
az Egyetemtől való távolmaradásra kötelezi azokat az egyetemi polgárokat is,
a) akik a mindenkori állapotot alapul véve az elmúlt 10 napban koronavírussal fertőzött
személlyel kerültek közvetlen kapcsolatba;
b) akik folyamatban lévő kontaktkutatás alanyai;
c) akik hatósági járványügyi intézkedés (pl. házi karantén) hatálya alatt állnak.
Közvetlen kapcsolatnak minősül beltérben 1,5 méter távolságon belüli találkozás
maszkviselet nélkül, vagy távolságtól függetlenül olyan kisebb légterű szellőzetlen
helyiségben tartózkodás, amelyben a fertőzött huzamosabb ideig (maszk nélkül fél órát
meghaladóan) tartózkodott.
4. Azok a munkatársak, akik a fenti 3. pont alapján nem vehetik fel a munkát, bejelentéssel
kell hogy éljenek közvetlen felettesüknél, és 14 nap időtartamra az otthoni munkavégzés
szabályai alapján látják el munkaköri és egyéb feladataikat. A várakozási idő
tünetmentes elteltét követően munkahelyükön munkába kell hogy álljanak.
Ha a munkaköri feladatok megkövetelik az egyetemi jelenlétet, és a munkatárs számára a
folyamatos fertőzés magasfokú veszélye nem áll fenn, az Egyetem megszervezi a
munkatársa PCR-tesztelését és állja annak költségeit. Két negatív PCR-teszt
eredménnyel a munkatárs – a 14 nap letelte előtt – munkába állhat.
5. Az egyetemi kollégiumokra és diákotthonokra további biztonsági és elkülönítési
szabályok vonatkoznak. Kollégiumi érintettség esetén – az elkülönítésről való intézkedés
mellett haladéktalanul – a járványügyi bejelentést a kollégium vezetője teszi meg.
6. Azok a hallgatók, akik a fenti 2–3. pont alapján nem tudnak részt venni a jelenléti
oktatásban, értesíteni kötelesek a jelenléti kurzusaik oktatóit. Hiányzásuk ezzel
igazoltnak minősül.
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II. A személyi higiéné követelmények betartása
1. A személyi higiéné követelményeinek betartása az Egyetem minden polgára számára
kötelező.
2. A személyes higiéné követelménye magában foglalja különösen a gyakori szappanos
kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc
felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz
(továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását és a megfelelő
távolságtartást.
3. Az Egyetemen belül zárt térben, illetve az egyetemi szabadtéri rendezvényeken a maszk
szabályszerű használata kötelező.
Minden esetben úgy kell viselni a maszkot, hogy az az orrot és a szájat egyaránt takarja.
Maszkot kell viselni különösen a folyosón, a liftben és lépcsőházban, az előadó- és
szemináriumi termekben, ügyintézésre szolgáló hivatali terekben, valamennyi közösségi
térben, olyan helyiségben, ahol alkalmi jelleggel többen találkoznak. Maszkot kell
viselni a büfében és étteremben, kivéve étkezés közben.
Valamennyi beltéri oktatási tevékenység alatt kötelező a maszk viselése. Ettől a
szabálytól csak az oktató tekinthet el, ha ezzel egyidejűleg legalább két méterre növeli a
hallgatóktól való távolságot.
Nem kell maszkot viselni az állandó munkahelyi helyiségben (iroda, szoba, kutatólabor),
ha ott csak a helyiség állandó/rendszeres használói tartózkodnak, a fizikai távolságtartás
szabályainak eleget tesznek, és folyamatos a helyiség szellőzése.
Minden egyetemi polgár maga gondoskodik saját maszkjáról.
4. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az Egyetem területén belül rendkívül fontos a
vírus terjedésének megakadályozásában, ezért az kötelező. Megfelelő fizikai
távolságtartásnak tekintendő a legalább 1,5 méteres távolság, amelyet a sorban állás,
valamint minden fizikai jelenléttel járó tevékenység során meg kell tartani. (A sport
tevékenységre külön szabályok vonatkoznak.)
5. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt
figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre.
III. Oktatási és oktatásszervezési tevékenység
1. Az Egyetem a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterére hibrid oktatással készült a JOKT
2020. július 29-én kiadott Tájékoztatójában leírt elvek, szempontok érvényesítésével. A
hibrid oktatásban az órák főszabály szerint fizikai jelenléttel valósulnak meg. 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.
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2. 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) tartalmazza.
3. A hallgatók az adott kurzus oktatójától (főszabály szerint a Neptunon keresztül)
értesülnek arról, hogy a kurzus milyen oktatásszervezési formában valósul meg (vö.
TVSZ 6. pont).
4. A JOKT az alábbi 12/A. ponttal egészíti a ki az ELTE Hallgatói Követelményrendszer
járványügyi készültségre tekintettel elrendelt hibrid oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos
szabályait (TVSZ-t):
12/A. A 66. § (1) bekezdés b) pontja
helyébe a következő rendelkezés
lép:
(Ha a hallgató nem kapott a jelen
Szabályzat 63. § (5) bekezdésében
leírt felmenést, valamint az oktató
ellenőrzi a jelenlétet, akkor a
jelenlét hiánya miatt)
„b) jelenléti kurzuson
egynegyedet meghaladó hiányzás
esetén az oktató többletfeladatadással köteles biztosítani a
kurzus teljesíthetőségét, egyéb
esetben jogosult többletfeladatot
előírni vagy a gyakorlati jegyet
megtagadni;
c) egyharmadot meghaladó
távollét esetén – jelenléti kurzus
kivételével – a gyakorlati jegyet
meg kell tagadni.”

A 66. § (1) bekezdés szabályozza a
gyakorlat típusú kurzusokról (pl.
szeminárium, laboratóriumi gyakorlat,
projektlabor stb.) való megengedett
hiányzás mértékét, valamint a hiányzások
során az oktató – azok mértékéhez igazodó
– döntési jogát/kötelezettségét.
A koronavírussal kapcsolatos védekezés
keretében az ELTE Járványügyi Operatív
Koordináló Testület tiltja az Egyetem
területére való belépést a koronavírusra
jellemző tünetek [köhögés; nehézlégzés,
légszomj; láz (38 fok vagy afelett);
szokatlan fáradékonyság, általános
izomfájdalom; hirtelen kezdetű ízérzésvagy szaglászavar] fennállása esetén, vagy
ha a hallgatók
a) a mindenkori állapotot alapul véve az
elmúlt 10 napban koronavírussal fertőzött
személlyel kerültek közvetlen kapcsolatba,
b) folyamatban lévő kontaktkutatás
alanyai,
c) hatósági járványügyi intézkedés (pl.
házi karantén) hatálya alatt állnak.
Közvetlen kapcsolatnak minősül beltérben
a 1,5 méter távolságon belüli találkozás
maszkviselet nélkül, szoros kontaktus,
vagy távolságtól függetlenül olyan kisebb
légterű szellőzetlen helyiségben
tartózkodás, amelyben a fertőzött
huzamosabb ideig (maszk nélkül félórát
meghaladóan) tartózkodott.
Amennyiben a hallgató emiatt a fizikai
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jelenléthez kötött foglalkozások több mint
negyedéről hiányzik, az oktatónak
biztosítania kell a kurzus teljesítésének
lehetőségét. Ez alól csak azok a kurzusok
jelentenek kivételt, amelyekről a dékánok
úgy nyilatkoztak, hogy jellegükből
adódóan kizárólag a hallgatók fizikai
jelenlétével valósíthatók meg.
A szinkron online kurzusok esetében
ugyanakkor az Egyetemtől való fizikai
távollét során is elvárható a hallgató valós
idejű részvétele, ezért azokra érvényesek a
hiányzásra vonatkozó általános
rendelkezések (aszinkron kurzusok
esetében pedig nem is relevánsak).
5. Ha a csak jelenléttel megvalósítható kurzus teljesíthetősége a hallgatók többsége számára
nem lehetséges vagy veszélybe kerül, a járványhelyzet függvényében pótalkalmak
szervezhetők.
6. Diplomaosztót és doktori avatást is lehet szervezni a 2020/2021-es tanév őszi
szemeszterében, azonban a családtagok, vendégek nem hívhatók meg, és nem vehetnek
azon részt. Törekedni kell, hogy számukra a rendezvény online követhető legyen.
Jubileumi diplomák ünnepélyes személyes átadására nem kerül sor.
7. Az őszi szünetre és a vizsgaidőszakra – ellenkező rendelkezésig – a korábban kihirdetett
tanév rendje szerint kerül sor.
IV. Elektronikus ügyintézés
1. Fennmarad az elektronikus ügyintézés az Egyetemen, ideértve a szakdolgozati
folyamatok kizárólag online kezelését is.
2. 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 időpontfoglalással. A
távolságtartás és maszkviselet itt is kötelező.
V. 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.
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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 szabályainak betartása mellett. Az Egyetem szervezésében zajló
konferenciákhoz, rendezvényekhez lehetőség szerint online csatlakozási módot is
lehetővé kell tenni.
VI. Köznevelési intézmények
1. A köznevelési intézmények a mindenkori ágazati intézkedési terv, valamint a szaktárca
és miniszter intézkedéseinek keretei között működnek. Minden olyan kérdésben, amelyet
a köznevelési intézményekre vonatkozó ágazati ajánlás, más speciális szabály nem
rendez, az Egyetemre vonatkozó járványügyi rendelkezések irányadóak.
2. Az Egyetem nagy gondot fordít a köznevelési intézményeire, fenntartóként felügyeli és
tanácsadással is támogatja az egészségügyi válsághelyzeti működésüket.
3. Az intézmények működésében kiemelt cél a jelenléti oktatás fenntartása; megelőzendő
olyan helyzet kialakulása, amelyben a digitális tanrend általános vagy széles körű
elrendelése szükséges.
4. A működésre vonatkozó speciális elveket az intézmények igazgatói érvényesítik saját
hatáskörben az intézményi házirend kiegészítéseként vagy külön szabályozókban:
• A köznevelési intézmények területét, rendezvényeit, tanóráit csak a koronavírusos
megbetegedés tüneteit nem mutató (egészséges) személy látogathatja.
• Aki magán koronavírusra jellemző tüneteket észlel, járványügyi intézkedés alá kerül
vagy igazolt fertőzött, haladéktalanul jeleznie kell az osztályfőnök vagy az igazgató
felé.
• Diákot az osztályfőnök irányában, munkatársat az igazgató irányában bejelentési
kötelezettség terheli, ha egy háztartásban él igazolt fertőzött személlyel.
• Rugalmas, az aktuális helyzethez alkalmazkodó rendszerben kell működtetni az
intézményt: a jelenlét alapvető fenntartásával, de a fertőzött (vagy arra magas
kockázatot) jelentő személyek kiemelésével a közösségből, továbbá számítva arra,
hogy nagyobb számú diák akár hetekig is otthon tartózkodik. Számukra lehetővé kell
tenni, hogy a tanórán való jelenlétet online formában is teljesíthesse.
• A tanárok számára lehetővé kell tenni, hogy – veszélyeztetettség vagy könnyű
lefolyású betegség esetén – távolléttel is tudjanak tanítani. Az ilyen távollét –
amennyiben a tanár megtartja az óráit és/vagy folyamatosan kontaktban van a
diákjaival – nem számít betegállománynak, hanem munkavégzés. Ennek
engedélyezése az igazgató hatásköre.
• Az oktatás és oktatásszervezés intézményi speciális szabályairól az igazgatók
rendelkeznek. A speciális intézkedéseket tartalmazó dokumentumokat az intézmény
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honlapján el kell helyezni és/vagy az érintettekkel ismertetni kell. Ennek körében el
lehet térni az Egyetemre elrendelt általános távolságtartási és maszkviselési
szabályok alkalmazásától is.
• Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek azonban a köznevelési intézmények
területén is kötelező a maszk viselése és a távolságtartás.
• Az iskolai élet szokásos rendezvényeit (az arányosság mérlegelésével) szükséges
megszervezni, lehetőség szerint a szabadban, és úgy, hogy a jelenlévők összlétszáma
a hatályos jogszabályoknak megfelelő létszámot ne haladja meg. A lebonyolítás
során figyelemmel kell lenni a védőtávolság (1,5 méter) betartására és a
szabadtérben is a maszk használatára.
• A tanárképzésben részt vevő hallgatókra egyetemi épületekben a JOKT
rendelkezései, szakmai gyakorlatuk során az adott köznevelési intézményben
érvényes szabályok vonatkoznak.
• Jelen rendelkezések alapvetően az iskolás korosztály helyzetére reflektálnak, az
óvodai és egyéb speciális intézmények látogatásának szabályait az érintett
intézmények vezetői dolgozzák ki, rendszeresen felülvizsgálják és közzéteszik
intézményükben.
VII. 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 és online is folyhatnak, beleértve az
eljárás nyilvános részeit is.
3. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület priorizálja a testületi ülések online
megtartását és a levélszavazást.
VIII. Nemzetközi mobilitás
1. Az Egyetem munkáltatói utasításon alapuló, külföldi munkavégzésre vonatkozó
munkáltatói rendelkezést nem ad ki. Munkatársai három hónapnál rövidebb időtávú
nemzetközi mobilitását nem támogatja.
2. A külföldről érkező munkatársi (ideértve az oktatóit és kutatóit is) mobilitások nem
támogatottak. Ilyen meghívás és vendégfogadás kivételes jelleggel a JOKT-nál
kezdeményezhető, és – a határzár fennállta alatt – további engedélyek beszerzésével
lehetséges.
3. Nemzetközi mobilitási kérdésben való döntés előtt és a programban való részvétel során
figyelembe kell venni a jogszabályi korlátozásokat, a kötelező karantén, kötelező
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tesztelés stb. előírásait. Az oktatók nemzetközi mobilitásban való részvétele nem
veszélyeztetheti az oktatással/kutatással kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítését.
IX. Oktatáshoz és kutatáshoz nem kapcsolódó rendezvények
1. Az Egyetemen az oktatáshoz és kutatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó rendezvényeket
csak kivételesen indokolt esetben, dékáni engedéllyel lehet megtartani. Lehetőség szerint
online csatlakozási módot is lehetővé kell tenni.
2. A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell.
3. Kérjük az egyetemi polgárokat, hogy saját maguk és környezetük biztonsága és a tanév
zavartalansága miatt kerüljék a kiemelten veszélyes rendezvények, összejövetelek,
szórakozóhelyek látogatását, és az egyetemen kívül is tartsák meg a személyes higiéné
szabályait. Kerüljék a tömeges rendezvényeket és minden olyan helyszínt, ahol a
távolságtartás szabályai nem tarthatók.
X. Ajánlott/javasolt karanténba vonulás és távolmaradás az Egyetemtől
1. Felhívjuk a professor emeritus címmel rendelkező munkatársainkat, valamint a 65.
életévüket betöltött kollégák figyelmét, hogy rájuk a koronavírus az átlagosnál magasabb
kockázatot jelenthet. Így javasoljuk, hogy tartsák távol magukat a közösségi alkalmaktól,
így az egyetemi élettől is. Amennyiben saját döntésük alapján mégis látogatják az
Egyetemet, úgy a maszkviselés és a távolságtartás előírásai rájuk is vonatkoznak.
2. Felhívjuk továbbá minden egyetemi polgár figyelmét, akinek egészségi állapota az
átlagosnál magasabb kockázatot jelenthet, hogy fokozott óvatossággal lássák el
feladataikat, tartsák távol magukat a közösségi alkalmaktól. 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.
A munkahelyi vezető az üzemorvos megerősítését kérheti a munkatársa e pont szerinti
állításának alaposságáról.
3. Kérjük az 1. és 2. pont hatálya alá tartozó oktatókat és kollégákat, hogy az Egyetemtől
való távollétük alatt is a feladatkörüknek megfelelően vegyenek részt az online (távolléti)
oktatásban, valamint a hallgatókkal kapcsolatos egyéb távolléti cselekményekben.
4. Az adminisztációban dolgozó munkatársak – egészségi állapotukra tekintettel és
munkaköri feladataik jellegétől függően – előre meghatározott munkanapokra kérhetik
az otthoni munkavégzés lehetőségét, és erről munkairányítójukkal megállapodást
köthetnek.
Kívánunk valamennyi egyetemi polgárnak sikeres tanévet, és jó egészséget!
Budapest, 2020. szeptember 7.
ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület
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