ELTE JÁRVÁNYÜGYI OPERATÍV KOORDINÁLÓ TESTÜLET
TÁJÉKOZTATÓ
A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MÁSODIK HULLÁMA ELLENI VÉDEKEZÉS
MIATTI VESZÉLYHELYZETBEN SZÜKSÉGES INTÉZMÉNYI
KÖTELEZETTSÉGEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
(Állapot: 2020. november 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 – figyelembe véve a fenntartói iránymutatását –
ebben a TÁJÉKOZTATÓ dokumentumban összefoglalja mindazokat a kötelezettségeket
és felhívásokat, amelyek a koronavírus járvány második hullámának terjedése miatti
veszélyhelyzetben elrendelt védelmi intézkedések körében az intézményt és az egyetemi
polgárokat érintik, számukra kötelezően betartandók és figyelembe veendők.
Jelen TÁJÉKOZTATÓ egységes szerkezetben magában foglalja a korábban kiadott
tájékoztatók intézkedéseinek frissített (új, kiegészített, pontosított) listáját, valamint
összhangban van a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló
2020. évi CIX. Törvény és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint a fenntartói Ágazati
Ajánlási rendelkezéséivel.
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.
I. Oktatási tevékenység és oktatásszervezés
Az Egyetem a 2020/21-es tanév őszi szemeszterére korábban elrendelt hibrid oktatásról a
jelen Tájékoztató hatálybalépésével visszavonásig távolléti oktatásra áll át. Ennek alapján
valamennyi kurzust – ideértve a felnőttképzési és minden egyéb képzési formában nyújtott
oktatást – távolléti oktatás formájában kell megtartani.
1. Az Egyetem által szervezett kurzus, oktatáshoz kapcsolódó más esemény nem
valósítható meg a hallgatók személyes jelenlétével, függetlenül annak helyszínétől.
2. A hallgatók szakmai gyakorlatot, közösségi pedagógiai gyakorlatot és duális
képzésben vállalati szakaszt minden olyan esetben folytathatnak, ha a
gyakorlóhely, ill. a vállalat fogadja őket. Az Egyetem támogatja, hogy a szakmai

gyakorlatok folyamatosan teljesíthetők legyenek, elsődlegesen személyes
jelenléttel.
3. 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.
4. A hallgatók kötelesek a távolléti oktatásban, valamint a hallgatókkal kapcsolatos
egyéb távolléti cselekményekben (pl. vizsga, beszámoló, konzultáció) az általános
szabályok szerint részt venni.
5. A felvételi vizsgákat a jelentkezők fizikai jelenlétében lebonyolítani nem lehet.
6. Az átmeneti tanulmányi és vizsgaszabályozásnak a távolléti oktatásra és
számonkérésre vonatkozó szabályai fennmaradnak.
7. Az Egyetem az ellenkező rendelkezésig nem szervez diplomaosztót, doktori
avatást. A diplomaszerzés igazolás kiadása elektronikus úton zavartalanul
működik. A doktori avatás esetén különös méltánylást érdemlő oknak minősül a
veszélyhelyzet elrendelése, így az eskü írásban is letehető és annak alapján az
avatás ülésen kívül is megtörténhet.
8. A hallgató, aki az Egyetemmel valamilyen foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban (pl. hallgatói munkaszerződés, megbízás) áll, az ebből a
jogviszonyból származó feladatait továbbra is ellátja.
9. A hallgató megkezdett kutatási tevékenységét folytathatja.
10. A hallgatók az egyetemi épületeket olyan okból és időtartamban látogathatják,
amely tanulási és kutatási feladataik ellátásához, itt-tartózkodásukhoz
kapcsolódóan feltétlenül szükséges.
11. A kollégiumot a digitális átállás miatt elhagyó hallgatóknak legkésőbb 2020.
november 16-án 16 óráig kell kiköltözniük. Külföldi, külhoni hallgatók külön
engedély nélkül maradhatnak a kollégiumokban. Rajtuk kívül külön engedéllyel
maradhatnak azok a hallgatók, akik azt alapos okot megjelölve kérik. Az egyedi
engedélyről a kollégium igazgatója dönt. Kollégiumi kiürítést az Egyetem
esetleges ellenkező rendelkezésig nem rendel el. A kollégiumi szálláshelyeken
fokozottan meg kell tartani minden személyes higiéniai szabályt és közösségi
viselkedésre vonatkozó előírást. A – veszélyhelyzetre és járványügyi készültségre
vonatkozóan kiegészített – kollégiumi házirendet megsértő bentlakó lakhatását
meg kell szüntetni. Valamennyi kollégiumi lakó részletes tájékoztatást kap a
kollégisták számára kiküldött központi tájékoztatóból és helyben a kollégium
vezetőitől.
12. Nyomatékosan kérjük a hallgatókat, hogy lehetőség szerint maradjanak
otthonukban, szálláshelyükön, valamint kerüljék a közösséget, kapcsolataikat
online módon tartsák és építsék.
II. Vizsgaidőszak és további oktatásszervezési feladatok
1. A 2020/21-es tanév őszi szemeszter vizsgaidőszakára úgy kell felkészülni, hogy
valamennyi számonkérés csak online formában tartható meg. Az online
számonkérések eltérő szabályait a TVSZ tartalmazza.
2. A 2020/21-es tanév tavaszi időszakára vonatkozóan a hibrid oktatás szabályai
szerint kell felkészülni azzal, hogy annak első felében valószínűleg teljes körűen
online oktatás keretei között kell a tananyagot leadni és elsajátítani.

III. Elektronikus ügyintézés
1. Fennmarad az elektronikus ügyintézés az Egyetemen, ideértve a szakdolgozati
folyamatok kizárólag online kezelését is.
2. A Quaestura elektronikusan vagy írásban látja el feladatát, személyes
ügyfélforgalmat nem bonyolít.
3. Személyhez és jelenléthez kötött egyes – elsősorban külföldi hallgatók ügyeihez
szükséges – ügyintézésekről az érintettek értesítést kapnak. Külföldi hallgató itttartózkodásához szükséges, fizikai jelenléthez kötött (tartózkodási engedély,
adóazonosító jel stb.) ügyeit kizárólag az Egyetem által megadott időpontban és
helyszínen, a járványügyi szabályok szigorú betartásával intézheti.
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. A tudományos, oktatási és szakmai rendezvények csak online szervezhetők és
tarthatók.
V. Könyvtárak működése
1. Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár és a kari könyvtárak személyesen nem
látogathatók. Az Egyetemi Könyvtár és a kari könyvtárak ügyfélszolgálati pultja
működik, online rendelt könyveket átvenni, kölcsönzött könyveket leadni a kijelölt
időpontokban továbbra is lehet.
2. Felhívjuk az egyetemi polgárok figyelmét, hogy a könyvtárak oktatást és kutatást
támogató tevékenysége online módon zavartalanul működik.
VI. Sportlétesítmények korlátozott nyilvánossága
1. A budapesti Bogdánfy úti és a Mérnök utcai sporttelep kizárólag a sportról szóló
törvény szerint versenyszerűen sportolók és edzőik (a sportszövetségek által kijelölt
segédszemélyzet) számára nyitott edzés és sportrendezvény céljából.
2. A szombathelyi Sportcsarnokban, illetve az ’A’ épület alagsori tornateremben – a
tanrendi órarendben épített általános iskolai testnevelési órákon kívül, és azoktól
teljesen elkülönülve – csak a versenysport alkalmai tarthatók meg.
3. A köznevelési intézmények sportlétesítményeiben kizárólag az intézmények
testnevelési órái tarthatók meg.

VII. Az Egyetemi múzeumok, gyűjtemények nem látogathatók
1. Az Egyetemnek a nyilvánosság számára nyitott múzeumai, gyűjteményei, kertjei nem
látogathatók, ugyanakkor az ott folyó kutatási munka folytatható.
VIII. Testületek működése
1. Felhívjuk valamennyi egyetemi testületet, hogy online módon szervezze működését és
döntéshozatalát.
IX. Oktatáshoz nem kapcsolódó események
1. Nem tartható személyes megjelenéssel járó esemény, rendezvény, összejövetel.
2. Azokat a rendezvényeket, amelyeket alapvetően személyes részvétellel és online
közvetítéssel készítettek elő, online csatornára kell átterelni úgy, hogy egy-egy
közvetítési helyszínen 10 főnél többen nem tartózkodhatnak.
X. A kötelező távolmaradás esetei fennmaradnak
1. A távolléti oktatás idején az Egyetem üzemszerű működése folyamatos. Így minden
oktató, kutató, tanár, munkatárs munkavégzésre köteles. A munkavégzés helye akkor
lehet otthoni, ha azt a feladatok maradéktalan ellátása megengedi. A munkahelyi
vezető engedélyezheti az otthoni munkavégzést, melynek feltételeit a honlapon
elhelyezett leírás részletez.
2. A JOKT 2020. szeptember 7-én kiadott tájékoztatójának I. és II. fejezete – az egészség
megőrzését célzó irányelvekről és a személyi higiénés szabályok betartásáról –
továbbra is kötelező és követendő.
3. Az önkéntes vagy hatósági karanténban tartózkodó munkatársaink az Egyetemtől való
távollétük alatt is a feladatkörüknek megfelelően kötelesek részt venni az online
(távolléti) oktatásban, valamint a hallgatókkal kapcsolatos egyéb távolléti
cselekményekben.
4. Minden munkatársunk a szokásos feladatkörén túl is közreműködésre kötelezett az
egyetemi működés folyamatosságának biztosítása érdekében.
5. Abban a remélhetőleg elő nem álló esetben, ha az oktatót az otthoni munkavégzés
lehetőségének ellenére súlyos betegség akadályozza a kurzusa távolléti oktatás
keretében történő megtartásában, a kurzus megtartását kari szinten meg kell oldani a
kurzus átvételével vagy helyettesítéssel.

XI. Ajánlott/javasolt távolmaradás
1. Nyomatékosan kérjük a professor emeritus, idősebb, vagy egészségügyi okokból
veszélyeztett oktatóinkat, kutatóinkat és munkatársainkat, hogy maradjanak távol az
egyetemi és minden más közösségtől, kerüljék az egyetemi épületeket és
tartózkodjanak otthonukban. Otthonukban is tartsák az ott alkalmazandó higiéniai
szabályokat, otthonukat elhagyva fokozott elővigyázatossággal óvják magukat a
vírusfertőzéstől. Kérjük, jelezzék, ha ellátásukban segítségre szorulnak, vagy technikai
támogatást várnak online oktatási tevékenységük fenntartásához.
XII. A járványügyi védekezés személyi kérdései
1. Felhívjuk valamennyi egyetemi polgár figyelmét a járványügyi védekezés személyi
követelményeinek a betartására, amelyeket már jogszabályok is rendeznek.
2. Fentiek szerint kérjük, hogy szigorúan és következetesen teljesítsék különösen a
maszkhasználattal, a távolságtartással, a kijárási korlátozásokkal és személyi higiénével
kapcsolatos követelményeket és előírásokat.
Köszönjük minden egyetemi polgár járványügyi védekezéssel, valamint az egyetemi működés
fenntartásával kapcsolatos áldozatos munkáját. Kívánunk mindenkinek jó egészséget és
kitartást!
Budapest, 2020. november 12.
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Járványügyi Operatív Koordináló Testület

