
 

 

T Á J É K O Z T A T Ó 

A JÁRVÁNYÜGYI VÉDEKEZÉS AKTUÁLIS HELYZETÉRŐL ÉS A 2021/2022-ES TANÉV TAVASZI FÉLÉV 

FOLYTATÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 

 

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 ismerteti a 2021/22-es tanév tavaszi félév folytatására vonatkozó szabályokat. 

A JOKT 2022. január 20-án kiadott Tájékoztatójában a tavaszi félév szorgalmi időszakának első három 

hetére főszabályként online oktatást rendelt el a járványügyi helyzetre tekintettel. A JOKT ezt 

követően is értékelte az egyetemi közösségből származó információkat és a népegészségügyi 

szolgálat által közzétett adatokat, nevezetesen a járvány ötödik hullámában az új fertőzöttek számára 

vonatkozó – hétnapos átlagban mért – csökkenő adatokat, valamint a kommunális szennyvízben a 

vírus örökítő anyagának koncentrációját mutató stagnáló mutatókat és a korábbi járványhullámokat 

jellemző tendenciákat. Mindezek alapján a JOKT az alábbi döntéseket hozta: 

1. FŐSZABÁLY: A JELENLÉTI OKTATÁS 

A karok készüljenek fel arra, hogy a szorgalmi időszak negyedik hetétől, azaz 2022. február 28-tól, 

főszabály szerint jelenléti oktatásra térnek át. A jelenléti oktatás főszabályától egyes kurzusok 

tekintetében a dékán, egyedi mérlegeléssel hozott döntésével, eltérhet. 

A külső szakmai gyakorlaton részvételre a gyakorlóhely szabályai vonatkoznak.  

A kollégiumok szokásos rendben működnek. 

2. HALLGATÓI ÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYOK 

A hallgatói ügyintézés személyes jelenléttel és online módon is lehetséges.  

3. 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. 

4. RENDEZVÉNYEK 

Az egyetemi rendezvényeket – beleértve a tudományos üléseket, konferenciákat, tanulmányokkal 

összefüggő versenyeket és diplomaátadó ünnepségeket, szabadidős, közösségi eseményeket is – a 

mindenkor hatályos jogszabályok keretei között szabad megtartani. Ezekre az alkalmakra szigorúbb 

szabályokat (pl. oltási/védettségi igazolás előírása, létszámkorlát) a JOKT nem határoz meg, de a 

rendezvény szervezője belátása szerint megteheti azt, amely feltételekről a résztvevőket előzetesen 

értesíteni köteles. 

A rendezvények nyilvánosságára akkor is biztosítható az online elérés vagy közvetítés, ha azt 

egyébként jelenlét mellett szervezik meg. 

https://www.elte.hu/dstore/document/4558/rku-2020-03-koronavirus-egyetemi-intezkedesek.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/7607/ELTE-JOKT-2022-01-20.pdf


 
5. UTAZÁS, VENDÉGFOGADÁS 

Külföldre utazásra és külföldi vendég fogadására a szokásos rendben lehetőség van, a mindenkor 

hatályos belépési szabályok figyelembevételével és a konzuli szolgálat figyelmeztetésére tekintettel. 

6. 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. 

7. ALAPVETŐ ÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

Felhívunk minden egyetemi polgárt, hogy a közösségi helyiségekben (így különösen tantermekben, 

ügyfélfogadási helyiségekben, folyosókon) az orrot és szájat eltakaró maszk szabályos használata 

mindenki számára kötelező. Ez alól csak az előadást/szemináriumot/gyakorlati órát tartó oktató 

képez kivételt.  

Az Egyetem épületeit, létesítményeit, tanóráit kizárólag egészséges, a koronavírus, influenza-

megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.  

A járvány alakulásától függetlenül folyamatosan be kell tartani az alapvető egészségügyi szabályokat 

(gyakori szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, tüsszentési-köhögési etikett). 

 

Budapest, 2022. február 17. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Járványügyi Operatív Koordináló Testület 
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