ELTE JÁRVÁNYÜGYI OPERATÍV KOORDINÁLÓ TESTÜLET
TÁJÉKOZTATÓ
A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉS MIATTI
INTÉZMÉNYI KÖTELEZETTSÉGEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
(Állapot: 2021. március 4.)
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 az
új kötelezettségeket és felhívásokat, amelyek a koronavírus járvány harmadik hullámának
terjedése miatti veszélyhelyzetben elrendelt védelmi intézkedések körében az intézményt és az
egyetemi polgárokat érintik, számukra kötelezően betartandók és figyelembe veendők.
A mai napon közölt – de jogszabályban még ki nem hirdetett – szabályok alapján a JOKT
módosítja a 2021. február 4-én kiadott tájékoztatóját és ebben a következő új szabályok
megtartását rendeli el 2021. március 8. napjától visszavonásig:
1.

A JOKT megerősíti a távolléti oktatás általános kötelezettségét, azzal kiegészítve, hogy a
jelenléti oktatásra egyedi miniszteri engedéllyel rendelkező kurzusok is csak távolléti
formában tarthatók meg.

2.

A szakmai gyakorlatok jelenléttel akkor folytathatók, ha azt a gyakorló hely szabályai
kifejezetten lehetővé teszik.

3.

Az Egyetem sportlétesítményei a vonatkozó jogszabályok szerint működhetnek,
szabadidős sport nem űzhető az épületekben.

4.

Az Egyetem közgyűjteményei, szabadtéri kiállítóhelyek, kertek nem látogathatók. Ha e
körben a jogszabály megengedő lesz, fokozott biztonsági szabályok betartása mellett
egyedi felülvizsgálat után engedélyezheti a JOKT a szabadtéri látogatást.

5.

Az Egyetem üzemszerű működése folyamatos. Így minden oktató, kutató, tanár, munkatárs
munkavégzésre köteles. A folyamatos működés fenntartásának követelménye mellett a
munkahelyi vezetők széles körben engedélyezhetnek otthoni munkavégzést.

6.

Az Egyetemen az elektronikus ügyintézés folyamatosan fennmarad. A munkatársak a
hivatali elektronikus címükről tehetnek nyilatkozatot a munkaszervezeten belül. Itt is
felhívjuk a munkatársak figyelmét, hogy érvényes jognyilatkozatot tehetnek az
ügyfélkapun keresztül elérhető azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel
(munkaügyi és más gazdasági tárgyú okiraton is).

7.

A gyakorló iskolák és fenntartott köznevelési intézmények működésére a jogszabályokban
és a köznevelési ágazati irányítás által meghatározott szabályok vonatkoznak.

Budapest, 2021. március 4.
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Járványügyi Operatív Koordináló Testület

A 2020/2021-ES TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉNEK OKTATÁSSZERVEZÉSÉRŐL
SZÓLÓ JOKT TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZTATÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT
HATÁLYOS SZÖVEGE
I. Oktatási tevékenység és oktatásszervezés
Az Egyetem a 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterét távolléti oktatással kezdi meg, és azt az
ellenkező rendelkezésig fenntartja. Egyúttal bízik benne, hogy a járvány terjedése tartósan
olyan kedvező fordulatot vesz, hogy a félév során hibrid oktatásra tud majd átállni. Az átállásról
megfelelő felkészülési időt biztosítva, előzetesen tájékoztatást fogunk adni.
1.

Az Egyetem által szervezett kurzus, oktatáshoz kapcsolódó más esemény nem valósítható
meg a hallgatók (beleértve a felnőttképzésben résztvevőket) személyes jelenlétével,
függetlenül annak helyszínétől. E tilalom alól mentesülnek azok a kurzusok, amelyekre a
rektor felterjesztése alapján a fenntartó egyedi engedélyt ad.

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 – a gyakorlatban felmerült kérdéseket is tisztázva és ennek
megfelelően módosítva – fennmaradnak a tavaszi félévre.

7.

Az Egyetem az ellenkező rendelkezésig nem szervez diplomaosztót, doktori avatást. A
diplomaszerzés igazolásának kiadása elektronikus úton zavartalanul működik. A doktori
avatás esetén különös méltánylást érdemlő oknak minősül a veszélyhelyzet elrendelés, 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 kollégiumi szálláshelyek nyitva tartanak a külön engedéllyel rendelkező és a külföldi
hallgatók számára. A kollégium vezetőjénél emailben, vagy központi elektronikus címen

(kollegium@kancellaria.elte.hu) jelentkezhetnek azok, akik kollégiumi elhelyezést kérnek
arra tekintettel, hogy a tavaszi szemeszterben személyes jelenlétre kötelezettek a képzési
követelmény teljesítéséhez, és ehhez elengedhetetlen számukra a kollégiumi elhelyezés.
12. A szállásokon fokozottan be kell tartani és tartatni minden személyes higiéniai szabályt és
közösségi viselkedésre vonatkozó előírást. A – veszélyhelyzetre és járványügyi
készültségre vonatkozóan kiegészített – kollégiumi házirendet megsértő bentlakó
lakhatását meg kell szüntetni.
II. Elektronikus ügyintézés
1.

Fennmarad az elektronikus ügyintézés az Egyetemen, ideértve a szakdolgozati folyamatok
kizárólag online kezelését is.

2.

A Quaestura elektronikusan vagy postai úton látja el feladatát, személyes ügyfélforgalmat
nem bonyolít.

3.

Személyes megjelenéshez kötött – elsősorban külföldi hallgatók ügyeihez szükséges –
ügyintézésről az érintettek értesítést kapnak. Külföldi hallgató itt-tartózkodásához
szükséges, fizikai jelenléthez kötött (tartózkodási engedély, adóazonosító jel stb.) ügyeit
kizárólag az Egyetem által megadott időpontban és helyszínen, a járványügyi szabályok
szigorú betartásával intézheti.

III. 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 online szervezhetők és tarthatók,
helyben legfeljebb 10 fő tartózkodhat.

IV. 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.

V. Sportlétesítmények korlátozott nyilvánossága
1.

A sportlétesítmények a rájuk vonatkozó jogszabályi keretek között működhetnek.
Szabadidős sport nem űzhető az épületekben.

2.

A köznevelési intézmények sportlétesítményeiben az iskolák testnevelési órái tarthatók
meg.

VI. 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.

VII. Testületek működése
1.

Az egyetemi testületek online módon szervezik működésüket és döntéshozatalukat.

VIII. Oktatáshoz nem kapcsolódó események
1.

Online közvetítéssel tartható meg az oktatáshoz és kutatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó
esemény, rendezvény, összejövetel úgy, hogy 10 főnél többen nem tartózkodhatnak egy
időben azonos helyszínen.

IX. 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 részletezi. A
folyamatos működés fenntartásának követelménye mellett a munkahelyi vezetők széles
körben engedélyezhetnek otthoni munkavégzést.

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 azzal az eltéréssel, hogy a kötelező távolmaradás időtartama a
mindenkori jogszabályokban írttal egyező (jelenleg 10 nap).

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 átvételével vagy helyettesítéssel a kurzus megtartását kari
szinten meg kell oldani.

X. Ajánlott / javasolt távolmaradás
1.

Továbbra is 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.

XI. A járványügyi védekezés személyi kérdései
1.

Felhívjuk valamennyi egyetemi polgár figyelmét a járványügyi védekezés személyi
követelményeinek a betartására. Kérjük, hogy szigorúan és következetesen teljesítsék
különösen a maszkhasználattal, a távolságtartással, a kijárási korlátozásokkal és személyi
higiénével kapcsolatos követelményeket és előírásokat.

Köszönjük minden egyetemi polgárnak, hogy a járvány idején is – alkalmazkodva a
megváltozott körülményekhez – sikeresen végzi tanulmányait, oktató és kutató munkáját, az
egyetem működtetésében végzett szolgálatát és teljesíti társadalmi szerepvállalását.
Kívánunk mindenkinek jó egészséget, lelki erőt!
Budapest, 2021. február március 4.
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Járványügyi Operatív Koordináló Testület

