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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) 

Szervezeti és Működési Rend 41. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, rek-

torként a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés sze-

rinti, kancellárként a nemzeti felsőoktatásról szóló a 2011. évi CCIV. törvény 13/A. § 

(2) bekezdés szerinti feladatkörünkben eljárva, a koronavírus járvány kockázatának 

csökkentése, az egyetemi polgárok életének, egészségének, személyi, vagyon- és jog-

biztonságának védelme, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 

második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben és a védelmi intézkedé-

sek ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendeletben foglaltak ered-

ményes végrehajtása, továbbá az Egyetemen folyó tevékenységek folytonosságának és 

fenntarthatóságának érdekében, figyelemmel a fenntartó „Ágazati ajánlás a felsőoktatási 

képzés veszélyhelyzet során történő digitális megszervezéséhez”, 2020. november 12. napjától 

hatályos intézkedésében előírtakra a következő együttes utasítást adjuk ki: 

 

1. § [Az utasítás személyi hatálya] 

 

(1) A jelen utasítás személyi hatálya kiterjed 

a) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyekre (a továbbiakban: 

hallgató); 

b) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban már nem álló személyre a meg-

szűnt hallgatói jogviszonnyal összefüggő ügyeinek intézése tekintetében 

(a továbbiakban: volt hallgató); 

c) az oktatásban vagy az oktatásszervezésben részt vevő valamennyi szerve-

zeti egységre, minden oktatóra, kutatóra és tanárra, továbbá oktatói, il-

letve oktatásszervezési feladatokat ellátó személyekre (a továbbiakban 

együttesen: oktató); és 

d) az Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre, 

továbbá az Egyetem területén szerződéses jogviszony alapján munkát 

végző személyekre (a továbbiakban együttesen: munkavállaló). 

(2) A jelen utasítás személyi hatálya kiterjed továbbá az Egyetem területén tartóz-

kodó, illetve – az belépés céljával összefüggésben – az Egyetem területére be-

lépni szándékozó személyekre. 

 

2. § [Az utasítás tárgyi és területi hatálya] 

 

(1) A jelen utasítás tárgyi hatálya az Egyetem járványügyi védekezését szolgáló te-

vékenységekre terjed ki.  

(2) A jelen utasítás területi hatálya kiterjed az intézmény összes működési és kép-

zési területére, valamint telephelyére, az Egyetem által fenntartott és üzemeltett 

összes létesítményére, ideértve a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatáro-

zott kollégiumokat is. 
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3. § [Fokozott járványügyi védelmi intézkedések] 

 

(1) Az Egyetemen a fokozott járványügyi védekezést a Budapesti Műszaki és Gaz-

daságtudományi Egyetem veszélyhelyzetben alkalmazandó járványügyi vé-

delmi intézkedéseiről szóló 13/2020. (XI. 16.) számú rektori-kancellári közös 

utasítás 1. melléklete szerinti Intézkedési Tervben foglaltakat a jelen utasítás 1. 

melléklete szerinti fokozott járványügyi védelmi intézkedésekben foglalt elté-

résekkel kell megszervezni és végrehajtani. 

(2) Ahol a jelen utasítás 1. mellékletében foglalt fokozott járványügyi intézkedések 

a járványügyi Intézkedési Tervtől eltérő, annál szigorúbb magatartási szabályt 

állapítanak meg, ott a fokozott járványügyi intézkedéseket kell alkalmazni.  

(3) Ha a jelen utasítás 1. mellékletében foglalt fokozott járványügyi intézkedések 

az ágazati ajánlásban foglaltaknál szigorúbb előírást (magasabb védelmi szin-

tet) határoz meg, akkor a fokozott járványügyi intézkedéseket kell alkalmazni. 

(4) A jelen utasítás 1. mellékletében foglalt fokozott járványügyi intézkedések 

szándékos megsértése felelősségre vonási eljárást eredményez. 

 

 

4. § [Záró és hatályba léptető rendelkezések] 

 

(1) Ez az utasítás 2021. március 8. napján lép hatályba. 

(2) Ezt az utasítást a Rektori Kabinet gondozza. 

(3) Jelen utasítás elérhető az Egyetem központi honlapján (www.bme.hu) a „Tájé-

koztató a koronavírus-helyzetről” oldalon, továbbá a Rektori Kabinet honlap-

ján, a https://rektori.bme.hu/content/utasitasok_korlevelek_tajekoztatok olda-

lon 

 

 

Budapest, 2021. március 8. 

 

 

 

Kotán Attila s.k. 

kancellár 

Dr. Józsa János s.k. 

rektor 

 

  

http://www.bme.hu/
https://rektori.bme.hu/content/utasitasok_korlevelek_tajekoztatok
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1. Melléklet 

FOKOZOTT JÁRVÁNYÜGYI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

 

I. Általános védelmi intézkedések kiegészítése 

1. Az Egyetem területére továbbra is a kötelező testhőmérséklet mérést követően 

van lehetőség belépni az erre kijelölt belépési pontokon (az „A” épület, az „E” 

épület, a 4-es és a 7-es számú bejárat, valamint a főporta irányából).  

2. Az Egyetem egész területén, ide értve a külső, szabad tereket is, szájat és orrot 

egyaránt elfedő maszk viselése kötelező. 

3. Az Egyetem sportcélú épületeiben, helyiségeiben az egyéni, valamint a csopor-

tos szabadidős sporttevékenység továbbra is tilos. Ezen intézkedés alól csak a 

versenyszerűen portolók kaphatnak felmentést. 

 

II. Az oktatás megszervezésére vonatkozó különös előírások kiegészítése 

1. Jelenléti tanulmányi cselekmény az összes képzési szintre és munkarendre ki-

terjedően – ide értve a felnőttoktatási és tanfolyami képzéseket és vizsgákat – 

az Egyetem területén nem tartható, nem szervezhető. A már meghirdetett vagy 

tervezett jelenléti tanulmányi cselekményeket is távolléti formában kell lebo-

nyolítani. 

2. A vizsgáztatást, tanulmányi teljesítményértékelést távolléti (zárt rendszerű táv-

oktatási forma) oktatás keretében kell megszervezni és folyamatosan biztosí-

tani. 

3. Az 1-2. pontban foglalt kötelezettség alól felmentés nem adható. 

 

III. Rendezvényekre vonatkozó előírások kiegészítése 

1. Az Egyetem területén a jelenlévők személyes jelenlétét igénylő rendezvények 

továbbra sem tarthatók. Minden, a feladatok ellátásához szükséges értekezlet, 

megbeszélés, konferencia, testületi szerv ülése, tárgyalás stb. esetében pedig tö-

rekedni kell azok  elektronikus hírközlő eszköz vagy információs rendszer útján 

történő lebonyolítására. 

2. Az Idegen Nyelvi Központ által szervezett jelenléti nyelvvizsga nem tartható 

meg. 

 

IV. Kollégiumi bentlakásra vonatkozó intézkedések kiegészítése 

1. Fenntartói rendelkezés alapján újabb kollégiumi lakhatási engedély csak külö-

nösen indokolt esetben adható, illetve a már rektori lakhatási engedéllyel ren-

delkezők továbbra is a kollégiumban maradhatnak. 
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V. Munkavégzésre és munkaszervezésre vonatkozó előírások 

1. Az Egyetem üzemszerű működése folyamatos, így minden foglalkoztatott 

munkavégzésre köteles. A munkavégzés helyét a 2-5. bekezdésben foglalt kivé-

telekkel a munkairányítási jogkör gyakorlója határozza meg. 

2. A folyamatos működés fenntartásának követelménye mellett az oktatásban fog-

lalkoztatottak (oktatók, kutatók és tanárok) munkájukat a munkavégzés rendes 

helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel vég-

zik. 

3. Az oktatók, kutatók és tanárok körében a munkairányítói jogkörű vezetők által 

munkahelyen történő munkavégzés rendelhető el azok számára, akiknek eseté-

ben ez feltétlenül szükséges vagy az ellátandó tevékenység jellege a lakó-, il-

letve tartózkodási helyükön történő munkavégzést nem teszi lehetővé. 

4. A 3. bekezdés szerinti intézkedést a munkairányítói jogkörű vezető az oktatás-

ban foglalkoztatott személlyel rövid úton, az írásba foglalás mellőzésével közli. 

5. Az Egyetemen az ügyeket – amennyiben lehetséges – elektronikusan kell in-

tézni. Érvényes jognyilatkozat tehető ügyfélkapun keresztül elérhető azonosí-

tásra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel. 

6. A doktoranduszra az oktatóra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. 

 


