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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS  

GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

 

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések  

2020. június 22.  

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 

készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, valamint egyes kormányrendeletek kapcsán 

szükséges további intézkedések 

 

A Koordinációs Bizottság 

̶ a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 

készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény,  

̶ a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 

17.) Korm. rendelet,  

̶ a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet,  

̶ a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról 

szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet, és 

̶ az országos tisztifőorvos 2020. június 2. napján kihirdetett, a felsőoktatási 

intézményekben a vizsgáztatás oktatási intézményekben történő megrendezéséről, 

közegészségügyi- járványügyi feltételeiről szóló határozata  

alapján a felülvizsgálta 2020. március 9. és június 9. között hozott intézkedéseit és azokat a 

következők szerint módosítja: 

I. Hatályukat vesztő intézkedések 

Hatályát veszti 

1. a 2020. március 9-én kelt intézkedések I. és III. szakasza; 

2. a 2020. március 10-én kelt intézkedések II. és III. szakasza; 

3. a 2020. március 11-én kelt intézkedések II. és III. szakasza; 

4.  a 2020. március 26-án kelt intézkedés; 

5. a 2020. március 29-én kelt intézkedés; 

6. a 2020. május 17-én kelt intézkedés; és 

7. a 2020. május 18-án kelt intézkedések I. szakasz 1-3. pontja. 
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II. Hallgatók belépése az Egyetem területére, egyes tanulmányi cselekmények 

1. Hallgató az Egyetem területére beléphet. Az Egyetem területén a 1,5 méteres 

védőtávolságot meg kell tartani, ajánlott a szájat és orrot takaró maszk, sál vagy 

kendő viselete. 

2. Tanulmányi teljesítményértékelési cselekmények (különösen: vizsga, szigorlat) 

kizárólag távolléti formában, információs rendszerek útján tarthatók. 

3. Jelenléti záróvizsgák során a 2020. május 18-i intézkedések, valamint az országos 

tisztifőorvos 2020. június 2. napján kihirdetett, a felsőoktatási intézményekben a 

vizsgáztatás oktatási intézményekben történő megrendezéséről, közegészségügyi- 

járványügyi feltételeiről szóló határozatának1 megfelelően kell eljárni. 

 

III. Kollégiumok látogatása 

Mindaddig, amíg jogszabály vagy hatóság a kollégiumok látogatásának és használatának 

részletes szabályait meg nem állapítja, a Martos Kollégium kivételével az Egyetem 

kollégiumai hallgatók által nem látogathatók, nem használhatók. 

 

 

Koordinációs Bizottság 

                                                 
1 https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/659-felsooktatasi-intezmenyekben-a-

vizsgaztatas-oktatasi-intezmenyekben-torteno-megrendezese-kozegeszsegugyi-jarvanyugyi-feltetelek  

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/659-felsooktatasi-intezmenyekben-a-vizsgaztatas-oktatasi-intezmenyekben-torteno-megrendezese-kozegeszsegugyi-jarvanyugyi-feltetelek
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/659-felsooktatasi-intezmenyekben-a-vizsgaztatas-oktatasi-intezmenyekben-torteno-megrendezese-kozegeszsegugyi-jarvanyugyi-feltetelek

