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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS  

GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

 

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések  

2020. március 10. 

 

A Koordinációs Bizottság – figyelemmel a 2020. március 9-én közzétett fokozott járványügyi 

védekezési intézkedésekre1 – a következő intézkedéseket hozta: 

 

I. Központi információs elektronikus levélcím létrehozása és használata 

Az Egyetem a koronavírussal (COVID-19) kapcsolatos tájékoztatás céljára létrehozta a 

covid19info@mail.bme.hu elektronikus levélcímet. E címen a Műegyetem bármely 

polgára tájékoztatást kérhet, bejelentést tehet. 

II. Hallgatók tájékoztatása és az érintett hallgatói kör felmérése 

1. A fenntartótól érkezett, az érintett hallgatói kör felmérése, az adatszolgáltatási kötele-

zettség teljesítése, továbbá a fokozott járványügyi védekezéssel összefüggésben, az 

adatok egységes gyűjtése és kezelése céljából a tanulmányi rendszerben (NEPTUN) 

létrejön a 088 COVID-19 elnevezésű kérelem, amely magában foglalja a fenntartó által 

küldött kérdőív szerinti kötelezően bekérendő adatokat, valamint a hallgató tanulmá-

nyaival (képzésével) kapcsolatos további adatokat. A hallgató e kérelemben jelenti be 

a koronavírus fertőzéssel kapcsolatos esetleges érintettségét, a tanulmányi foglalkozá-

sokról való távolmaradásnak tényét, okát, továbbá a fenntartó által kért adatokat is 

közli. Az Egyetem a hallgatói bejelentés alapján (a hallgató adatainak továbbításával) 

tájékoztatja a fenntartót. A fenntartó az érintett hallgatók esetében további járvány-

ügyi intézkedéseket rendelhet el. Kérelem hiányában a tanulmányi foglalkozástól, tel-

jesítményértékeléstől való távolmaradás a TVSz szerinti következményeket vonja 

maga után. 

2. A Koordinációs Bizottság felhívja az oktatókat, oktatási, oktatásszervezési feladatokat 

ellátó személyeket, a Központi Tanulmányi Hivatal munkatársait, hogy a fokozott jár-

ványügyi védekezéssel összefüggésben érkező hallgatói megkeresések esetén  

a) hívják fel a hallgató figyelmét a www.bme.hu honlapon közzétett tájékozta-

tókra, intézkedésekre; 

b) továbbítsák az elektronikus levelet a központi, covid19info@mail.bme.hu elekt-

ronikus levélcímre; 

c) ha a megkeresés szóban (telefonon) történt, hívják fel a hallgató figyelmét, 

hogy kérését, kérdését a központi elektronikus levélcímre írja meg. 

                                                 
1 http://www.bme.hu/hirek/20200309/Ujabb_tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol  
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3. A Koordinációs Bizottság felhívja a Központi Tanulmányi Hivatal és a Dékáni Hivata-

lok, oktatási szervezeti egységek oktatásszervezési és tanulmányi adminisztrációs fel-

adatokat ellátó munkatársait, hogy a személyes ügyfélfogadást a következő időszak-

ban lehetőség szerint mellőzzék és térjenek át telefon, illetve elektronikus levél útján 

történő kapcsolattartásra. 

III. Munkatársakat érintő intézkedések 

1. A fenntartó közlése alapján az Egyetem munkavállalója 

a) nem utazhat hivatalos külföldi kiküldetésre; 

b) nem fogadhat – az Egyetem területén – vendéget, látogatót fertőzéssel érintett 

országból2. 

2. A 2020. március 9-én kelt Intézkedések egységes végrehajtása érdekében az abban 

foglalt egyes rendelkezések az alábbiak szerint értendők 

a) az Intézkedések I.1., I.2. és I.3. pontja szerint érintett személy az, aki a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ aktuális tájékoztatója szerint fertőzéssel érintett or-

szágból tért vagy tér vissza Magyarországra, továbbá az, aki igazoltan fertőzött 

vagy hatósági kötelezés alapján elkülönített személlyel került szoros kapcso-

latba3; az érintett személy érintettségét munkairányítói jogkört gyakorló veze-

tőjének köteles haladéktalanul bejelenteni; az érintett személy köteles a jár-

ványügyi elkülönítésre vonatkozó rendelkezéseknek eleget tenni; 

b) az Intézkedések I.5. pontja szerint veszélyeztetett személy az, aki kora vagy 

egészségi állapota miatt fokozott egészségi kockázattal bír; veszélyeztetett sze-

mély a munkairányítói jogkor gyakorlójának egyidejű tájékoztatása mellett tar-

tózkodjon az Egyetem területére való belépéstől; 

c) az Intézkedések I.6. pontja szerint közvetetten veszélyeztetett személy az, aki 

veszélyeztetett személlyel él egy háztartásban; közvetetten veszélyeztetett sze-

mély a munkairányítói jogkor gyakorlójánál kérheti a távmunka lehetőségét; 

d) az 50 főt meghaladó rendezvény körébe nem érthetők az e létszámot esetlege-

sen meghaladó tanulmányi foglalkozások (pl. előadás), azokat az órarend sze-

rint, az adott helyzetnek megfelelően (esetleg fejlett technológiák alkalmazásá-

val) meg kell tartani. 

3. Ha az oktatók, oktatásszervezők olyan hallgatóról tudnak, aki akár tanulmányaival 

összefüggésben vagy akár családi, egyéni szervezésben fertőzött területen járt, ezt ha-

ladéktalanul jelezzék a központi, covid19info@mail.bme.hu elektronikus levélcímre. 

4. Az előadásokon és gyakorlati foglalkozásokon a jelenléti, részvételi követelmények 

további intézkedésig nem ellenőrizhetők, azokat a hallgató részéről teljesítettnek kell 

tekinteni. A laboratóriumi gyakorlati foglalkozásokat, a tanulmányi teljesítményérté-

keléseket az adott helyzetnek megfelelően meg kell tartani, azokon a részvétel ellen-

őrizhető. 

                                                 
2 A fertőzéssel érintett országok listája a https://koronavirus.gov.hu/ oldalról elérhető interaktív térképen: 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR2RnuLTnC2TjL-

FDrFke8PiMGDhx-Bx3HMVym6CHcciazm1XwcTHvpZuXuM#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6  
3 szoros kapcsolat értelmezése: https://www.nnk.gov.hu/attachments/ar-

ticle/523/Elj%C3%A1r%C3%A1srend_COVID19_2020.03.02_m.pdf 
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