ELNÖKI TESTÜLET
27/2020. (IV. 14.) 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) 4. § d) pontja az alábbiak szerint módosul:
„
d) az oktatási épületek hétköznapokon rövidített nyitvatartással üzemelnek, szombaton és vasárnap zárva tartanak”
(2) A Rendelkezés 5. §-a az alábbiak szerint módosul:
„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.
b) a nemzetközi hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban Kinizsi Kollégiumban megengedett, de javasoljuk,
hogy amennyiben lehetséges, utazzanak haza.
(2) A kollégisták a fentiekről e-mailben, külön részletes tájékoztatást kapnak/kaptak.”

(3) A Rendelkezés 6. §-a és 6/A. §-a következőképpen módosul:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

„Munkáltatással kapcsolatos rendelkezések
6. §
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.
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 1417 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.
Minden munkavállaló köteles folyamatosan nyomon követni az egyetemi levelezését 8 és 20 óra között, és a
járványhelyzetre tekintettel az utasításokat követni, de a munkavégzéssel kapcsolatos leveleket csak a (2) c) pont
szerinti munkaidőben köteles megválaszolni, vagy azzal kapcsolatban intézkedni, amennyiben az „sürgős” jelzéssel
került kiadásra.
Az otthoni munkavégzés esetén az egyetemi és a saját számítógépek is használhatók, az adatvédelmi szabályok
körülményeknek megfelelő betartása mellett az alábbi minimum követelményekre 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.
A munkáltató az otthoni munkavégzés során is köteles a munkavállaló munkáját irányítani és a szokásos módon
ellenőrizni.
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(6) Az otthoni munkavégzés az eddigi tapasztalatok alapján a munkával töltött napi időszak növekedését, a pihenésre,
regenerálódásra fordított idő, az esti és hétvégi időszak többszöri megszakítását eredményezte, ennek elkerülése
érdekében az alábbi elvek betartását rendeljük el:
a) mindenki tartsa tiszteletben a (2) c) pontban munkaidőként megjelölt idősávokat online meetingek szervezése és
a nem sürgősséggel kiadott és végzett feladatok során.
b) kérjük a levelezésben a címlista kitöltésekor (Címzett és Másolatot kap) valóban csak azokat a személyeket
megjelölni, akik az adott konkrét ügyben érdemben és operatívan feladatot látnak el, ill. akiktől az adott levéllel
kapcsolatban választ is várunk.
(7) A munkahelyi személyes részvételt igénylő munkaértekezletekre kifejezetten csak vezetői döntés alapján kerülhet sor.
A személyes jelenlétet az egyetem épületeiben kérjük minimalizálni, a kapcsolattartás formájaként a (6) bekezdés
szerinti alapelveket betartva, az elektronikus utakat kérjük előtérbe helyezni.
(8) A szabadság igénybevétele a 6/C §-ban leírtak figyelembevételével 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.
(9) 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.
(10) A betegállomány, táppénz igénybevétele a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.
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 – munkanapokon 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, amelyet az aláírási joggal rendelkező
vezetők minimum heti rendszerességgel kötelesek ellátni azzal, hogy sürgős aláírandó dokumentumokat az
előkészítésért felelős munkavállaló a tőle elvárható gondossággal előzetesen jelez az aláírási joggal rendelkező
felé.
(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.”

(4) A Rendelkezés az alábbi 6/C. és 6/D. §-okkal egészül ki:
„6/C. §
(1) Jelen rendelkezésben – figyelembe véve, hogy a veszélyhelyzet megszűnésének időpontja továbbra is ismeretlen – az
alábbiakban szabályozzuk a szabadságok kiadásának rendjét 2020. évre.
a) a munkavállalók 2020. évre rendelkezésre álló szabadságos napjait a jelen rendelkezésben foglalt eltérésekkel a
törvényi rendelkezések figyelembevételével teljes egészében ki kell adni 2020. december 31-ig.
b) a 2020. évre rendelkezésre álló szabadságos napok
(i) minimum 3/4 részét a kötetlen munkaidőben foglalkoztatottak esetében, és
(ii) minimum 2/3 -át a kötött és rugalmas munkarendben foglalkoztatottak esetében
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– értelemszerűen egész napra kerekítve - a munkavállaló számára 2020. augusztus 31-ig ki kell adni úgy, hogy a
fennmaradó szabadságos napok száma elegendő legyen a 2020. karácsony és új év közötti időszakban kötelezően
kiírásra kerülő 4 szabadságos napra is.
c) a munkavállalók 7 szabadságos nap kivételének idejét maguk jogosultak meghatározni azzal, hogy a jelen
rendelkezés hatálybalépésének napjáig kivett szabadságos napokat ezen 7 nap terhére kell beszámítani.
(2) A szabadság kiadása és annak ütemezése a szervezeti egység feladatainak mértékétől és elrendelt ügyeleti rendjétől
függően a munkáltató felelőssége.
(3) Amennyiben a munkáltató – a veszélyhelyzetre tekintettel a szervezeti egységben ellátandó feladatok mértékének és
időbeli ütemezésének figyelembe vétele mellett – nem tudja a szabadságot a munkavállalói számára az (1) bekezdés
szerint kiadni, akkor a felettes munkáltató felé ezt a munkavállaló – fentiektől eltérő – szabadságos tervének
megküldésével indokolja azzal, hogy a 2020-ban rendelkezésre álló szabadságos napokat 2020. évben a törvényi
rendelkezések figyelembe vételével mindenképpen szükséges kiadni.
(4) A szabadságos tervek elkészítéséhez szükséges eljárásrendet és dokumentumokat a Bér és Munkaügy 2020. április 17.
napjáig megküldi a szervezeti egységek munkáltatói számára.
6/D. §
(1) Bér és Munkaügy területén az alábbi intézkedéseket hozzuk:
a) prioritást élvez minden hónapban a munkabér kifizetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása,
b) a veszélyhelyzet időszaka alatt a munkavállalói kilépések/kiléptetések ügyintézése hosszabb időt vesz igénybe,
erősen indokolt esetben megfelelő időben kezdeményezzék a munkáltatók,
c) új munkavállaló felvételére – ideértve a hallgatói és doktorandusz szerződéseket – a veszélyhelyzetre tekintettel
a munkáltatók részére 2020. március 26-ai elektronikus levélben megküldöttek szerint az alábbi kivételes
helyzetekben kerülhet sor:
i.
a 2020. március 26-án folyamatban lévő munkavállalói belépések, ahol megszületett már az
alkalmazáskérő, amely a munkáltató és a felettes munkáltató (one-over-one) aláírásával ellátva a Bér
és Munkaügyre beérkezett;
ii.
a munkavállaló felvételére a veszélyhelyzet elhárítása érdekében végrehajtandó egyetemi feladatok
ellátásához elengedhetetlenül szükség van;
iii.
a szeptember 1-jei félévkezdéssel összefüggésben kerül sor a foglalkoztatásra, tervezetten
szeptember 1-jei vagy azt követő belépési dátummal.
d) munkabért érintő változást a veszélyhelyzet elmúlásáig nem lehet kezdeményezni.”

(5) A Rendelkezés 7., 8. §-ai, valamint a 9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosulnak:
„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. június 30-ig terjedő időszakra esik,
b) az Egyetem épületeiben, az Egyetem szervezésében külső helyszínen kerülnének megrendezésre;
(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) Az egyetemi beutaztatásokat, valamint kiutaztatásokat június 30-ig az Egyetem felfüggeszti, ezen időszakra már
betervezett utazásokat a Kancellária Utazásokat szervező csoportja lemondja az utazásokat kezdeményezők
értesítése mellett.
(2) Felhívjuk a figyelmet, hogy a koronavírus esetleges terjedésétől függően az utaztatási 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.
(3) 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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(4) Amennyiben a munkavállalók a moratórium időszaka alatt magánutat terveznek, 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, az oktatási tevékenység fenntartásához vagy az otthoni munkavégzés feltételeinek
megteremtéséhez elengedhetetlen beszerzési igényeiket fogalmazzák meg. Az igényeket aláírva, szkennelve
elektronikus úton kérjük megküldeni a beszerzés@uni-corvinus.hu e-mail címre.

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.
Készítette:

Skaliczky Andrea, jogi vezető
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