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1
 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem járványügyi készültséget kezelő intézkedési tervéről 

 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora a Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I. kötete, a Szervezeti és Működési 

Rend 82. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkársága 

által a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséről kiadott 

kötelező jellegű ágazati ajánlására, a felsőoktatásban részt vevő személyek élet-, egészség-, személyi, 

vagyon- és jogbiztonságának védelme, a felsőoktatási képzés folyamatosságának és az intézményi 

működés stabilitásának garantálása, valamint a koronavírus világjárvány továbbterjedésének 

megelőzése érdekében az alábbiakat rendeli el: 

 

Az utasítás hatálya 

1. § 

(1) Jelen intézkedési tervet a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet során szükséges 

alkalmazni, hatályos az Egyetem valamennyi működési és képzési helyén.  

(2) Az Egyetem fenntartásában működő köznevelési intézményekre a jelen utasítás nem terjed ki, 

mert azokra a köznevelési és szakképző intézményekre vonatkozó szabályok, ajánlások 

irányadóak. 

(3) A kollégiumok és szakkollégiumokra vonatkozóan az 1/2020. (VIII. 18.) sz. kancelláriai 

körlevél) irányadó azzal, hogy annak szabályainak értelmezése és végrehajtása során az ágazati 

ajánlás rendelkezései elsőbbséget élveznek.  

(4) A jelen utasítás, valamint annak végrehajtásával kapcsolatos intézkedések, továbbá az egészség 

megőrzését célzó irányelvek betartása az Egyetem valamennyi polgára, az Egyetem 

épületrészeinek látogatói, továbbá az Egyetem épületében bármilyen okból tartózkodó 

személyek számára kötelező. 

(5) A jelen utasítás az ágazati ajánlás szabályai alapján készült. Egyes kérdések értelmezése során 

az ágazati ajánlás rendelkezései irányadóak. Az ágazati ajánlás a jelen utasításhoz 

mellékletként csatolásra kerül. 

Az Egyetem feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos környezet 

kialakítása 

2. § 

(1) Az Egyetem épületeit, rendezvényeit, tanóráit csak kizárólag a koronavírusos megbetegedés 

tüneteit nem mutató (egészséges) személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit 

melléklet tartalmazza. 

                                                   
1
 Hatályon kívül helyezte a 7/2020. (XI. 12.) számú rektori utasítás. Hatályon kívül: 2020. XI. 12-e 24 órától. 
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(2) A személyi higiéné betartása az Egyetem minden polgára részéről kötelező. Ez magában 

foglalja 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.  

(3) Az Egyetemen belül zárt térben, illetve az egyetemi szabadtéri rendezvényeken a maszk 

használata kötelező. 

(4) A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az Egyetem területén belül rendkívül fontos a vírus 

továbbterjedésének megakadályozásában. Megfelelő fizikai távolságtartásnak tekintendő a 

legalább 1,5 méteres távolság, amelyet a sorban állás, valamint minden fizikai jelenléttel járó 

tevékenység során meg kell tartani. 

(5) Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek az Egyetem épületeiben maszk viselése kötelező. A 

munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő kialakítása kötelező.  

(6) Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 

kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.  

(7) Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak az 

Egyetemen, akkor erről a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatás szükséges. 

A személyes közreműködést igénylő tanórák látogatása, szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések 

megvalósítása 

3. § 

(1) A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembe 

vételével a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Zárt térben a maszk viselése kötelező.  

(2) A nagyobb hallgatói létszámot érintő tanórákat online módon – lehetőség szerint a tanrend 

szerinti időpontban jelen időben, a megfelelő interaktivitást biztosítva – szükséges megtartani, 

vagy az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő módon, szükség esetén csoportbontásban. A 

kiscsoportos vagy személyes konzultációs lehetőséget folyamatosan biztosítani szükséges. 

(3) A hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezést, illetve a 

tanulmányi rendszeren keresztüli online lehetőségeket széleskörűen alkalmazni javasolt. A 

beadandó dokumentumok, zárthelyi dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget 

továbbra is biztosítani kell, melynek során fokozottan ügyelni kell a biztonsági szabályok 

betartására. 

(4) A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés 

rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy 

alkoholos kézfertőtlenítés, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. Zárt 

térben a maszk használata ilyenkor is kötelező. 

A számonkérés, beszámolás rendje 

4. § 

(1) A szóbeli beszámoló napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten 

kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását. 

(2) Szóbeli beszámoló esetén a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra érkezzenek.  

(3) Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli 

számonkérés esetén javasolt a személyes használati segédeszközök használata. Az írásbeli 

dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.  

(4) A számonkéréseken kizárólag koronavírusos tüneteket nem mutató (egészséges) hallgató, illetve 

oktató vehet részt.  
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(5) Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával maszk viselése kötelező. Rendszeres fertőtlenítés 

elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön. 

(6) A számonkérés során is szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait, melyre a 

vizsgázók figyelmét a számonkérés előtt írásbeli tájékoztatással, illetve a számonkérés 

megkezdésekor szóban is fel kell hívni. 

(7) Szóbeli beszámolót csak jól szellőztethető teremben szabad megtartani és egyszerre maximum 

két hallgató tartózkodjon bent a számonkérést vezetőn kívül. 

(8) Biztosítani szükséges a beszámoló helyszínének gyakori, lehetőség szerint természetes 

szellőztetését. 

5. § 

Az oktatás és oktatásszervezés további speciális szabályairól az Egyetem Hallgatói 

Követelményrendszere járványügyi készültségre tekintettel elrendelt hibrid oktatásra vonatkozó 

átmeneti sajátos szabályai rendelkeznek. A speciális tanulmányi és vizsgaszabályokat 

tartalmazó dokumentum az ELTE koronavírus honlapján érhető el. 

Tanévnyitók, gólyatáborok, illetve egyéb rendezvények megtartására vonatkozó ajánlások  

6. § 

(1) A tanévnyitó rendezvényeket – lehetőség szerint a szabadban – úgy szükséges megszervezni, 

hogy a jelenlévők összlétszáma a hatályos jogszabályoknak megfelelő létszámot ne haladja meg, 

de a helyi viszonyokat és a járványügyi szempontokat figyelembe véve javasolt ennél kevesebb 

létszámmal megtartani azokat. A lebonyolítás során is figyelemmel kell lenni a védőtávolság 

(1,5 méter) betartására, és a maszk használatára abban az esetben is, ha az szabadtéren került 

megrendezésre.  

(2) A zárt térben megrendezésre kerülő tanévnyitó rendezvényeken maszk használata kötelező.  

(3) Az elsőéves hallgatói létszám és az (1) bekezdésben foglalt korlát figyelembe vételével, több 

tanévnyitó rendezvény is tartható, illetve a rendezvény online is közvetíthető. Valamennyi 

elsőéves hallgatónak az eskütétel lehetőségét biztosítani szükséges, a jelen útmutató és az 

érvényes rendelkezés szerint szükség esetén több csoportra bontva, illetve online módon.  

(4) A zárt térben történő programoknál és rendezvényeknél a maszk használata kötelező.  

(5) Az oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó rendezvényeket csak kivételesen indokolt esetben, 

dékáni engedéllyel lehet megtartani.  

(6) A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell.  

Záró és felhatalmazó rendelkezések 

7. § 

(1) Jelen utasítás a kiadását követő napon lép hatályba. 

(2) A jelen utasítás az ágazati ajánlás alapján egy olyan rugalmas rendszert épít fel, amely alkalmas 

a szükség szerinti módosítások, konkretizálások és a járványügyi helyzet esetleges változása 

miatt szükségessé váló további intézkedések gyors megtételére. 

(3) A jelen intézkedési tervben rögzítettek további részletszabályairól, a kapcsolódó intézményi 

ajánlásokról a 3/2020. (II. 28.) számú rektori-kancellári együttes utasítással létrehozott ELTE 

Járványügyi Operatív Koordináló Testület által kiadott TÁJÉKOZTATÓ rendelkezik, amelyet 

a Testület folyamatosan frissít. A TÁJÉKOZTATÓ aktuális állapota, valamint az Egyetem 

működésével kapcsolatos más kérdések az ELTE koronavírus honlapján nyomon követhetők. A 

https://www.elte.hu/koronavirus
https://www.elte.hu/dstore/document/4558/rku-2020-03-koronavirus-egyetemi-intezkedesek.pdf
https://www.elte.hu/koronavirus
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honlapon lévő TÁJÉKOZTATÓ minden esetben a rektor és a kancellár előzetes jóváhagyása 

alapján készült el. 

(4) A szakkollégiumok és kollégiumok járványügyi speciális szabályairól az Ágazati ajánlással 

összhangban az ELTE kollégiumok járványügyi intézkedéseiről szóló kancelláriai (Szolgáltatási  

Igazgatóság Kollégium Központ) 1/2020. (VIII. 18.) körlevél rendelkezik. 

(5) A létesítményfenntartás és üzemeltetés, valamint a sportlétesítmények használata szabályairól 

külön kancellári utasítás rendelkezik. 

(6) A jelen utasítással megfogalmazott intézkedési terv koherenciája céljából tájékoztatásként az 

utasításhoz mellékletként csatolásra kerülnek az alábbiak: 

1. sz. melléklet: Ágazati ajánlás (hatály: 2020. szeptember 1.) 

2. sz. melléklet: Koronavírusos fertőzöttség tüneteinek leírása 

3. sz. melléklet: Az ELTE kollégiumok járványügyi intézkedéseiről szóló kancelláriai 

(Szolgáltatási Igazgatóság Kollégium Központ) 1/2020. (VIII. 18.) körlevél 

4. sz. melléklet: A létesítményfenntartás és - üzemeltetés, valamint a sportlétesítmények 

használata szabályairól az egészségügyi válsághelyzet során - 8/2020. (IX.1.) kancellári 

körlevél 
 

Budapest, 2020. szeptember 1. 

 

 

 

Prof. Dr. Borhy László 

             rektor 
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1. sz. Melléklet 

 

ITM Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért felelős Államtitkárság „Ágazati ajánlás a 

felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez” Hatályos: 2020. 

szeptember 1. 
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2. sz. Melléklet 

 

Koronavírusos fertőzöttségre utaló tünetek 

 

TILOS az Egyetem területére belépnie és ott tartózkodnia annak a hallgatónak/dolgozónak, akinek 

új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt 

magán ilyen tüneteket:  

 köhögés;  

 nehézlégzés, légszomj;  

 láz;  

 hidegrázás;  

 izomfájdalom;  

 torokfájás;  

 újonnan kialakult 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.  
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3. sz. Melléklet 

 

az ELTE kollégiumok járványügyi intézkedéseiről szóló kancelláriai (Szolgáltatási Igazgatóság 

Kollégium Központ) 1/2020. (VIII. 18.) körlevél 
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4. sz. Melléklet 

 

8/2020. (IX.1.) kancellári körlevél 

létesítményfenntartás és - üzemeltetés, valamint a sportlétesítmények használata szabályairól az 

egészségügyi válsághelyzet során 

 


	1. §
	(1) Jelen intézkedési tervet a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet során szükséges alkalmazni, hatályos az Egyetem valamennyi működési és képzési helyén.
	(2) Az Egyetem fenntartásában működő köznevelési intézményekre a jelen utasítás nem terjed ki, mert azokra a köznevelési és szakképző intézményekre vonatkozó szabályok, ajánlások irányadóak.
	(3) A kollégiumok és szakkollégiumokra vonatkozóan az 1/2020. (VIII. 18.) sz. kancelláriai körlevél) irányadó azzal, hogy annak szabályainak értelmezése és végrehajtása során az ágazati ajánlás rendelkezései elsőbbséget élveznek.
	(4) A jelen utasítás, valamint annak végrehajtásával kapcsolatos intézkedések, továbbá az egészség megőrzését célzó irányelvek betartása az Egyetem valamennyi polgára, az Egyetem épületrészeinek látogatói, továbbá az Egyetem épületében bármilyen okból...
	(5) A jelen utasítás az ágazati ajánlás szabályai alapján készült. Egyes kérdések értelmezése során az ágazati ajánlás rendelkezései irányadóak. Az ágazati ajánlás a jelen utasításhoz mellékletként csatolásra kerül.

	2. §
	(1) Az Egyetem épületeit, rendezvényeit, tanóráit csak kizárólag a koronavírusos megbetegedés tüneteit nem mutató (egészséges) személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit melléklet tartalmazza.
	(2) A személyi higiéné betartása az Egyetem minden polgára részéről kötelező. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint ...
	(3) Az Egyetemen belül zárt térben, illetve az egyetemi szabadtéri rendezvényeken a maszk használata kötelező.
	(4) A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az Egyetem területén belül rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. Megfelelő fizikai távolságtartásnak tekintendő a legalább 1,5 méteres távolság, amelyet a sorban állás, valamin...
	(5) Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek az Egyetem épületeiben maszk viselése kötelező. A munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő kialakítása kötelező.
	(6) Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.
	(7) Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak az Egyetemen, akkor erről a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatás szükséges.

	3. §
	(1) A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembe vételével a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Zárt térben a maszk viselése kötelező.
	(2) A nagyobb hallgatói létszámot érintő tanórákat online módon – lehetőség szerint a tanrend szerinti időpontban jelen időben, a megfelelő interaktivitást biztosítva – szükséges megtartani, vagy az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő módon, szüksé...
	(3) A hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli online lehetőségeket széleskörűen alkalmazni javasolt. A beadandó dokumentumok, zárthelyi dolgozatok kiértékelésébe való be...
	(4) A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés, melynek feltételeit a gyakorlat ...

	4. §
	(1) A szóbeli beszámoló napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.
	(2) Szóbeli beszámoló esetén a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra érkezzenek.
	(3) Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes használati segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiéné...
	(4) A számonkéréseken kizárólag koronavírusos tüneteket nem mutató (egészséges) hallgató, illetve oktató vehet részt.
	(5) Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával maszk viselése kötelező. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön.
	(6) A számonkérés során is szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait, melyre a vizsgázók figyelmét a számonkérés előtt írásbeli tájékoztatással, illetve a számonkérés megkezdésekor szóban is fel kell hívni.
	(7) Szóbeli beszámolót csak jól szellőztethető teremben szabad megtartani és egyszerre maximum két hallgató tartózkodjon bent a számonkérést vezetőn kívül.
	(8) Biztosítani szükséges a beszámoló helyszínének gyakori, lehetőség szerint természetes szellőztetését.

	5. §
	Az oktatás és oktatásszervezés további speciális szabályairól az Egyetem Hallgatói Követelményrendszere járványügyi készültségre tekintettel elrendelt hibrid oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai rendelkeznek. A speciális tanulmányi és vizsga...

	6. §
	(1) A tanévnyitó rendezvényeket – lehetőség szerint a szabadban – úgy szükséges megszervezni, hogy a jelenlévők összlétszáma a hatályos jogszabályoknak megfelelő létszámot ne haladja meg, de a helyi viszonyokat és a járványügyi szempontokat figyelembe...
	(2) A zárt térben megrendezésre kerülő tanévnyitó rendezvényeken maszk használata kötelező.
	(3) Az elsőéves hallgatói létszám és az (1) bekezdésben foglalt korlát figyelembe vételével, több tanévnyitó rendezvény is tartható, illetve a rendezvény online is közvetíthető. Valamennyi elsőéves hallgatónak az eskütétel lehetőségét biztosítani szük...
	(4) A zárt térben történő programoknál és rendezvényeknél a maszk használata kötelező.
	(5) Az oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó rendezvényeket csak kivételesen indokolt esetben, dékáni engedéllyel lehet megtartani.
	(6) A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell.

	7. §
	(1) Jelen utasítás a kiadását követő napon lép hatályba.
	(2) A jelen utasítás az ágazati ajánlás alapján egy olyan rugalmas rendszert épít fel, amely alkalmas a szükség szerinti módosítások, konkretizálások és a járványügyi helyzet esetleges változása miatt szükségessé váló további intézkedések gyors megtét...
	(3) A jelen intézkedési tervben rögzítettek további részletszabályairól, a kapcsolódó intézményi ajánlásokról a 3/2020. (II. 28.) számú rektori-kancellári együttes utasítással létrehozott ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület által kiadott TÁJ...
	(4) A szakkollégiumok és kollégiumok járványügyi speciális szabályairól az Ágazati ajánlással összhangban az ELTE kollégiumok járványügyi intézkedéseiről szóló kancelláriai (Szolgáltatási Igazgatóság Kollégium Központ) 1/2020. (VIII. 18.) körlevél ren...
	(5) A létesítményfenntartás és üzemeltetés, valamint a sportlétesítmények használata szabályairól külön kancellári utasítás rendelkezik.
	(6) A jelen utasítással megfogalmazott intézkedési terv koherenciája céljából tájékoztatásként az utasításhoz mellékletként csatolásra kerülnek az alábbiak:
	1. sz. melléklet: Ágazati ajánlás (hatály: 2020. szeptember 1.)
	2. sz. melléklet: Koronavírusos fertőzöttség tüneteinek leírása
	3. sz. melléklet: Az ELTE kollégiumok járványügyi intézkedéseiről szóló kancelláriai (Szolgáltatási Igazgatóság Kollégium Központ) 1/2020. (VIII. 18.) körlevél
	4. sz. melléklet: A létesítményfenntartás és - üzemeltetés, valamint a sportlétesítmények használata szabályairól az egészségügyi válsághelyzet során - 8/2020. (IX.1.) kancellári körlevél



