ELNÖKI TESTÜLET
20/2020. (III. 18.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentéséről szóló
19/2020. (III. 13.) számú Elnöki Testületi rendelkezés módosításáról
1. § (1) A koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentéséről szóló 19/2020. (III. 13.) számú Elnöki
Testületi rendelkezés (a továbbiakban: Rendelkezés) 6. §-a módosul, továbbá kiegészül a 6/A., 6/B. §-okkal az
alábbiak szerint:
„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 munkáltató által meghatározott – az eredeti
munkaszerződésükben foglalt munkarendjüktől eltérően meghatározható – munkabeosztása szerinti munkarendben,
b) az oktatók az oktatási feladataik ellátása tekintetében, különös figyelemmel a 6/B.§, valamint az 1. § (3) bekezdés
szerint kiadandó utasítás szerinti rendben,
c) otthoni munkavégzés esetén a kötött vagy rugalmas munkarendben dolgozók hétfőtől csütörtökig 9-12 óra és 14-17
óra közötti munkaidőben, pénteken pedig 9-13 óra közötti munkaidőben,
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 az alábbi minimumkövetelményekre tekintettel:
a) csak jelszóval védett fájlként menthető le egyetemi vagy egyetemre vonatkozó adat, információ saját munkaeszközre és
b) csak addig kezelhető és tárolható saját munkaeszközön, amíg a munkavégzéséhez feltétlenül szükséges.
(5) A munkáltató az otthoni munkavégzés során is köteles a munkavállaló munkáját irányítani és a szokásos módon ellenőrizni.
(6) A munkahelyi személyes részvételt igénylő munkaértekezletekre kifejezetten csak vezetői döntés alapján kerülhet sor. A
személyes jelenlétet az egyetem épületeiben kérjük minimalizálni, a kapcsolattartás formájaként az elektronikus utakat
kérjük előtérbe helyezni.
(7) 2020. április 15-ig a szabadság igénybevétele a szokott rendben történik, azzal, hogy amennyiben a munkáltató a
körülményekre tekintettel sem az egyetem területén, sem otthoni munkavégzés keretében nem tudja a munkavállaló
munkáltatását biztosítani, akkor a munkáltató adott napokra a munkavállalót mentesíti a munkavégzés alól, de kötelezi az
állandó rendelkezésre állásra. Ez az időszak a munkavállaló számára jövedelemmel ellátott időszak lesz. 2020. április 15.
után a körülmények ismeretében jelen bekezdésben foglaltak felülvizsgálatra kerülnek.
(8) Amennyiben a munkavállaló a rendelkezésre állást nem tudja vállalni,
a. a munkavállaló indokolt kérése mellett a munkáltató eltekinthet a szabadság igénylése tekintetében a 15
nappal korábbi munkavállalói szabadságigény bejelentésének követelményétől és fizetett szabadságot
engedélyezhet a munkavállaló számára, vagy
b. a munkavállaló fizetés nélküli szabadságot vehet igénybe az Mt. 55. § szerinti különös méltánylást érdemlő
személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára, amely időszak alatt a munkavállaló
mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, erre az időre azonban
díjazásra nem jogosult.
(9) A betegállomány, táppénz igénybevétele a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.
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6/A. §
(1) A 6. § (2) bekezdés a) pontja alá tartoznak azon kritikus feladatok, amelyek kizárólag az egyetem területén végezhetők
el és a feladat ellátása
a) az intézmény infrastruktúrájának működését biztosítja,
b) ügyeletet biztosít – hétköznaponként a 9-13 óra közötti időszakban minimum egy órás időtartamban postai
kézbesítést végző szervezeti egységgel egyeztetett módon – a beérkező hivatalos postai küldemények fogadása
és küldése érdekében,
c) ügyeletet biztosít az alaptevékenység ellátása érdekében, különösen a távoktatás támogatása terén,
d) vezetői munkakörhöz kapcsolódik, pl. aláírási kötelezettség teljesítése.
(2) Az Egyetem adminisztratív feladatait ellátó szervezeti egységei az Egyetem honlapjának veszélyhelyzeti állapotra
vonatkozó kiemelt híreit tartalmazó kommunikációs felületén tájékoztatót kötelesek közzétenni saját működési
rendjükre vonatkozóan. A tájékoztatót a Kommunikációért felelős szervezeti egység részére szükséges megküldeni.
6/B. §
(1) A 6. § (2) bekezdés b) pontja szerint az oktatók, a kutatók és a tanárok a kötetlen munkarendjük szerint, otthoni
munkavégzés keretében ellátják az oktatási, vizsgáztatási és egyéb oktatásszervezési feladataikat azzal, hogy
módszertanilag távoktatás formájában szervezik a munkavégzést és ennek keretében kötelesek on-line konzultációs
lehetőséget biztosítani az órarendi órák idejének időtartama alatt.
(2) A 6. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerint a munkáltató az otthoni munkavégzést a 3. számú melléklet szerint rendeli el,
amelyben a munkavállaló nyilatkozik arról, hogy az otthoni munkavégzés feltételrendszere adott, valamint egyszerűsített
formában az egyetemi leltárban lévő, otthoni használatra átvett eszközökről.”

(2) A Rendelkezés 9. §-a az alábbiak szerint módosul:
„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.
(2) A nem beszerzéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások esetén elfogadottnak tekinthető a kötelezettségvállaló által
aláírt dokumentum szkennelt változatának elektronikus úton történő megküldése, vagy amennyiben az aláírás feltételei
nem állnak fenn, a kötelezettségvállaló hivatalos egyetemi címről történő visszaigazolása.
(3) Belső dokumentációk esetén (így különösen ösztöndíj bírálati jegyzőkönyvek) ugyancsak elfogadottnak tekinthető az
aláírásban érintettek hivatalos belső e-mail címéről érkező visszaigazolása.
(4) Azon dokumentumok esetében, amelyek jogszabályi előírások szerinti eredeti aláirt példányai szükségesek és a
veszélyhelyzetre tekintettel jelen szakasz értelmében egyszerűsített eljárás keretében kezelhetőek, az ügymenetben
érintettek kötelesek eredeti példányaik rendszerezett megőrzésére és a veszélyhelyzet elhárulta után azok megfelelő
szervezeti egységek felé történő átadására. Mindez a belső kezelésű, jogszabályok által nem kötelezően eredetiben
aláírandó dokumentumokra nem vonatkozik.”

(3) A Rendelkezés jelen rendelkezés mellékletével egészül ki a Rendelkezés 3. számú mellékleteként.
2. § A tárgyban korábban kiadott 19/2020. (III. 13.) számú Elnöki Testületi rendelkezésben foglaltak egyebekben
érvényben maradnak.
3. § (1) Jelen rendelkezés a közzétételének napján lép hatályba és hatálybalépésével végrehajtottá válik.
(2) Jelen rendelkezés a hatálybalépését követő napon hatályát veszíti.
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Készítette:

Pavlik Lívia, kancellár

2020. március 17.

Skaliczky Andrea, jogi vezető
Ellenőrizte:

Mike Károly, rektorhelyettes

2020. március 17.

Major Péter, HSZK vezető
Jóváhagyta:

Elnöki Testület

2020. március 18.

Kiadta:

Sárközi-Kerezsi Marica,
igazgatási és szabályozási
szolgáltatásokért felelős
vezető

2020. március 18.
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Munkaválllaló neve:

Tárgy: Otthonában történő
(home office) munkavégzés
elrendelése
Ikt.sz.:

Melléklet

Budapesti Corvinus Egyetem, szervezeti egység:
Tisztelt Munkatárs!
Hivatkozva a 19/2020. számú elnöki testületi rendelkezésben (továbbiakban: rendelkezés) foglaltakra, a rendelkezés
alapján
2020. év … hó ... napjától visszavonásig
otthonában történő (home office) munkavégzést rendelek el az Ön számára. Ez időtartam alatt a rendelkezésben
foglaltak szerint rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének otthonában köteles eleget tenni.
Tájékoztatom, hogy a munkavégzési kötelezettségére tekintettel teljes illetményre jogosult.
Tájékoztatom továbbá, hogy a home office idejére Ön köteles a rendelkezésben foglaltak szerint az elérhetőségét
telefonon, és e-mailen keresztül folyamatosan biztosítani.
A munkarend, munkaidő, illetőleg a munkavégzés módjának esetleges változásáról vagy különleges szabályairól
elektronikus úton írásban értesítem.
Kérem szíves együttműködését az otthoni munkavégzés szabályainak betartásában.
Budapest, 2020. év … hó …. napján
………………………………..………………………………………………….
név:
munkáltatói jogkör gyakorló, sk (elegednő a név pontozott vonalra történő kiírása)
Aluírott,
…………………………………………………………………………….,
(szül:……………………………)
munkavállaló – ideértve a hallgatói munkaszerződés keretében foglalkoztatottakat is – nyilatkozom, hogy a
Budapesti Corvinus Egyetemen, mint foglalkoztatónál a koronavírus miatt elrendelt óvintézkedések körében a
feladataimat a munkáltatói jogkör gyakorló által elrendeltek szerint a munkahelyemen személyesen, a többi esetben
az otthoni munkavégzés formájában vállalom ellátni.
a)

otthonomban számítógéppel, internetes hozzáféréssel rendelkezem


b)

internetes hozzáférésem Corvinus Flotta: igen / nem 1

nem rendelkezem


számítógéppel, ezért a …………………….……….. leltári számú ………………………. típusú laptopot az
otthoni munkavégzéshez átvettem*:



internetes hozzáféréssel, ezért haladéktalanul kezdeményezem az iszkbeszerzes@uni-corvinus.hu email
címen az internetes hozzáférésem biztosítását

c)

további eszközöket is átvettem*:
megnevezése: …………………………………….….. leltári száma: ……….…………………
megnevezése: ……………………………………….. leltári száma:…………………………..



Corvinus flottás vagy flottán kívüli, állandó telefonos elérhetőségemet rendelkezésre bocsátom 1: …………………………………..

Munkavállalóként a nyilatkozatot a munkáltatótól kapott elektronikus email-re válaszüzenetben teszem meg.
A válaszüzenetbe cc-be kérjük betenni a gmjog@uni-corvinus.hu email címet.
aláhúzandó
* jelen nyilatkozattal az átvett eszközök az átvevő személyes leltárába kerülnek, teljes anyagi felelősségvállalás mellett.
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