ELNÖKI TESTÜLET
39/2020. (VII. 8.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentéséről szóló
19/2020. (III. 13.) számú Elnöki Testületi rendelkezés módosításáról
1. § (1) Hatályát veszíti a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentéséről szóló 19/2020. (III. 13.)
számú Elnöki Testületi rendelkezés (a továbbiakban: Rendelkezés) 1. § (1)-(5) bekezdése.
(2) A Rendelkezés 1. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(8) A HTJSZ 4. mellékletet (Vizsgákhoz és tantárgyfelvételhez kapcsolódó díjak) a 2019/2020. tanév II.
félévben az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:
Díj megnevezése

Díj mértéke

Megjegyzés

Kreditelhagyási díj (felvett, de - magyar nyelvű tantárgyak esetében 750 forint/kredit
- idegen nyelvű tantárgyak esetében 1.500forint/kredit
nem teljesített kreditek után)
Intenzív heti tárgyak esetén nincs kreditelhagyási díj.

Felvett, de nem teljesített tantárgyakért az
állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt
vevő hallgatónak – a határontúli képzésben
résztvevők kivételével – térítési díjat kell
fizetni a félév lezárása után. Ezen díj mértéke
maximum 40.000 forint/hallgató/félév.

"

(3) Hatályát veszíti a Rendelkezés 2. § (1) bekezdése.
(4) A Rendelkezés 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Hallgatói ügyintézés
2. §
(2) Jelen rendelkezés kiadásának napjától visszavonásig tanulmányi ügyintézés ide értve a felvételivel
kapcsolatos ügyintézési feladatokat is, továbbá hallgatói kiszolgálás, valamint oktatói kiszolgálás elsősorban
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, de előzetes időpontegyeztetés
alapján lehetőség van személyes ügyintézésre is. Továbbra is érvényes azonban az a szabály, hogy
ügyintézés, vagy intézkedés, adatszolgáltatás kizárólag egyetemi email címről (….@uni-corvinus.hu, ill.
….@stud.uni-corvinus.hu) kezdeményezhető.”
(5) Hatályát veszíti a Rendelkezés 4. § (1) bekezdés a)-e) pontja.
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(6) A Rendelkezés 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kollégiumok működési rendje
5. §
(1) Az oktatási szünet és a távoktatás időszaka alatt, valamint ezt követően a járványügyi készültség tényleges
megszűnéséig
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.”
(7) Hatályát veszíti a Rendelkezés 6. §, 6./A §, 6/B. § és 6/D. §-a.
(8) A Rendelkezés 6/C. § (1) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„Munkáltatással kapcsolatos rendelkezések
6/C. §
(1) Jelen rendelkezésben az alábbiakban szabályozzuk a szabadságok kiadásának rendjét 2020. évre.
(4) 2020. augusztus 31-ig a foglalkoztatási követelményrendszer szerinti szabályozás kiegészül azzal, hogy a
munkáltatói joggyakorlók engedélyezhetik az otthoni munkavégzést, amennyiben az nem hátráltatja az adott
szervezeti egység nyári működését.”
(9) A Rendelkezés 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„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. július 31-ig terjedő
időszakra esik,”
(10) A Rendelkezés 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Utazási korlátozások
8. §
(1) Az egyetemi beutaztatásokat, valamint kiutaztatásokat 2020. július 31-ig az Egyetem felfüggeszti, ezen
időszakra már betervezett utazásokat a Kancellária Utazásokat szervező csoportja lemondja az utazásokat
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kezdeményezők értesítése mellett. A korlátozás csak a külföldet érintő utazásokra vonatkozik, belföldi
utazásra már van lehetőség.”
(11) Hatályát veszíti a Rendelkezés 10. §-a.
2. § (1) Jelen rendelkezés a közzétételének napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelkezés hatálybalépésével végrehajtottá válik és az azt követő napon hatályát veszíti.
Készítette:

Czinderi Gábor, kancellárhelyettes
Szabó Lajos György, oktatási
rektorhelyettes*

Ellenőrizte:

Mike Károly, akadémiai műhelyekért felelős
rektorhelyettes
Vastag Gyula, kutatási rektorhelyettes
Szabó Lajos György, oktatási
rektorhelyettes
Major Péter, HSZK vezető
Gyenge Magdolna, Hallgatói Iroda vezető

Jóváhagyta:

Elnöki Testület

ET-56/2020 (VI. 25.)*
ET-62/2020 (VII. 7.)

Közzétette:

*

Sárközi-Kerezsi Marica, igazgatási és
szabályozási szolgáltatásokért felelős
vezető

2020. július 8.

Rendelkezés 1. § (2) bekezdése vonatkozásában
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