
 
 

T Á J É K O Z T A T Ó 

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉS MIATTI INTÉZMÉNYI KÖTELEZETTSÉGEK 
VÉGREHAJTÁSÁRÓL A 2021/2022-ES TANÉVBEN 

(Állapot: 2021. augusztus 30.) 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a 3/2020. (II. 28.) számú 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 2021/2022-es tanévre irányadók, az intézményt 
és az egyetemi polgárokat érintik, számukra kötelezően betartandók és figyelembe veendők.  

1. ALAPVETŐ ELVÁRÁS A BEOLTOTTSÁG 

Az Egyetem valamennyi egyetemi polgártól elvárja, hogy oltassa be magát a koronavírus elleni 
védőoltással. Ezt az elvárást indokolja az egyetemi közösség, magunk és családtagjaink, tágabb 
környezetünk iránti felelősség. 

A beoltottság hiánya nem mentesíti az egyetemi polgárokat a kötelezettségeik teljesítése alól. Így 
önmagában erre hivatkozással nem biztosítható számukra távollét, nem igazolható hiányzás vagy 
más kötelezettségeik alóli felmentés. 

Az Egyetem messzemenőkig támogatja a védőoltások felvételét. Amennyiben a jogi szabályozás 
oltási kötelezettséget írna elő, vagy a beoltottsághoz előnyöket, az oltás hiányához pedig hátrányokat 
kapcsolna, az Egyetem haladéktalanul és maradéktalanul érvényesítené ezeket. 

Az oltás képes csökkenteni a súlyos megbetegedés esélyét; minél magasabb az átoltottság aránya, 
annál kisebb a rizikója a közösségben megszerezhető fertőzésnek, illetve a fertőzés továbbadásának.  

Az idős vagy krónikus betegségben szenvedő személyek konzultáljanak orvosukkal a harmadik oltás 
felvételéről. Fokozott védelmet biztosítsanak maguknak azok, akik számára az oltás orvosilag 
ellenjavallt. 

Az Egyetem valamennyi külföldi állampolgárságú hallgatóját ellátja mindazokkal az információkkal, 
amelyek a beutazásukkal, oltásukkal és számukra védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatosak, 
ösztönzi és technikailag is segíti őket abban, hogy az oltást a lehető leghamarabb felvegyék. 

2. AZ ÁTOLTOTTSÁG ÉS A JÁRVÁNY ALAKULÁSÁNAK MEGFIGYELÉSE ANONIM 
KÉRDŐÍVEZÉSSEL 

Az Egyetem a tanév elején felméri az egyetemi polgárok átoltottságának a szintjét. Minden caesar-
azonosítóval rendelkező személy felszólításra, illetve erre vonatkozó emlékeztető alapján köteles 
kitölteni a védőoltás felvételéről szóló anonim, elektronikus kérdőívet. Az átoltottsági adatokból 
származó megállapítások alapot szolgáltathatnak az Egyetemen alkalmazott – a járvánnyal 
összefüggő – magatartási szabályok szigorítására vagy enyhítésére. 
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Hetente egy alkalommal – lehetőleg csütörtöki napon, emlékeztető felhívásra – minden caesar-
azonosítóval rendelkező személy köteles aktuális állapotáról beszámolni anonim, elektronikus 
kérdőíven. A felmérés adataiból a járvány egyetemen belüli alakulását megismerve alakítjuk a 
védelmi szabályokat. 

Mindenki rendszeresen és pontosan, a valóságnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni és a 
felmérésekben részt venni. 

A JOKT a felmérések eredményét – heti rendszerességgel – közzéteszi. 

3. A 2021/2022-ES TANÉV INDULÁSAKOR AZ OKTATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Az Egyetem a tanévet főszabályként jelenléti oktatással kezdi. A kurzusok oktatásszervezési 
módjának meghatározása a kar dékánja által kiadott eljárásrend szerint történik (vö. HKR). 

A külső szakmai gyakorlatokon való részvételre a gyakorlóhely szabályai az irányadók. Felhívjuk 
valamennyi hallgatónk figyelmét, hogy az Egyetem nem köteles új gyakorlóhelyre beosztani azt a 
hallgatót, aki a gyakorlaton oltottság hiányában nem tud részt venni. Ehhez hasonlóan, amennyiben 
a gyakorlóhely negatív PCR-tesztet kér, az Egyetem nem téríti meg ennek költségét. 

A hiányzásokra a HKR 66.§ szabályai vonatkoznak. Igazolt hiányzásnak számít a kollégiumi 
elhelyezésre jogosult hallgatók 2021. szeptember 6. és 15. közötti hiányzása, amennyiben az adott 
kollégiumban az Egyetem nem tudja biztosítani a beköltözést. Az ilyen hiányzás igazolása a 
szolgáltatási igazgató által elektronikusan kiállított és aláírásával hitelesített dokumentummal 
történik. 

4. ÁLTALÁNOS MASZKHASZNÁLATI KÖTELEZETTSÉG ÉS MÁS VÉDEKEZÉSI SZABÁLYOK 

A negyedik hullám felfelé ívelő szakaszára tekintettel, a kockázatok csökkentése érdekében közösségi 
helyiségekben (így különösen tantermekben, ügyfélfogadási helyiségekben, folyosókon) az orrot és 
szájat eltakaró maszk használata mindenki számára kötelező. Ez alól csak az előadást / 
szemináriumot / gyakorlati órát tartó oktató képez kivételt.  

A járvány alakulásától függetlenül folyamatosan meg kell tartani az alapvető egészségügyi 
szabályokat. Az Egyetem épületeit, létesítményeit, tanóráit kizárólag egészséges, a koronavírus-
megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.  

5. HALLGATÓI ÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYOK 

A hallgatói ügyintézés személyes jelenléttel és online módon is lehetséges. A személyes 
ügyfélszolgálat rendjét a kari hivatalok honlapján kell közzétenni, a digitális ügyintézés rendjét pedig 
a szorgalmi időszak kezdetéig (2021. szeptember 6.) tesszük közzé ezen a felületen. 

6. TESTÜLETEK MŰKÖDÉSE 

Az egyetemi testületek működése és döntéshozatala folyamatos.  

A testületi ülések továbbra is szervezhetők online módon, különösen, ha a résztvevők több, fizikailag 
egymástól távoli egyetemi telephelyen működnek. 

7. RENDEZVÉNYEK 

Az egyetemi rendezvényekre a jogszabályi előírások vonatkoznak. Jelenleg hatályos szabályok szerint: 
zenés-táncos rendezvényen, vagy zárt térben szervezett egyéb rendezvényen csak koronavírus ellen 
védett személy vehet részt (484/2020. Korm. rend 6/C.§).  



A rendezvények nyilvánosságára akkor is biztosítható az online elérés vagy közvetítés, ha azt 
egyébként jelenlét mellett szervezik meg. 

Nem számít rendezvénynek a hallgatók számára tanórán kívül szervezett olyan program, amely az 
egyetemi tanulmányok elsajátítását, az egyetemi életbe beilleszkedést segíti elő (de nem zenés-
táncos esemény).  

8. UTAZÁS, VENDÉGFOGADÁS 

Az egyetem támogatást (saját intézményi, vagy pályázati forrásai terhére is) csak azoknak az 
utazásához biztosít, akik kifejezetten vállalják az utazással járó egészségügyi és lemondási 
kockázatokat, és a fogadó fél kifejezetten nyilatkozik a vendégfogadásukról, továbbá az utazás 
tervezett időpontjáig védettséget szereztek a teljes vakcinaadag felvételét követő 15. nap elteltével.  

Külföldi vendég fogadására lehetőség van az országba való belépésre vonatkozó mindenkor hatályos 
jogszabályi keretek között, az egyetemi épületekben való tartózkodásról szóló szabályok 
betartásával. 

9. ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS 

Az Egyetemen az elektronikus ügyintézés folyamatosan fennmarad. A személyes jelenléttel zajló 
ügyintézés rendjét az adott hivatalnak kell közzétenni a szokásos módon. 

10. KOLLÉGIUMOK MŰKÖDÉSE 

A (szak)kollégiumokban, diákotthonokban kizárólag egészséges, koronavírus-megbetegedés tüneteit 
nem mutató személy tartózkodhat. Bármilyen légútibetegség-tünet megjelenése esetén az eset 
tisztázásáig a betegszobát kell igénybe venni. A szállásokon fokozottan be kell tartani és tartatni 
minden személyes higiéniai szabályt, járványügyi védekezési szabályt és közösségi viselkedésre 
vonatkozó előírást.  

A kollégiumokban a hallgatói vendégfogadás a korábban megszokott módon lehetséges, ha a vendég 
rendelkezik védettségi igazolvánnyal, és nem karanténköteles.  

A kollégiumi szabadtéri sportpályákon az egyéni és a csapatsportok engedélyezettek. A kollégiumi 
rendezvényekre a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések vonatkoznak (lásd: fenti 7. pont) 

11. EGYETEMI SZOLGÁLTATÁSOK 

Valamennyi egyetemi szolgáltatás elérhető a szokásos rend szerint. A könyvtárak – beleértve azok 
olvasótermét is – látogathatók és folyamatosan működnek, csakúgy, mint a közgyűjtemények, 
parkok, kertek, valamint a sportlétesítmények. 

 

Valamennyi hallgatónknak, oktatónknak és munkatársunknak jó egészséget és sikeres tanévet 
kívánunk! 

 

Budapest, 2021. augusztus 30. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Járványügyi Operatív Koordináló Testület 

 


