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A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉS MIATTI 
INTÉZMÉNYI KÖTELEZETTSÉGEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

(Állapot: 2021. június 3.) 
  

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 kötelezettségeket és felhívásokat, 
amelyek a 2020/21-es tanév tavaszi félévének befejezése időszakában irányadók, az intézményt és az 
egyetemi polgárokat érintik, számukra kötelezően betartandók és figyelembe veendők. 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 234/2021. (V. 6.) 
Korm. rendelet szerint „a felsőoktatási intézmény rektora dönthet az oktatás – így különösen a hallgatók 
gyakorlati képzésének, valamint a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint hallgatói jelenlétet igénylő 
tudásmérésnek – személyes érintkezés mellett történő megszervezéséről, a szükséges védelmi 
intézkedések betartásával”. Az 1/2021. (V. 10.) rektori utasítás felhatalmazta a dékánokat és a karként 
működő szervezeti egységek igazgatóit, hogy írásban engedélyt adjanak az átszervezett kurzusok, a 
távolléti oktatásra tekintettel a tavaszi félévben elnapolt, tömbösítve megtartható pót-laborgyakorlatok, 
ezekhez tartozó számonkérések, a felvételi vizsgák vagy azok részeinek, valamint a nyári gyakorlatok, 
terepgyakorlatok fizikai jelenléttel történő megvalósítására.  

A 2020/2021-es tanév folytatásával és befejezésével, valamint a 2021/22-es tanév előkészítésével 
kapcsolatos további rendelkezéseket a kapott felhatalmazás alapján az ELTE Járványügyi Operatív 
Koordináló Testület – a 2021. május 10-én kiadott Tájékoztató módosításával egységes szerkezetbe 
foglaltan, a változásokat vastagítottan, a hatályon kívül helyezett szabályokat pedig áthúzással jelezve – 
az alábbiak szerint határozza meg. 

1. A 2020/21-es tanév tavaszi félévét az alábbi 2. pontban megfogalmazott kivételekkel a távolléti 
oktatás és számonkérés szabályai szerint kell folytatni és befejezni. 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. A 
záróvizsgák távolléti úton tartandók meg a már kidolgozott szabályok szerint. Erre tekintettel az 
átmeneti tanulmányi és vizsgaszabályozásnak a távolléti oktatásra és számonkérésre vonatkozó 
hatályos szabályai ezen a linken érhetők el.  

2. Az 1. pontban foglaltaktól eltérően a dékán, illetve az igazgató írásban engedélyt adhat(ott) 

a) az átszervezett kurzusok [vö. TVSZ 7a. pontjával módosított HKR 54. § új (4a) bekezdése], 
b) a távolléti oktatásra tekintettel a tavaszi félévben elnapolt, tömbösítve megtartható pót-

laborgyakorlatok, 
c) az a)–b) pontokban felsorolt kurzusokhoz tartozó számonkérések, 
d) a felvételi vizsgák vagy azok részeinek, 
e) a nyári gyakorlatok, terepgyakorlatok 
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fizikai jelenléttel történő megvalósítására. A d. pont szerinti esetben a tanárképzés felvételi vizsgáiról 
a Tanárképző Központ főigazgatója jogosult az engedélyt kiadni. 

3. A záróvizsga-bizottság jegyzőkönyvének hitelesítése bármely tag fokozott biztonságú elektronikus 
aláírásával, vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel (ügyfélkapun keresztül 
elérhető AVDH), ezek feltételeinek hiányában papír alapon aláírva, szkennelve készítendő el. 

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

5. A hallgatók az egyetemi épületeket olyan okból és időtartamban látogathatják, amely tanulási és 
kutatási feladataik ellátásához, itt-tartózkodásukhoz kapcsolódóan feltétlenül szükséges. A hallgató, 
aki az Egyetemmel valamilyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban (pl. hallgatói munkaszerződés, 
megbízás) áll, az ebből a jogviszonyból származó feladatait továbbra is ellátja. A hallgató megkezdett 
kutatási tevékenységét folytathatja. 

6. A kollégiumi szálláshelyek nyitva tartanak a külön engedéllyel rendelkező és a külföldi hallgatók 
számára. A kollégium vezetőjénél e-mailben, vagy központi elektronikus címen 
(kollegium@kancellaria.elte.hu) jelentkezhetnek azok, akik kollégiumi elhelyezést kérnek a nyitva álló 
kollégiumokban. A kollégiumba beköltöző védettségét előzetesen igazolni köteles (vagy az oltási 
ellenjavallatról orvosi igazolás és negatív PCR-teszt szükséges). 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. 

A (szak)kollégiumokban/diákotthonokban kizárólag egészséges, új típusú koronavírus-
megbetegedés tüneteit nem mutató személy tartózkodhat. Bármilyen légúti betegségtünet 
megjelenése esetén, az eset tisztázásáig a betegszobát kell igénybe venni. A kijelölt kollégiumi 
szálláshelyek (Damjanich utcai Kollégium, Kőrösi Csoma Sándor Kollégium, Nagytétényi úti 
Kollégium, továbbá a Bibó Szakkollégium és az Eötvös Collegium) nyitva tartanak a tanév hátralévő 
részében és a nyári szünetben is. A tanév hátralevő részében a kollégium vezetőjénél e-mailben 
jelentkezhetnek azok, akik méltányossági alapon elhelyezést kérnek a nyitva lévő kollégiumokban. 
A nyári kollégiumi elhelyezés kérvényezése a Neptun rendszerben történik. A kollégiumba csak 
védettségi igazolvánnyal rendelkező személy költözhet be, vagy az oltási ellenjavallatról orvosi 
igazolás és negatív PCR-teszt szükséges. Külföldi hallgatók számára karanténszállást és az oltás 
felvételéig elkülönített szálláshelyet biztosítunk. A szállásokon fokozottan be kell tartani és tartatni 
minden személyes higiéniai szabályt, járványügyi védekezési szabályt és közösségi viselkedésre 
vonatkozó előírást.  

7. A kollégiumokban a hallgatói vendégfogadás a korábban megszokott módon lehetséges, ha a 
vendég rendelkezik védettségi igazolvánnyal és nem karanténköteles. A kollégiumokban a 
vizsgaidőszak alatt betartandó rendezvénytartási szabályok érvényesek, azaz a vizsgaidőszak alatt 
nem lehet rendezvényt szervezni. A kollégiumi szabadtéri sportpályákon az egyéni és a 
csapatsportok engedélyezettek. 

8. Az Egyetem oktatási épületeibe az egyetemi polgárokon kívül vendégek is beléphetnek az egyetemi 
tevékenységekkel összefüggő feladatellátás érdekében. Az épületekben a 2020 őszén bevezetett 
belépési szabályok továbbra is fennmaradnak: így a belépéskori lázmérés, a kézfertőtlenítés. A maszk 
használata a zárt légterű közösségi terekben továbbra is kötelező. Mindezektől nem mentesít a 
védettségi igazolvány. Ezek a szabályok irányadók az egyetem által szervezett terepgyakorlatokon, 
más külső helyszínen folyó oktatási tevékenységre, rendezvényre is. 

9. Az Egyetem 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 járványügyi veszélyhelyzet, így az eskü írásban is letehető, és 
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annak alapján az avatás ülésen kívül is megtörténhet. A dékán dönthet úgy, hogy a kar az évzáró, 
diplomaosztó ünnepséget jelenléttel szervezi. A döntés kiterjed arra is, hogy az érintett hallgatókon 
és a kari vezetésen kívül a vendégek milyen számbeli korlátokkal vehetnek részt az ünnepségen. 
Valamennyi személyesen résztvevő (így hallgató, egyetemi vezető, közreműködő szervező és 
vendég – a kiskorúak kivételével) védettségi igazolvány (plasztikkártya, vagy telefonos applikáció) 
birtokában és előzetes bemutatása mellett vehet részt az ünnepségen. Az esemény bevezetését és 
lezárását (bevonulást, kivonulást), valamint a ceremóniát úgy kell szervezni és vezetni, hogy a 
zsúfoltságot elkerüljék, a résztvevőknek módjuk legyen a távolságtartásra. A zárt térben tartott 
eseményen a vendégek maszkhasználata kötelező. Postai úton kézbesíttetjük az oklevelet annak a 
hallgatónak, aki személyes diplomaátadó ünnepségen bármilyen okból nem vesz részt.  

10. A doktori avatást az avatandók, az egyetemvezetés és a szervezők személyes jelenlétével 
szervezzük. Az ünnepségen valamennyi résztvevő védettségi igazolvánnyal vehet részt. A vendégek 
csak online, élő közvetítés útján követhetik az eseményeket. Kérelemre az eskü írásban is letehető, 
és az alapján az avatás ülésen kívül is megtörténhet annak, aki a járványügyi veszélyhelyzetre 
tekintettel az avatási ünnepségen nem jelenik meg. 

11. A JOKT valamennyi egyetemi polgár számára nyomatékosan ajánlja, hogy éljen a védőoltás 
lehetőségével. A következő tanévben senki sem hivatkozhat az oltottsága hiányára annak 
érdekében, hogy az általános jelenléti szabályok alól, vagy a munkabiztonsági okokból 
védettséghez kötött szakmai gyakorlatok alól mentesüljön; továbbá rendezvények is csak a 
védettség igazolása mellett lesznek látogathatók. 

12. Az Egyetem sportlétesítményei a vonatkozó jogszabályok szerint működhetnek.  

13. Az Egyetem közgyűjteményei, szabadtéri kiállítóhelyek, kertek a vonatkozó jogszabályi keretek között 
látogathatók.  

14. Az egyetemi könyvtárak kölcsönzési szolgáltatása folyamatos, de az olvasótermek nem nyitnak meg 
2021. szeptemberig. 

15. 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 a folyó tanévben.  

16. A Quaestura 2021. június 14-től előzetes időpontfoglalás mellett már személyes ügyfélforgalmat is 
bonyolít a központi ügyfélszolgálaton (Egyetem tér 5.), a vizsgaidőszakban és a nyári hónapokban 
megszokott, rövidített nyitvatartás szerint. A személyes ügyfélfogadás mellett az elektronikus és 
postai ügyintézés is fennmarad. 

17. 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). 

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

19. A JOKT továbbra sem ajánlja sem munkatársai, sem hallgatói számára a külföldre utazást, se kutatási-
tanulmányi céllal, se magánjelleggel. Az egyetem költségtérítést (saját intézményi, vagy pályázati 
forrásai terhére is) csak azoknak az utazásához biztosít, akik azt kifejezetten kérik, határozottan 
vállalják az utazással járó egészségügyi és lemondási kockázatokat, a fogadó fél határozottan 
nyilatkozik a vendégfogadásukról és az utazás tervezett időpontjáig védettséget szereztek a második 
oltást teljes vakcina adag felvételét követő 15 nap elteltével. Külföldi vendég fogadására lehetőség 



van az országba való belépésre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi keretek között és 
egyetemi épületekben való tartózkodásra szóló szabályoknak megfelelően. 

20. Az egyetemi testületek online módon szervezik működésüket és döntéshozatalukat. 

21. Esemény, rendezvény, összejövetel kizárólag online közvetítéssel tartható meg, úgy, hogy 10 főnél 
többen nem tartózkodhatnak egy időben azonos helyszínen.  

22. Az ajánlott és kötelező távolléti eseteket a korábbihoz hasonló tartalommal tartjuk fenn. 

A magasfokú kockázatra tekintettel a jogszabályi kötelezésen túl az ELTE Járványügyi Operatív 
Koordináló Testület az Egyetemtől való távolmaradásra kötelezi azokat az egyetemi polgárokat is, akik 
még nem szereztek oltási védettséget (nem rendelkeznek oltási igazolással, vagy az oltás alóli 
mentesítést igazoló orvosi igazolással) és a mindenkori állapotot alapul véve az elmúlt 10 napban 
koronavírussal fertőzött személlyel kerültek közvetlen kapcsolatba; vagy folyamatban lévő 
kontaktkutatás alanyai. Azok a munkatársak, akik az előbbiek szerint nem vehetik fel a munkát, 
bejelentéssel kell hogy éljenek közvetlen felettesüknél, és 10 nap időtartamra az otthoni 
munkavégzés szabályai alapján látják el munkaköri és egyéb feladataikat. A várakozási idő 
tünetmentes elteltét követően munkahelyükön munkába kell hogy álljanak. 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. 

Minden munkatársunk a szokásos feladatkörén túl is közreműködésre kötelezett az egyetemi 
működés folyamatosságának biztosítása érdekében. 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.  

Ajánlott/javasolt távolmaradás 

Továbbra is kérjük a professor emeritus, idősebb vagy egészségügyi okokból veszélyeztetett 
oktatóinkat, kutatóinkat és munkatársainkat, hogy a közeljövőben még maradjanak távol az 
egyetemi közösségtől, ha még nem szereztek oltási védettséget. Kérjük, jelezzék, ha ellátásukban 
segítségre szorulnak, vagy technikai támogatást várnak online oktatási tevékenységük 
fenntartásához.  

23. 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. Az Egyetem felhívja polgárai figyelmét a védőoltások fontosságára és szükségességére, 
valamint kéri, hogy vegyék fel az 1. és 2. oltást is. 

A védettségi igazolással kapcsolatos további közös szabályok: 

24. Amennyiben a jelen Tájékoztató vagy jogszabály bármely cselekmény megtételét (belépést, 
részvételt stb.) védettségi igazolványhoz köti, úgy valamennyi egyetemi polgár, valamint résztvevő 
és vendég köteles a védettségi igazolványt bármikor a szervezők vagy más, feladatkörében eljáró 
egyetemi polgár kérésére felmutatni úgy, hogy a védettségi igazolvány jogosultja azonosítható 
legyen. 

25. A szervezők és az épületekbe belépést kontrolláló személyek kötelesek és jogosultak a védettségi 
igazolvány felmutatását kérni, ha a jelen Tájékoztató vagy jogszabály bármely cselekmény 
megtételét (belépést, részvételt stb.) védettségi igazolványhoz köti. 



26. Minden egyetemi polgár, valamint résztvevő és vendég köteles arra, hogy amennyiben a jelen 
Tájékoztató vagy jogszabály bármely cselekmény megtételét (belépést, részvételt stb.) védettségi 
igazolványhoz köti, és ilyennel nem rendelkezik, vagy annak felmutatását megtagadja, a 
rendezvényt vagy az Egyetem épületét haladéktalanul elhagyja. 

27. A védettségi igazolással kapcsolatos bármely megtévesztést vagy visszaélést az Egyetem súlyos 
kötelezettségszegésnek tekinti. 

A 2021/22-es tanév előkészületeiről: 

28. A 2021/22-es tanévet az Egyetem fizikai jelenléttel kívánja megkezdeni. Az Egyetem a személyes 
tudásátadás elsődlegességét fenntartva ugyanakkor meg kívánja őrizni a digitális oktatás egyes jól 
bevált formáit, ezért a Hallgatói Követelményrendszer készülő módosítása a pandémia alatt 
kialakított online és hibrid megoldásokat átemeli a normál működési rendbe. A szabályozás 
részletei a módosító javaslat egyetemi egyeztetését követően a Szenátus döntésével válnak 
véglegessé. 

29. A JOKT már most felhívja az egyetemi polgárok figyelmét arra, hogy a 2021/22-es tanév első 
félévétől az oltási védettség hiánya önmagában nem fogja feljogosítani hallgatóinkat a távolléti 
oktatási lehetőséget biztosító kivételes tanulmányi rendre, munkavállalóinkat (oktatóinkat és 
oktatást-kutatást támogató dolgozóinkat) az otthoni munkavégzésre. 

30. A 2021/22-es tanévtől esedékes nemzetközi mobilitásra és külföldi utazásokra való felkészülést meg 
lehet kezdeni azzal, hogy a tényleges kiutazás lehetősége a járványhelyzet függvénye lesz. 

31. A 2021/22-es tanévben esedékes hazai és nemzetközi események szervezését elő lehet készíteni 
annak figyelembevételével, hogy ha a hazai vagy a nemzetközi járványhelyzet indokolja, azok újra 
felfüggesztésre és törlésre kerülnek. 

32. A gólyatáborok és orientációs napok előkészítéséről: 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 2020. évben – a COVID-19 koronavírus-járvány terjedésére 
tekintettel és azzal összefüggésben a hallgatók és szervezők védelme érdekében – nem szervezett 
gólyatáborokat. Az új hallgatók beilleszkedésének elősegítése érdekében orientációs napokat 
tartottunk szabadtéri programokkal, a távolságtartás, a maszkviselés és az általános higiénia 
szabályait megtartva. 

A 2021/22-es tanévre még mindig a járvány fenyegetésében készülünk, de a védőoltások 
megjelenése és széles körű hozzáférhetősége új lehetőségeket nyit a hallgatói beilleszkedést 
támogató programokhoz is. 

Ezért 2021 nyarára – jelenlegi prognózisaink szerint – gólyatáborokkal készülünk, mégpedig úgy, 
hogy azok biztonságos megszervezését és az ottani jelenlétet fokozott körültekintéssel és 
óvatossággal kívánjuk biztosítani. A védelem központi eleme a védőoltásból származó védettség, 
ami a legnagyobb mértékben képes óvni a fertőzéstől és a megfertőződéstől egyaránt.  

A legalaposabb körültekintés mellett is fenntartjuk annak lehetőségét, hogy akár a megelőző utolsó 
napokban – a járvány alakulására tekintettel – a gólyatáborokat lemondjuk. A részvételre 
jelentkezőknek a díjat ebben az esetben visszatérítjük.  

Részvételi feltételek: 

Valamennyi középiskolásnak, felvételizőnek ajánljuk a védőoltást, akik pedig az ELTE valamely 
képzésére is beadták jelentkezésüket, különösen javasoljuk azt, hogy az érettségi vizsgákat 
követően éljenek a védőoltás lehetőségével.  



Csak az a hallgató, felvett diák vehet részt a gólyatáborban, aki védettségi igazolással rendelkezik. 
A gólyatáborba való belépéshez (vagy a közös utazás megkezdéséhez) a résztvevőnek be kell 
mutatnia a védettségi igazolványt, vagy az EESZT-applikáción keresztül kell igazolnia a védettségét, 
külhoni és külföldi hallgatók esetében pedig bármely, egyébként Magyarországon elfogadható 
igazolást.  

Szervezőként és vendégként is csak védettségi igazolvánnyal rendelkező személy jelenhet meg a 
gólyatáborokban. 

Szervezési feltételek: 

A gólyatáborokat az EHÖK-kel együttműködve az ELTE Szolgáltató Kft. szervezi. 

A táborokban egészségügyi szakszemélyzet lesz jelen, és betegszobát is fenn kell tartani. A lázas 
személyek elkülönítéséről, a légúti tüneteket mutató résztvevők elkülönített megfigyeléséről, 
további járványügyi vagy más teendők elvégzéséről folyamatosan gondoskodni kell. 

A védettségi igazolás ellenőrzése a tábor szervezőinek feladata és felelőssége. 

A tábor szervezői kötelesek arra, hogy az Egyetem járványügyi védekezésével kapcsolatos 
tudnivalókat, különösen a JOKT jelen Tájékoztatóját, illetve annak aktuális verzióját a gólyatábor 
résztvevőivel megismertessék, és a releváns szabályokat bármikor elérhetővé tegyék. 

A programok jellege:  

A gólyatáborokra vonatkozó, 2015-től bevezetett szabályokat teljeskörűen alkalmazni kell. 

A gólyatáborok szervezői felkészítést kapnak a résztvevők pszichológiai támogatására, a problémák 
felismerésének és elsődleges kezelésének módjára vonatkozóan, és valamennyi táborban 
pszichológiai tanácsadási lehetőséget biztosítunk.  

A programok tekintetében előtérbe kell helyezni azokat a módszereket és megoldásokat, amelyek 
jól szolgálják a közösségteremtést, rávezetnek a közösségben rejlő erők befogadására. Ugyanakkor 
a programokat úgy kell összeállítani, hogy támpontokat nyújtsanak arra is, ha (nem vártan) ismét 
a digitális működésre kellene átállni.  

A programokat (játékokat) elsősorban szabadtérben kell szervezni, és ezek során lehetőleg kerülni 
kell a közeli kontaktusokat. Az éjszakai pihenést biztosítani kell, erre tekintettel éjszakai 
ébresztéssel járó program nem szervezhető. 

Orientációs napok: 

A gólyatáborok mellett lehetőség van orientációs napok szervezésére is, ez utóbbiak a közösségi 
élmény mellett az egyetemi létre, a tanulásra, a szakmára fókuszáltan készítenek fel. Az orientációs 
napok az egyetemi épületekben tarthatók, egyebekben a gólyatáborokra meghatározott 
szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell.  

Köszönjük minden egyetemi polgárnak, hogy a járvány idején is – alkalmazkodva a megváltozott 
körülményekhez – folyamatosan végzi tanulmányait, teljesíti oktatói, kutatói és támogatói munkáját és az 
egyetem működtetésében végzett szolgálatát, valamint betartja a járványügyi helyzetre tekintettel 
megalkotott szabályokat. Ugyancsak köszönjük leendő hallgatóinknak a jelen Tájékoztatóban írt 
előírások tiszteletben tartását és elfogadását. 
 
Budapest, 2021. június 3. 
 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Járványügyi Operatív Koordináló Testület 
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