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Rektor 

2/2020. (III.11.) rektori-kancellári közös utasítás Ikt. sz: ÓE-RH-401/2020 

Kelt: Budapest, 2020.03.11.

 

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletével veszélyhelyzetet hirdetett ki, ami 
2020. március 11-én 15.00 órakor lépett hatályba. 

A fentiek alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium mint Fenntartó által kiadott utasítás 
szerint az Óbudai Egyetem az alábbi eljárásrendet vezeti be: 

1) 2020. március 12-14. között rektori szünetet rendelünk el. 

2) 2020. március 16-22. között tavaszi szünetet rendelünk el. Kérjük a hallgatókat, hogy a tavaszi 
szünet ideje alatt ne utazzanak külföldre, lehetőség szerint lakhelyükön tartózkodjanak. 

3) 2020. március 23-tól jelen utasítás visszavonásáig oktatástól távoltartást rendelünk el. Az oktatás 
ettől kezdve távoktatási munkarendben folytatódik. 

4) A hallgatók belépése az 1)-3) pont alatti időszakban az Egyetem területére további intézkedésig 
tilos. Minden hallgatói ügyintézés esetében elektronikus eljárásrendet kell alkalmazni. Az oktatók 
és a munkatársak számára a munkavégzés változatlanul folyik az 5) és további pontokban fog-
laltak figyelembe vételével. 

5) Kötelezzük azokat a hallgatókat, oktatókat, munkatársakat, akik 

a) az elmúlt 14 napban az új koronavírus járvány közösségi terjedésével érintett területeken 
(https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus) jártak vagy 

b) olyan személyekkel voltak közvetlen kapcsolatban (kontakt személy), akik az a) pontban fel-
sorolt területeken jártak a találkozást megelőző két hétben, 

c)  olyan személyekkel voltak közvetlen kapcsolatban, akiknél a vírusfertőzés gyanúja felmerült, 

hogy a lappangási idő tartamára (két hétre) vonuljanak otthoni karanténba (a háztartáson belüli 
érintkezést észszerű határokon belül minimalizálva, a közösségi érintkezést kerülve), és az Egye-
tem épületeitől, kollégiumaitól és rendezvényeitől maradjanak távol. 

A b) és c) pont esetében a karantén hamarabb feloldható, ha megbízható információ áll rendel-
kezésre arról, hogy az érintett kontakt személy két héttel a járványos terület elhagyása után, 
illetve a gyanú felmerülése után is tünetmentes, és a vírusfertőzés nála nem igazolt. 

6) Az egyetemi oktatók és munkatársak az 5) pontban felsorolt esetekben, illetve hatósági karan-
ténba kerülés esetében, az alábbi eljárásrend szerint járjanak el: 
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 az oktató vagy munkatárs köteles közvetlen munkahelyi vezetőjének bejelenteni a távolléte 
okát és időtartamát, valamint az esetleges a vírusteszt eredményét; 

 a munkahelyi vezető az esetet jelenti az adott szervezeti egység vezetőjének, aki engedélyezi 
a távolmaradást, értesíti Kapás Zsolt munkavédelmi vezetőt; 

 azokat az oktatókat, munkatársakat, akik az új koronavírusra tekintettel önkéntesen vagy a 
fenti kötelezés alapján karanténba vonulnak, hogy az érintett munkanapok igazolt távollétnek 
minősülnek, ezáltal fizetéscsökkenéssel nem jár. Akik az egészségügyi ellátórendszerben ke-
rülnek elkülönítésre a karantén idejére táppénzben részesülnek; 

 annak az oktatónak, munkatársnak, akinek egészségi állapota, munkakörének jellege, tech-
nikai felszereltsége megengedi a távoli munkavégzést, az on-line oktatás lehetőségét, kéré-
sére a közvetlen munkahelyi vezetője azt elrendelheti; 

 az elmaradt oktatási tevékenységek megtartásáról és a beszámolási kötelezettség teljesíté-
séről a járványhelyzet alakulásának és időtartamának függvényében az Egyetem vezetése 
később intézkedik. 

7) A koronavírus járvány elleni védekezés része a kontakt személyek felkutatása (https://korona-
virus.gov.hu/cikkek/nnk-igy-zajlik-kontaktvizsgalat). Szükség esetén a hatóság karantént ren-
delhet el. Mindenkinek kötelező az együttműködés a hatóságokkal. 

8) Felhívjuk az Óbudai Egyetem 65 éven felüli munkavállalóinak, továbbá minden olyan oktatónak 
és munkatársnak a figyelmét, akinek az egészségi állapotára az új koronavírus az általánosnál 
magasabb kockázatot jelent, hogy tartsa távol magát a közösségi alkalmaktól, így az egyetemi 
élettől. Ebben az esetben a 6) pontban ismertetett eljárásrend követendő. 

9) Kinyilvánítjuk, hogy az Óbudai Egyetem továbbra is elkötelezett a nemzetközi tudományos tér-
ben való aktív közreműködésben, változatlanul szerepet vállal a nemzetközi szervezetekben, 
aktívan részt vesz a nemzetközi pályázati tevékenységben.  A járvány kiszámíthatatlan terjedé-
sével kapcsolatban és annak megakadályozásának érdekében az Egyetem felfüggeszti 2020. 
április 30-ig a külföldi kiküldetéseket. Az ezt követő időszakra a kiküldetések tervezhetők. Fel-
hívjuk a figyelmet, hogy az utazások kizárólag lemondási biztosítással foglalhatók. 

10) Az Egyetem vezetése jelen utasítás visszavonásáig a 100 főnél nagyobb létszámú rendezvények 
megtartását nem engedélyezi. 

11) A Kollégium működése esetében az alábbiakat rendeljük el: 
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a) Az Óbudai Egyetem tagkollégiumai a 2020. március 16-tól a tavaszi szünet alatt, valamint az 
oktatás távoktatásként való megszervezésének időszaka alatt csak állandó magyarországi 
lakcímmel nem rendelkező külföldi hallgatók, illetve az üzemeltetésben, oktatásban részt 
vevő, feladatot ellátó magyarországi lakcímmel rendelkező magyar hallgatók számára bizto-
sítja a kollégiumi elhelyezést. 

b) Magyarországi állandó lakcímmel rendelkező kollégistáknak 2020. március 12-14. közötti rek-
tori szünet időszaka alatt haza kell költözniük, 2020. március 16-tól a kollégiumi elhelyezés 
felfüggesztésre kerül. 

c) Állandó magyarországi lakcímmel nem rendelkező külföldi hallgatók számára a kijelölt tag-
kollégiumban továbbra is biztosított a kollégiumi elhelyezés. 

d) A látogató- és szállóvendég-fogadás teljes felfüggesztésre kerül 2020.március 12., csütörtök 
10.00 órától visszavonásig. 

e) Az Óbudai Egyetem tagkollégiumaiban a rendkívüli rektori szünet, a tavaszi szünet alatt va-
lamint az oktatás távoktatásként való megszervezésének időszaka alatt rendezvények nem 
tarthatók. 

f) A kollégiumi díjak mérsékléséről a távoktatási időszak időtartamának függvényében később 
rendelkezünk. 

12) Felhívjuk az egyetemi polgárok figyelmét az alapvető higiéniai szabályok betartására, ennek 
körében arra is, hogy betegen, lázasan ne menjenek közösségbe. Felhívjuk a figyelmet továbbá, 
hogy egyetemi polgárhoz méltó módon tájékozódjanak és higgadtan kezeljék az új koronavírus 
terjedésével járó fokozott társadalmi érzékenységet. 

13) Felhívjuk valamennyi hallgató, oktató és munkatárs figyelmét, kövessék a kormányzati portálon 
(https://koronavirus.gov.hu), illetve az Egyetem honlapján közzétett információkat, és tartsák 
be az ott leírt utasításokat. 

14) Tünetek megjelenése esetén telefonon jelentkezzenek az illetékes háziorvosnál, és kövessék az 
utasításait, az ellátást nyújtó egészségügyi dolgozókat tájékoztassák az anamnézisről, valamint 
a velük kapcsolatba került személyek listájáról. 

15) Az új koronavírussal összefüggő javaslatait, észrevételeit, kérdéseit elküldheti az info@uni-
obuda.hu E-mail címre. 
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