ELNÖKI TESTÜLET
19/2020. (III. 13.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentésére
Jelen rendelkezés kiadásának célja a koronavírus fertőzéssel kapcsolatos egyetemi intézkedések összehangolása
és bővítése a kormányzati intézkedések iránymutatása alapján. A koronavírus terjedése miatt kialakult helyzetben
az Elnöki Testület kéri az egyetemi polgárokat, hogy felelős viselkedéssel, személyes példamutatással segítsék a
felesleges kockázatok elkerülése érdekében végzett munkát, melynek részét képezik az alábbi intézkedések.

Oktatással kapcsolatos rendelkezések
1. §
(1) A távoktatásra való átállás, valamint az ennek következtében elrendelt oktatási szünet és tavaszi szünet
időbeli változása együttesen a félév időbeosztásának átütemezését is szükségessé tette. A tanév új
időbeosztását az 1. számú melléklet heti bontásban, a csatolt 2. számú melléklet (excel file) napi bontásban
mutatják.
(2) A változás lényeges elemei:
a)
b)
c)
d)
e)

rektori szünet: március 12-14.
a tavaszi szünet időpontja: március 16-22.
távoktatás megkezdése: március 23.
intenzív hét: május 11-15.
szakdolgozat beadási határidők: BA/BSc: május 18.; MA/MSc: május 19.; Szakirányú továbbképzés:
május 20., azzal, hogy külön eljárás keretében tovább nem hosszabbítható a leadási határidő.
f) szakdolgozatok elbírálásának és Neptun rendszerbe történő feltöltésének határideje: június 15.
g) a záróvizsga időszak: BA/BSc: június 22-26; MA/MSc: június 29-július 3.
h) a szakmai gyakorlat és a duális képzés teljesítése az együttműködő partnerrel egyeztetett formában –
amennyiben lehetőség van rá – folytatódhat.
(3) Az oktatási és az akadémia rektorhelyettes az érintettek számára közvetlenül e-mailben részletes utasítást
ad ki, amely tartalmazza a felelősöket és határidőket a távoktatásra történő átállás feladataira.
(4) Az oktatási rektorhelyettes a Hallgatói Önkormányzattal előzetesen egyeztetett tartalommal részletes
tájékoztató levelet küld a távoktatási időszak hallgatókat érintő oktatási kérdéseiről.
(5) Csereprogramokban részt vevő hallgatók kövessék a Tempus Közalapítvány által közzétett ajánlásokat,
azzal, hogy az Egyetem is megerősíti, hogy a még meg nem kezdett külföldi tanulmányok esetében a
hallgatók ne utazzanak el.
Hallgatói ügyintézés
2. §
(1) A tavaszi szünetben nincs tanulmányi ügyintézés, hallgatói kiszolgálás rendkívül indokolt esetben és
kizárólag elektronikus úton (magyar nyelvű képzés esetén a hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu, nem magyar
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(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

nyelvű képzés esetén a student.office@uni-corvinus.hu e-mailcímen) történik. Oktatói kiszolgálás szintén
rendkívül indokolt esetben és kizárólag elektronikus úton (magyar nyelvű képzés esetén a
hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu, nem magyar nyelvű képzés esetén a student.office@uni-corvinus.hu emailcímen) zajlik.
Jelen rendelkezés kiadásának napjától visszavonásig tanulmányi ügyintézés ide értve a felvételivel
kapcsolatos ügyintézési feladatokat is, továbbá hallgatói kiszolgálás, valamint oktatói kiszolgálás kizárólag
elektronikus úton (magyar nyelvű képzés esetén a hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu, nem magyar nyelvű
képzés esetén a student.office@uni-corvinus.hu e-mailcímen) történik.
A hallgatónak valamennyi kérelmét a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglalt rendelkezések alapján kell
benyújtania azzal, hogy ahol a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat papír alapú kérelem benyújtásáról
rendelkezik, ott a hallgató kérelmét a fentiekben megadott két e-mailcím valamelyikére küldi meg (saját
kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott és lefotózott másolat). Az Elnöki Testület a tanév megváltozott
időbeosztása miatt a TVSZ-ben meghatározott eljárásrendekhez képest eltérő eljárásrendeket határozhat
meg.
A hallgató elektronikus ügyintézést kizárólag ....................@stud.uni-corvinus.hu e-mailcímről
kezdeményezhet. Oktatói ügyintézés szintén kizárólag hivatalos egyetemi e-mailcímről történhet. Más emailcímről benyújtott kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítunk.
A hallgató köteles az általa küldött e-mail törzsszövegében büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni
arról, hogy az általa benyújtott dokumentumokban foglalt valamennyi adat megfelel a valóságnak.
A fenti rendelkezések sérelme nélkül, ha hatósági vagy egyéb hivatalos ügyintézés keretében eredeti okirat
benyújtása szükséges, a hallgatót tájékoztatni kell, hogy a hatóság közvetlen megkeresésére az Egyetem
közvetlenül megküldi a szükséges okiratot a hatóság részére.
Könyvtár működése
3. §

(1) A jelen rendelkezés megjelenésének napjától az Egyetemi Könyvtár budapesti és székesfehérvári
telephelyein az olvasótermi és a személyes kölcsönzési szolgáltatásokat visszavonásig felfüggeszti, az
online szolgáltatások azonban továbbra is igénybe vehetők. A már kikölcsönzésre került könyvek kölcsönzési
határideje a könyvtári szolgáltatások felfüggesztésének időszakával meghosszabbításra kerül.
Oktatási épületek nyitva tartási rendje és a szolgáltatások működése
4. §
(1) Az oktatási szünet és a távoktatás időszaka alatt
a) a hallgatók az Egyetem oktatási épületeit nem látogathatják; amennyiben munkavégzésre irányuló
jogviszonyban (pl. megbízási szerződés, hallgatói munkaszerződés) állnak az Egyetemmel, akkor jelen
rendelkezés 6. § vonatkozik a hallgatóra.
b) oktatási és oktatással összefüggő tevékenységek személyes hallgatói részvétellel, mint pl. hallgatói
konzultáció az Egyetem épületein kívül sem szervezhetők;
c) a munkavállalók a munkáltatók által meghatározott munkarendben a munkahelyüket használhatják;
d) szombaton és vasárnap az oktatási épületek zárva tartanak
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e) a nyitvatartási időn kívüli benntartózkodási engedélyek visszavonásra kerülnek azzal, hogy az egyetemi
infrastruktúra üzemszerű működéséhez szükséges mértékben a kancellár bent-tartózkodást
engedélyezhet
f) a Faculty Club bezár, a büfék a kancellár előzetes tájékoztatása mellett az üzemeltető döntése szerinti
szolgáltatási színvonalon működnek.
g) a sportlétesítmények zárva tartanak.
Kollégiumok működési rendje
5. §
(1) Az oktatási szünet és a távoktatás időszaka alatt
a) a magyar hallgatók, ideértve a határon túli magyar hallgatókat a kollégiumokban nem tartózkodhatnak.
A kollégiumot 2020.03.14. 10.00-ig el kell hagyni. Ettől különösen indokolt esetben rektori
méltányossággal lehet eltérni. A méltányossági kérelmeket haladéktalanul, de legkésőbb a kiköltözés
határidejéig kérjük benyújtani az alábbi e-mail címekre:
i.

Tarkaréti Kollégium: tarkakolititkarsag@uni-corvinus.hu

ii.

Kinizsi Kollégium: kinizsikoli@uni-corvinus.hu

iii.

Földes Ferenc (Ráday) Kollégium: eszter.tamas@uni-corvinus.hu

iv.

Székesfehérvári Campus Kollégium: szc.kollegium@uni-corvinus.hu

A benyújtott kérelem elbírálásának határideje 2020. március 16. 16.00. A kérelmet benyújtók a döntésig
a kollégiumban tartózkodhatnak.
b) a nemzetközi hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett, de javasoljuk, hogy
amennyiben lehetséges, utazzanak haza. Amennyiben nem tudnak hazautazni, úgy itt tartózkodási
szándékukat kérjük, hogy jelezzék Neptun kérvényben.
(2) A kollégisták a fentiekről e-mailben, külön részletes tájékoztatást kapnak.
Munkáltatással kapcsolatos rendelkezések
6. §
(1) A jelen rendelkezés felhatalmazza a munkáltatói jogkörrel rendelkezőket, hogy a távoktatás időszakában
meghatározzák a munkavégzés rendjét minden munkavégzésre irányuló jogviszonyban (továbbiakban:
munkavállalók), amelynek során törekedjenek az otthoni munkavégzés megszervezésére. Az adott szervezeti
egységben az ügyeletet minimum szolgáltatásként a nyári oktatási szünet szerinti rendben biztosítani kell.
(2) A munkáltatók az alaptevékenység ellátásának biztosítása érdekében a munkát az alábbi munkavégzési rendben
szervezhetik meg, amely időszakban a munkavállalóknak rendelkezésre kell állni:
a) az Egyetem területén munkát ellátók a munkahelyükön a munkabeosztása szerinti munkarendben,
b) az oktatók az oktatási feladataik ellátása tekintetében, különös figyelemmel az 1. § (3) bekezdés szerint
kiadandó utasítás szerinti rendben,
c) otthoni munkavégzés esetén a kötött vagy rugalmas munkarendben dolgozók 9-12 óra és 14-17 óra közötti
munkaidőben,
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d) az Egyetem vezetői és az operatív munkacsoportok tagjai személyesen a munkahelyen az előre egyeztetett
időpontokban, valamint 0-24 órában kötelesek telefonon rendelkezésre állni.
(3) Minden munkavállaló köteles folyamatosan nyomon követni az egyetemi levelezését 8 és 20 óra között, és a
járványhelyzetre tekintettel az utasításokat követni.
(4) Az otthoni munkavégzés esetén az egyetemi és a saját számítógépek is használhatók, az adatvédelmi szabályok
körülményeknek megfelelő betartása mellett.
(5) A munkahelyi személyes részvételt igénylő munkaértekezleteket kérjük minimalizálni, a kapcsolattartás
formájaként az elektronikus utakat kérjük előtérbe helyezni.
(6) A szabadság, betegállomány, táppénz igénybevétele a szokott rendben történik.
Rendezvények korlátozása
7. §
(1) A jelen rendelkezés hatályba lépésének napjától az Elnöki Testület jelen rendelkezésével határozatlan időre
elhalasztja azokat a rendezvényeket, amelyekre együttesen érvényesülnek az alábbi feltételek:
a) megtartásuk tervezett időpontja a jelen rendelkezés hatályba lépésétől 2020. április 30-ig terjedő
időszakra esik;
b) az Egyetem épületeiben és az Egyetem szervezésében külső helyszínen kerülnének megrendezésre;
c) és 50 főt meghaladó a prognosztizált valószínűsíthető létszám.
(2) Amennyiben a rendezvények halasztása, vagy halaszthatóság hiányában azok elmaradása közvetlen és
nem elhárítható anyagi következményekkel járna, azt az Egyetem központi forrásai terhére vállalja.
Utazási korlátozások
8. §
(1) A WHO igazolt megbetegedéseket tartalmazó listáján található országok tekintetében az ezekből történő
egyetemi beutaztatásokat, valamint az ezekre irányuló kiutaztatásokat a jelen rendelkezés kiadásától
számított 60 napra az Egyetem felfüggeszti, ezeket a tervezett utazásokat a Kancellária Utazásokat szervező
csoportja lemondja az utazásokat kezdeményezők értesítése mellett.
(2) A z előző pontban részletezett területek bővülése esetén az új érintett területre a bővülést követő 60 napra a
ki és beutazást azonnal visszamondjuk.
(3) Amennyiben valamelyik terület az érintettek közül kikerül, és a ki- vagy beutazó részéről az utazási igény
még fennáll, és az utazást ismételten kezdeményezi, úgy megkíséreljük az eredeti feltételekhez minél jobban
közelítő módon megszervezni.
(4) Felhívjuk a figyelmet, hogy a koronavírus esetleges terjedésétől függően a 60 napos moratórium a helyzet
alakulásának függvényében a szükséges mértékben hosszabbodhat, így a távolabbi időpontokra is lehetőség
szerint csak a különösen indokolt be- és kiutazásokat tervezzék, mert nem kizárt, hogy később azok
visszamondására is rákényszerülhetünk.
(5) A jelen rendelkezés kiadása előtt kezdeményezett és a visszavonásra kerülő utak esetében a
visszamondásból származó költségeket az Egyetem központi keret terhére vállalja.
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(6) Amennyiben a munkavállalók az utazási korlátozásokkal érintett területekre magánutat terveznek a
következő 60 napon belül, ezt előzetesen kötelesek a munkáltatójuk részére bejelenteni.
Beszerzési szolgáltatások és egyéb kötelezettségvállalások rendje
9. §
(1) A veszélyhelyzet időszakában kérjük a beszerzési igények és egyéb kötelezettségváltozások korlátozását,
csak a legszükségesebb igények megfogalmazását. Az igényeket aláírva, szkennelve elektronikus úton
kérjük megküldeni a beszerzés@uni-corvinus.hu e-mail címre.
Eljárásrend
10. §
(1) Az Egyetem négy operatív munkacsoportot állít fel az alábbi vezetők irányításával:
a) Oktatási-akadémiai munkacsoport – Szabó Lajos, Mike Károly
b) Hallgatói szolgáltatások munkacsoport – Major Péter
c) Munkavállalói munkacsoport – Skaliczky Andrea
d) Infrastruktúráért felelős munkacsoport – Czinderi Gábor
(2) Operatív munkacsoportok Irányító Testülete
a) vezetője: Pavlik Lívia
b) tagjai: (1) bekezdés szerinti munkacsoportok vezetői, valamint Apáti-Tóth Kata, Bíró Barbara és
Mogyorósi János.
(3) A munkacsoportok összehívása a munkacsoport vezetők, az Irányító Testület összehívása a kancellár
felelőssége.
Hatályba léptető rendelkezések
11. §
(1) Jelen rendelkezés 2020. március 13-án lép hatályba és ezzel egyidejűleg a korábban kiadott
15/2020 (III. 9.); 16/2020 (III. 10.), valamint 18/2020. (III. 12.) rendelkezések hatályukat vesztik.
Készítette:

Pavlik Lívia, kancellár

Ellenőrizte:

Czinderi Gábor,
Infrastrukturális
Szolgáltatások vezetője
Szabó Lajos György, oktatási
rektorhelyettes

2020. március 13.

2020. március 13.

Bíró Barbara, jogi vezető
Jóváhagyta:

Elnöki Testület

2020. március 13.

Kiadta:

Sárközi-Kerezsi Marica,
igazgatási és szabályozási

2020. március 13.
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