
16/2021. sz. Rektori utasítás

a koronavírus járvány harmadik hulláma miatt
bevezetett védelmi intézkedések lépcsőzetes

feloldásának hatodik fokozatához kapcsolódó intézményi
intézkedések meghatározásáról 

Figyelemmel a védelmi  intézkedések lépcsőzetes feloldásának
hatodik  fokozatára,  tekintettel  a  veszélyhelyzet  idején
alkalmazandó  védelmi  intézkedéseket  szabályozó
kormányrendeletekben  megfogalmazottakra,  a  Miskolci
Egyetemen (továbbiakban: Egyetem) az alábbi intézkedéseket
rendelem  el,  amelyek  kiterjednek  az  Egyetemmel
munkaviszonyban,  munkavégzésre  irányuló  egyéb
jogviszonyban,  valamint  hallgatói  jogviszonyban  álló  minden
egyetemi polgárra. 

I. Általános szabályok 

1. A felsőoktatási intézmény épületeit csak kizárólag 
egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem 
mutató személy látogathatja.

Amennyiben valaki tünetet észlel magán, haladéktalanul 
vegye fel telefonon a kapcsolatot háziorvosával vagy az 
Egyetem orvosával. Az egyetemi rendelő elérhetősége 
rendelési időben (7.00-18.00 óra között): 0646/565-391, 
0646/565-111/14-93-as mellék. A rendelési időn túl, 
illetve hétvégeken a városi ügyeletet szükséges hívni a 
06 46/477-104-es telefonszámon.

2. Orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil 
vagy más anyagból készült maszkot bárki jogosult 
használni és a maszkhasználat senki számára nem 
tiltható meg.

II. Kollégiumi ügyek 

1. Az Egyetem kollégiumai igény szerint nyitva vannak, 
használatukat a védelmi intézkedésekről szóló 
kormányrendeletek szabályozzák.

2. Nyári kollégiumi férőhelyet a Bolyai Kollégium honlapján 
közétett tájékoztató alapján igényelhetnek a hallgatók.



3. A bent maradó hallgatók kötelesek a kollégium 
vezetésének előírásait követni, betegség esetén 
haladéktalan jelzést küldeni, és intézkedésig a kijelölt 
helyen tartózkodni.

4. A kollégiumokban kizárólag egészséges, a koronavírus 
megbetegedés tüneteit nem mutató, magát 
egészségesnek érző személy tartózkodhat.

5. A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek 
kihasználására törekedve, a megfelelő higiénés szabályok
betartása mellett javasolt meghatározni.

6. A bejáratnál, tájékoztatót kell elhelyezni a kollégium 
rendjéről.

7. Együttélés szabályai
o A hallgatók ne használják egymás használati 

tárgyait, ruházatát, ha mégis, használat után 
fertőtlenítsék.

o A hűtőszekrényben tárolt ételeket zárt dobozokba 
kell tárolni.

8. Izolálásra szükséges szobák kijelölése
o A férőhelyek legalább 5%-át üresen kell 

fenntartani, elkülönítési és hatósági karantén 
céljából.

o A karanténban elhelyezett hallgatók ellátását a 
járványügyi szabályoknak megfelelően kell 
biztosítani.

Fertőzésgyanú esetén az érintett elkülönítése a lehető 
leggyorsabban történjen meg, ezt követően az I. pontban 
rögzített elérhetőségeken fel kell venni a kapcsolatot az 
egyetem orvosával vagy a városi ügyelettel. 

III. A kollégiumok szabadpiaci férőhelyeire vonatkozó
speciális szabályok 

A kollégiumok az üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkező



vendégeink számára is nyitva tartanak. 

IV. Rendezvények, értekezletek megtartása 

1. Rendezvény megtartása a 484/2020. (XI. 10.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint engedélyezett az 
Egyetemen. Ez alól kivétel a zenés, táncos rendezvény, 
melyet a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6/B. 
paragrafusában meghatározott szabályok szerint lehet 
megszervezni.

2. Bármilyen értekezletet, megbeszélést, stb., személyes 
megjelenést igénylő módon és online formában is meg 
lehet tartani.

V. Sportfoglalkozások rendje 

Az  Egyetem Sportlétesítményei  nyitva tartanak,  azok igénybe
vétele a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet által előírtak szerint
lehetséges. 

VI. Utazási korlátozás 

A külföldre történő utazás és a külföldi vendégek fogadása az
egyetem oktatói, kutatói és egyéb munkavállalói tekintetében a
vonatkozó hatályos jogszabályok szerint engedélyezett. 

VII. Beléptetés rendje 

Az Egyetem épületei a koronavírus tüneteit nem mutató külső
látogatók  számára  nyitva  állnak.  A  beléptetés  a  vírushelyzet
előtti normál nyári időszaki rend szerint történik. 

VIII. Az egyetemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó
szabályok 

Az egyetemi Menza, mint üzemi étkezde fogadja az egyetemi
dolgozókat és hallgatókat, helyben fogyasztás is lehetséges az
aktuális járványügyi szabályok fokozott betartása mellett. 

IX. Takarítás rendje 



1. Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében virucid 
felületfertőtlenítő szerrel történő fertőtlenítés történik, az 
előírt dokumentálás mellett.

2. A gyakran érintett felületeket (ajtókilincs, liftgombok, 
kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) rendszeresen – 
legalább két óránként – fertőtleníteni kell.

3. A helyiségeket folyamatosan szellőztetni szükséges 
lehetőség szerint természetes módon. Amennyiben 
lehetséges kérjük a klíma használatának mellőzését. Split
klíma használata esetén a készüléket úgy kell beállítani, 
hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy 
légáramlatot.

4. A kollégiumokban az ágyneműt zárt rendszerbe (pl. nylon
zsák) kell gyűjteni és fertőtlenítő mosószert kell használni
a mosásához.

5. A WC-ben folyékony szappan, papír kéztörlő, WC papír 
elhelyezése szükséges, a folyosókon, közösségi helyeken 
kézfertőtlenítő áll rendelkezésre.

6. A fertőtlenítők kihelyezése és utántöltése, ellenőrzése 
folyamatos feladat. 

7. Étkezéshez kizárólag egyéni, vagy egyszer használatú 
eszközöket lehet használni.

8. A közös konyhai eszközök (pl. mikrohullámú sütő, 
kávéfőző) használata előtt és után kötelező a kézmosás 
vagy a kézfertőtlenítő használata.

X. Munkavégzés rendje 



1. Az oktató/kutató/tanár munkakörben foglalkoztatottak 
oktatási és ahhoz kapcsolódó egyéb tevékenységüket 
otthoni munkavégzés keretében továbbra is elláthatják, 
ugyanakkor – amennyiben a munkavégzéshez vagy ahhoz
kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges – a 
munkairányítójuk utasíthatja őket személyes 
megjelenésre.

2. A nem oktató/kutató/tanár munkakörben 
foglalkoztatottak feladataikat személyes jelenléttel 
történő munkavégzés formájában látják el.

3. Az Egyetem működéséhez szükséges ügymenetet 
biztosítani kell, így minden egység vezetőjének feladata 
és felelőssége, hogy a feladatok megvalósításáról, a 
folyamatok zavartalan, gördülékeny biztosításáról 
gondoskodjon.

4. Különös figyelmet kell fordítani az otthoni 
munkavégzés/rugalmas munkarend kialakítása során a 
60. életévüket betöltött, krónikus betegségben szenvedő,
kisgyermekes, valamint beteg és/vagy egészségi állapota
miatt fokozott odafigyelést igénylő gyermeket nevelő 
munkavállalókra. Részükre kérésükre, egyedi mérlegelést
követően, különös méltánylást érdemlő esetben a 
munkairányító otthoni munkavégzést/rugalmas 
munkarendet rendelhet el. Otthoni 
munkavégzés/rugalmas munkarend engedélyezése 
esetén – a munkavállalóval történő egyeztetés alapján – a
munkairányító tervezi meg és írja elő a munkaidő 
beosztását, ellenőrzi a feladatellátást, az érintett 
munkavállalóval történő folyamatos kapcsolattartás 
mellett. A munkavállaló az otthoni 
munkavégzés/rugalmas munkarend esetén is köteles 
munkaidő-nyilvántartást vezetni.

5. Abban az esetben, ha a munkavállaló jelenlét alapú 
munkavégzéssel munkát végezni nem tud és a feladatok 
jellege miatt otthoni munkavégzésre nincs lehetőség, a 
munkáltató elrendelheti a szabadság kivételét. 
Amennyiben a munkavállaló az éves szabadságkeretét 
kimerítette, részére fizetés nélküli igazolt távollét 
biztosítható.



6. Napközben rendszeresen, nap végén alaposan 
fertőtleníteni kell a munkaterületet.

XI. Záró rendelkezések 

A  járványügyi  helyzet  változása  esetén  haladéktalanul
tájékoztatást adok, ezért kérek minden egyetemi polgárt, hogy
az egyetemi  kommunikációs  felületeket  rendszeresen kísérjék
figyelemmel.
Kérek  minden  vezetőt,  hogy  az  utasítás  végrehajtása  során
körültekintően  szíveskedjenek  eljárni.
A  saját  és  a  mások  egészsége  megóvása  iránti  felelősség
érdekében  hangsúlyozottan  szeretném  felhívni  minden
egyetemi  polgár  figyelmét  a  védőoltás  fontosságára.
Jelen  utasítás  az  5,5  millió  első  oltással  rendelkező
lakosságszámnak  a  Belügyminiszter  által  történt
megállapítását  követő  naptól  lép  hatályba  és
rendelkezései  visszavonásig  maradnak  hatályban. Ezzel
egyidejűleg a korábban kiadott 13/2021. és 14/2021-es számú
rektori utasítások hatályukat vesztik. 

Miskolc,  2021.  július  2.

Prof. Dr. Horváth Zita 


