
2/2020. (08.26.) Elnöki Utasítás 

a 2020/21/1 félév lebonyolításának járványügyi helyzettel 

összefüggő szabályairól  

 

A Milton Friedman Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési 

Szabályzat II.30./A § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 

járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben 

kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre, az új típusú koronavírus (COVID19) okozta 

járványhelyzet következményeinek elhárítása érdekében a következő rendelkezést 

hozom: 

1. § 

Jelen utasítás hatálya az Egyetem  

a) valamennyi ingatlanára,  

b) valamennyi alkalmazottjára,  

c) bármely képzésében részt vevőkre vagy arra jelentkezőkre (a továbbiakban 

együttesen: hallgatók) 

d) az Egyetem területén külső szervezők által szervezett eseményekre, azok 

szervezőire és résztvevőire 

kiterjed. 

Az Egyetem feladatainak ellátáshoz szükséges egészségügyi szempontból 
biztonságos környezet kialakításával kapcsolatos szabályok 

2. § 

(1) Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott 

útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező. 

(2) Az Egyetem épületeit, rendezvényeit, tanóráit csak kizárólag egészséges 

személy látogathatja. 

(3) A személyi higiéné betartása az Egyetem minden polgára részéről szükséges. 

Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, 

a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint 

a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó 

szabályok betartását. 

(4) A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az Egyetem területén belül rendkívül 

fontos a vírus tovább-terjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait 

figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól 

látható jelzéssel, figyelemfelhívó táblákkal szükséges biztosítani (büfékben, 

vendéglátóterekben, tanulmányi osztályokon, irodákban stb.). 

(5) Az Egyetem épületeibe hivatali ügyintézés céljából érkezőknek az Egyetemen 

maszk viselése kötelező. A munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter 

távolságban történő kialakítása kötelező. 



(6) Az Egyetem hallgatói, dolgozói az igazolt COVID-19 megbetegedésről 

kötelesek haladéktalanul tájékoztatni az Egyetem Elnöki és Rektori Hivatalát. 

 

3. § 

(1) Az Egyetem az oktatási, könyvtári létesítmények tisztaságára, megfelelő 

(virucid) kézfertőtlenítőszerek, valamint szintén virucid hatású felület-fertőtlenítőszerek 

és takarítószerek használatára fokozott figyelmet fordít. A virucid hatású 

fertőtlenítőszerek használata során minden esetben a gyártó által magyar nyelven 

feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő 

behatási idővel történik. Az Egyetem a megfelelő kéz- és felületfertőtlenítőszerek 

folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről, és ennek dokumentálásáról, 

ellenőrzéséről a főmérnök gondoskodik. 

(2) Az Egyetem a gyakran érintett felületek (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, 

fogantyúk, korlátok stb.) rendszeres – legalább két óránkénti – fertőtlenítéséről 

gondoskodik. A kávégépek, italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres – legalább 

minden szerviz utáni – virucid fertőtlenítőszerrel történő tisztításáról és 

fertőtlenítéséről, és ennek dokumentálásáról, ellenőrzéséről a főmérnök gondoskodik. 

(3) Az Egyetem területén a zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának 

csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, 

fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Az olyan légtechnikai készülékek, 

amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt 

forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések és mobil légtisztítók) csak akkor 

használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből. Split 

klímaberendezések esetén a készüléket úgy kell beállítani, hogy a helyiség alsó 

felében ne okozzon nagy légáramlatot. A készülék hőcserélőjét és porszűrőjét 

engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel gyakran kell fertőtleníteni, a cserélhető 

szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni és 

mindezek dokumentálásáról, ellenőrzéséről a főmérnök gondoskodik. 

(4) Az Egyetem épületeibe és létesítményeibe érkezők tájékoztatása az aktuális 

házirendről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, az 

Egyetem épületei egyes helyiségeinek igénybevételi feltételeiről, a járvány miatti 

korlátozásokról elsősorban az Egyetem honlapján történik, valamint az épületek 

bejáratánál elhelyezett tájékoztatókon érhető el. 

(5) Az Egyetem, amennyiben területén bármilyen különleges, fertőzésre vagy 

betegségre utaló jelet azonosít, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali 

tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz. 

4. § 

(1) Az Egyetem központi épületébe kizárólag a főbejáraton keresztül lehet belépni, 

illetve csak ott lehet elhagyni. 

(2) Az Egyetem többi bejáratát zárva kell tartani. 

(3) A kizárólag a „D” épületben megrendezésre kerülő külsős rendezvények esetén 

engedélyezhető a „D” épületnek a hallgatói parkolóból történő közvetlen 

megközelítése is. Ebben az esetben a „D” és „B” épületek közötti közlekedést meg kell 

akadályozni. 



5. § 

(1) Az Egyetem központi épületébe történő belépéskor minden belépőnek 

hőmérsékletellenőrzésen kell átesnie, melyet a főmérnök szervez meg. 

(2) Az Egyetem központi épületébe belépéskor kézfertőtlenítést kell végrehajtani. 

(3) Az Egyetem központi épületében az orrot, szájat eltakaró maszk viselése 

kötelező. Ezen rendelkezés alól kivételt képez az az eset, amikor a munkaszobákban 

az alkalmazott egyedül tartózkodik, vagy a munkaszobában tartózkodók között a 1,5 

méteres távolság biztosított. A megfelelő maszk beszerzése a viselő feladata és 

felelőssége. 

 

Az Egyetem épületeinek látogathatósága, a foglalkozások látogatása, 

számonkérések, a beiratkozás, a hallgatókkal való kapcsolattartás 

6. § 

(1) Az Egyetem épületei a jelen utasításban meghatározott járványügyi előírások 

betartása mellett szabadon látogathatók. 

(2) Az Egyetem a 2020/2021. tanév I. (őszi) félévében az oktatási tevékenységét a 

jelen utasításban foglaltak szerint úgy szervezi, hogy egyrészről a minőségi egyetemi 

oktatás és tanulás személyes, illetve közösségi jellegéhez fűződő érdeket, másrészről 

a jelenleg fennálló járványügyi készültségre tekintettel a járvány terjedését 

akadályozó, egészségügyi szempontokat a lehető legteljesebb mértékben 

összehangolja. 

7. § 

(1) Az Egyetem épületeiben és az egyetemi közösségben kerülni kell a 

zsúfoltságot, továbbá az orrot és szájat takaró maszk viselete – az étkezésre szolgáló 

helyiségek kivételével – kötelező.  

(2) Az előadó, hozzászóló – beszédének idejére – mentesül a maszk viselésének 

a kötelezettsége alól, köteles azonban a hallgatóságtól legalább 1,5 méter távolságot 

megtartani. A megfelelő maszk beszerzése és rendelkezésre állása minden egyetemi 

polgár saját kötelezettsége.  

(3) Az oktatási tevékenység során a hallgatók egymás között és az oktatók a 

hallgatóktól kötelesek legalább 1,5 méter védőtávolságot megtartani ott, ahol ennek 

fizikai feltételei fennállnak.  

(4) Amennyiben a védőtávolság nem tartható vagy az oktató ezt kéri, kötelező a 

maszk viselése a tanórákon. A számítógép-laborokban a maszk viselése minden 

esetben kötelező. A nyugdíjas rendezvényeken a maszk viselése kötelező. 

(4) Betegség tüneteivel, különösen a COVID-19 vírus okozta betegség tüneteivel 

tilos az Egyetem épületeibe belépni, az egyetemi közösségektől és rendezvényektől 

ilyen esetben kötelező távol maradni. A kötelező vagy ajánlott közegészségügyi 

karanténra kötelezett személyek kötelesek az Egyetem épületeitől és rendezvényeitől 

távol maradni. 

  



8. § 

(1) Lehetőség szerint minden csoportváltást követően, de szükséges esetben 

ennél gyakrabban kötelező fertőtleníteni azokat a felületeket, melyeket kézzel gyakran 

érintenek (például, de nem kizárólagosan az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, 

liftek nyomógombjai, billentyűzet, egér, monitor), továbbá a beltéri helyiségeket 

szellőztetni az időjárási körülményekre tekintet nélkül.  

(2) A számítógéptermekben fertőtlenítő kendők kerülnek elhelyezésre, mellyel a 

billentyűzeteket a hallgatók törlik le. 

(3) Az Egyetem épületeiben az épületek bejáratánál és a mosdókban vírusölő 

hatású kézfertőtlenítőszert biztosítani kell, a feladat ellátásáról a főmérnök– a bérbe 

adott helyiségek esetén a bérlő bevonásával – gondoskodik. A hagyományos 

légkondicionáló berendezésekkel ellátott helyiségekben a légkondicionáló használata 

tilos. 

(4) A büfé- étteremben a megfelelő feltételekről a büfé-étterem üzemeltetője 

gondoskodik. 

9. § 

(1) A tanórák főszabály szerint fizikai jelenléttel kerülnek megtartásra.  

(2) Az Oktatásszervezés – a tanszékekkel együttműködve – gondoskodik arról, 

hogy az előadások, gyakorlati, szemináriumi tanórák megtartása az épület 

adottságainak figyelembevételével nagyobb teremben történjen, ahol a szükséges 

távolságot a hallgatók egymástól tartani tudják, és a csoportosulás elkerülése 

érdekében egyszerre több, nagyobb létszámú előadás, gyakorlat ugyanabban az 

épületben, ugyanazon a szinten lehetőség szerint ne kezdődjön és végződjön.  

(3) A járványügyi helyzet lehetséges változására figyelemmel a fizikai jelenléti 

formával történő oktatás mellett ki kell dolgozni a fizikai jelenlétet nélkülöző 

teljesíthetőség forgatókönyvét, és a távolléti oktatásra haladéktalan átállás 

megvalósítására készen kell állni, amelynek érdekében minden kurzus összes 

tanulástámogató anyagát folyamatosan, naprakészen és hozzáférhetően kell tartani. 

(4) Személyes jelenléttel zajló számonkérések (így különösen – de nem 

kizárólagosan – a szakdolgozatvédés, a záróvizsga, a komplex vizsga, a doktori 

szigorlat, a műhelyvita, a doktori védés, a habilitációs eljárás) megtartása lehetséges 

a nyilvánosság biztosításával is.  

(5) A beiratkozást a hallgatók időpontfoglalásával úgy kell megszervezni, hogy a 

kellő távolságot tartani tudják. 

(6) A hallgatóknak a tárgyfelvételt megelőzően a NEPTUN egyéges tanulmányi 

rendszerben nyilatkozatot kell tenni arra vonatkozóan, hogy augusztus közepétől járt-

e külföldi országban, amennyiben igen, akkor a járványügyi készültségi időszak 

utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm. rendeletben foglalt szabályok 

betartásáról is nyilatkoznia kell. 

(7) Az Egyetem a hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás során elsődlegesen 

az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli kapcsolattartási 

lehetőségeket alkalmazza.  



(8) A tanszékek a beadandó dokumentumok, zárthelyi dolgozatok kiértékelésébe 

való betekintési lehetőséget továbbra is biztosítják, s ennek során a biztonsági 

szabályok betartására fokozottan ügyelni kell. 

10. § 

(1) A képzésért felelős tanszék vezetője gondoskodik arról, hogy a szóbeli 
beszámoló napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten 
kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.  

(2) Szóbeli beszámoló esetén a hallgatóknak előzetesen egyeztetett, ütemezett 
időpontra kell érkezniük.  

(3) Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása 
szükséges. Írásbeli számonkérés esetén az esetlegesen igénybe vehető 
segédeszközöket a hallgatónak magának kell biztosítania. Az írásbeli dolgozatok 24 
órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.  

(4) A hallgatói személyes jelenlétű számonkéréseken kizárólag egészséges, 
tüneteket nem mutató hallgató, illetve oktató, kutató, tanár és adminisztratív 
munkavállaló vehet részt. 
 

A könyvtárra vonatkozó szabályok 

11. § 

A könyvtár a közzétett nyitvatartási, ügyfélfogadási rendben, a 1,5 m védőtávolság és 
az általános járványügyi előírások betartásával működik.  
 

12. § 

(1) Jelen utasítás 2020. augusztus 27-én lép hatályba.  

(2) Jelen utasítás hatályba lépésével együtt hatályát veszti az 1/2020. (03. 26.) 

Elnöki Utasítás. 

 

 

Budapest, 2020. augusztus 27. 

 

 

 Bodnár Dániel 

elnök 

 


