
 

 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  

 

 

 

 

 

 

8/2021. (VII. 20.) számú rektori-kancellári közös utasítás 

 

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

járványügyi védelmi intézkedéseiről 

 

a módosításáról szóló 13/2021. (IX. 2.) és 17/2021. (X. 27.) számú  

rektori-kancellári közös utasításokkal egybeszerkesztett szöveg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályba lépés napja: 2021. július 21.  

A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyezett szervezetszabályozó eszköz(ök) módosítások 

nyomon követéséhez: az utasításban foglaltak szerint 

Felülvizsgálat: 

– szakmai megfelelőség: Rektori Kabinet Oktatási Igazgatóság 

Kancellária Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság 

– jogi megfelelőség: Jogi Igazgatóság 

Felelős: Dr. Bihari Péter oktatási rektorhelyettes, Nagy Gábor HSzI igazgató 

Kiadmányozó: Dr. Czigány Tibor rektor, Kotán Attila kancellár  



 

2 

 

1A 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, valamint a felsőoktatási intézmény diplomaátadó és tiszt-

avató rendezvénye veszélyhelyzet idején történő megtartásának szabályairól szóló 

351/2021. (VI. 24.) Korm. rendeletben foglaltak eredményes végrehajtása érdekében 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 – a belépés céljával összefüggésben – az Egyetem területére belépni 

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. 

  

 
1 Megállapította a 13/2021. (IX.2.) számú rektori-kancellári közös utasítás. Hatályos 2021. szeptember 3-

tól. 
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3. § [Járványügyi Intézkedési Terv] 

 

(1) Az Egyetemen a járványügyi védekezést a melléklet szerinti Intézkedési Terv-

ben foglaltak szerint kell megszervezni és végrehajtani. 

(2) Az Intézkedési Tervben foglalt előírások szándékos vagy gondatlan megsértése 

jogszabályban, más szabályzatban meghatározott jogkövetkezménnyel jár. 

 

4. § [Záró rendelkezések] 

 

(1) Jelen utasítás 2021. július 21. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem veszély-

helyzetben alkalmazandó járványügyi védelmi intézkedéseiről szóló 13/2020. 

(XI. 16.) számú rektori-kancellári közös utasítás. 

(3) Ezt az utasítást a Rektori Kabinet gondozza. 

(4) 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. július 20. 

 

 

 

Kotán Attila s.k. 

kancellár 

Dr. Czigány Tibor s.k. 

rektor 

 

  

http://www.bme.hu/
https://rektori.bme.hu/content/utasitasok_korlevelek_tajekoztatok
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2Melléklet 

 

INTÉZKEDÉSI TERV 

 

I. Bevezető rendelkezések 

1. Magyarország Országgyűlése a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről 

szóló 2021. évi I. törvénnyel számos, a veszélyhelyzet időszaka alatt alkalma-

zandó jogszabály hatályát meghosszabbította. A Kormány ezen rendeleteket a 

helyzethez igazodóan módosította és a járvány elleni védekezésben új szabá-

lyokat vezetett be. 

2. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ágazati irányítói jogkörben 2021. 

augusztus 30. napján „Ágazati ajánlás a 2021/2022. tanév veszélyhelyzet idején tör-

ténő megkezdéséhez” címmel (a továbbiakban: Ágazati ajánlás) előírásokat tett 

közzé, amely meghatározza a járványügyi védekezés kereteit és főbb céljait. 

3. A jelen Intézkedési Terv célja, hogy – a jogszabályi keretek között, figyelemmel 

az Ágazati ajánlásban foglaltakra – egységes eljárásrendet határozzon meg a 

veszélyhelyzetben az Egyetem egyes tevékenységeinek ellátására, a koronaví-

rus járvánnyal járó kockázatok csökkentésére. 

 

II. Általános védelmi intézkedések 

1. Az Egyetem területére kizárólag a koronavírus fertőzés tüneteit nem mutató, 

egészséges személy léphet  

2. A tüneteket minden személy napi rendszerességgel köteles magán – az Egye-

tem területére való belépés előtt – ellenőrizni. A tüneteket mutató személy en-

nek tényéről, ha 

a. munkavállaló vagy oktató, akkor közvetlen (munkairányító jogkörű) fe-

lettesét erről haladéktalanul értesíti; 

b. hallgató, volt hallgató, akkor a tanulmányi rendszerben (NEPTUN rend-

szer) az e célra szolgáló űrlapon (088 számú kérvény) ezt bejelenti. 

3. A magán tüneteket észlelő személy a tünetek bejelentését, továbbá a magas koc-

kázatú expozíciónak (szoros kapcsolat) kitett személy a kontaktust követő 10 

napon belül nem léphet az Egyetem területére (önkéntes karantén) 

4. Ha a koronavírus fertőzés igazolt, járványügyi elkülönítés vagy megfigyelés 

(önkéntes vagy hatósági karantén) szükséges vagy az megszűnt, illetve a koro-

navírus okozta betegségből felgyógyult, akkor 

a. a munkavállaló, illetve oktató ennek tényéről haladéktalanul értesíti kö-

vetlen felettesét; 

 
2 Megállapította a 13/2021. (IX.2.) számú rektori-kancellári közös utasítás. Hatályos 2021. szeptember 3-

tól. 
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b. hallgató vagy volt hallgató ennek tényét a tanulmányi rendszerben 

(NEPTUN rendszer) az e célra szolgáló űrlapon (088 számú kérvény) be-

jelenti. 

5. A munkavállaló vagy oktató, ha tünetek fennállása, járványügyi megfigyelés 

vagy elkülönítés (önkéntes karantén, hatósági karantén), illetve igazolt fertőzés 

fennállása miatt az Egyetem területére nem léphet be, akkor – amennyiben 

egészségi állapota, ellátandó feladatai és a munkáltatói jog gyakorlója ezt lehe-

tővé teszik – otthoni munkavégzés keretében látja el feladatait. 

6. A hallgató, volt hallgató tünetek fennállása, járványügyi megfigyelés vagy el-

különítés (önkéntes karantén, hatósági karantén), illetve igazolt fertőzés fenn-

állása miatt az Egyetem területére nem léphet be, ha a járványügyi elkülönítés 

kijelölt helye a kollégium, akkor köteles ott tartózkodni. 

7. 3A szájat és orrot egyaránt takaró védőmaszk (a továbbiakban: maszk vagy vé-

dőmaszk) viselete az Egyetem belső, zárt tereiben kötelező. Ez alól kizárólag az 

V. szakasz 6. bekezdésében foglalt területek képeznek kivételt. 

7a. 4A 7. bekezdésben foglaltaktól eltérően mentesül a maszkviselési kötelezettség 

alól a tanulmányi foglalkozást tartó oktató a tanulmányi foglalkozás időtartama 

alatt. 

7b. 5A tanulmányi cselekmények során az oktató köteles ellenőrizni maszkviselési 

kötelezettség betartását, a maszkot nem viselő személyeket felszólítja a 

maszkviselésre. A tanórát tartó, a tanulmányi teljesítményértékelést lebonyolító 

oktató megtagadhatja a maszkot nem viselő hallgató részvételét az adott tanul-

mányi cselekményen. 

8. A személyi higiéné betartása az Egyetem minden polgára részéről szükséges és 

felelős állampolgári magatartást követel. Ez magában foglalja a gyakori szap-

panos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását. 

9. A nagy forgalmú közös területeken (pl. közlekedők, felvonók, lépcsőházak, 

mellékhelyiségek, teakonyhák) a gyakran érintett felületek teljeskörű, megfe-

lelő intenzitású és gyakoriságú virucid hatású felületfertőtlenítővel történő tisz-

tításáról az Egyetem az adott terület takarításáért felelős szervezeti egység útján 

gondoskodik. 

10. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében – 

mesterséges szellőzés alkalmazása esetén is – kiemelt figyelmet kell fordítani a 

folyamatos és rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, ajtók, 

ablakok nyitására, melynek végrehajtása a helyiséget használók kötelessége.  

 
3 Módosította a 17/2021. (X. 27.) számú rektori-kancellári közös utasítás. Hatályos 2021. november 2. 

napjától. 
4 Beiktatta a 17/2021. (X. 27.) számú rektori-kancellári közös utasítás. Hatályos 2021. november 2. napjá-

tól. 
5 Beiktatta a 17/2021. (X. 27.) számú rektori-kancellári közös utasítás. Hatályos 2021. november 2. napjá-

tól. 
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11. Azon személyt, aki az előírásokat megszegi, magatartásával a környezetében 

lévőket veszélyezteti, fel kell szólítani a cselekmény abbahagyására. Ha a fel-

szólítás nem vezet eredményre, akkor a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osz-

tályt értesíteni kell. A Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály munkatársai a 

szükséges intézkedéseket megteszik. 

12. A veszélyhelyzet idején közintézmények területén alkalmazandó védelmi in-

tézkedésekről szóló 553/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a alapján jár el az 

Egyetem azon személlyel szemben, aki a járványügyi intézkedések végrehajtá-

sát akadályozza. 

13. Az egymás iránti felelősség, az emberi élet és egészség védelme érdekében fel-

hívjuk az egyetemi polgárokat, hogy éljenek a védőoltás felvételének lehetősé-

gével, segítsék a biztonságos jelenléti oktatás és munkavégzés feltételeinek 

megteremtését! 

 

III. Az oktatás megszervezésére vonatkozó különös előírások 

1. Az oktatást a II. szakaszban foglalt védelmi intézkedések mellett jelenléti for-

mában kell megszervezni. 

2. A tanulmányi foglalkozások során a maszk viselése nem kötelező, de a maszk 

viselése nem tiltható meg és a maszk levételére hallgató nem kötelezhető. 

3. A fertőzésveszély csökkentése érdekében egyes tanulmányi cselekmények (tel-

jesítményértékelések, feladatbeadás és értékelés, konzultáció stb.) információs 

rendszerek útján is lebonyolíthatók. 

 

IV. Rendezvényekre vonatkozó előírások 

1. Az Egyetem területén rendezvény a veszélyhelyzet idején alkalmazandó vé-

delmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 

3. alcímében foglaltak szerint tartható. 

2. A jelen Intézkedési Terv alkalmazásában a Gólyabál és más hasonló, zenés ren-

dezvény zárt térben tartott egyéb rendezvénynek minősül. 

3. A zárt térben tartott egyéb rendezvényen (különösen: értekezlet, ünnepség, 

konferencia, bankett, bál, fogadás, kulturális program) csak koronavírus ellen 

védett személy vehet részt. 

4. Azon rendezvényeknek esetében, ahol a részvétel koronavírus elleni védettség-

hez kötött, a szervező (valamint a rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy 

vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja) köteles 

annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megaka-

dályozni, aki a koronavírus elleni védettségét a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rende-

letben meghatározott módon nem igazolja. 

5. Az Idegen Nyelvi Központ által szervezett nyelvvizsga nem minősül rendez-

vénynek, így az az általános védelmi intézkedések betartása mellett megtart-

ható. 
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V. Kollégiumi bentlakásra vonatkozó intézkedések 

1. A kollégiumban életvitelszerűen az a személy tartózkodhat, aki a veszélyhely-

zet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdése szerint koronavírus ellen 

védett személy (a továbbiakban: koronavírus ellen védett személy). 

2. A kollégiumban tartózkodó személyek a bentlakás során a jelen szakaszban 

foglalt magatartási szabályokat kötelesek megtartani. A jelen Intézkedési Terv-

ben, valamint a járvány elleni védekezésről szóló jogszabályban előírt magatar-

tási szabályok megsértése a kollégiumból való azonnali kizárást vonja maga 

után. 

3. Az Egyetem fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben a kollégiumban tartóz-

kodó hallgatók számára a kollégiumi pályázati eljárásban elnyert kollégiumtól 

eltérő kollégiumot jelöljön ki tartózkodási helyül. 

4. A hallgatók a kollégiumok területén is az alapvető járványügyi védelmi intéz-

kedések, vonatkozó jogszabályok szerint kötelesek eljárni.  

5. A kollégiumok területén rendezvény a veszélyhelyzet idején alkalmazandó vé-

delmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 

3. alcímében és a jelen Intézkedési Terv IV. szakaszában foglaltak szerint tart-

ható. 

6. 6A kollégiumok beléptetőkapuján történő áthaladást követően a maszk haszná-

lata nem kötelező. A kollégiumban a maszk használata nem tiltható meg. 

7. Amennyiben a hallgató a koronavírus bármely tünetét érzi magán, azt köteles 

a gondnoknak azonnal jelezni, és a lehető legkevesebbet a kollégium közösségi 

tereiben tartózkodni. 

8. A hallgató köteles jelezni, ha szobájában, a kollégium közös terein bármilyen 

extra takarítási szükségességet észlel. Köteles jelezni azt is, ha valahol a kézfer-

tőtlenítő elfogyott. 

 

VI. Kollégiumi infrastruktúrára vonatkozó intézkedések 

Figyelembe véve a járványveszély idejére érvényes hatósági ajánlásokat, az Egye-

tem kollégiumaiban a következő védelmi intézkedések betartása mellett engedé-

lyezett tartózkodás: 

1. Fokozottan kell fertőtleníteni a kollégisták által gyakran érintett felületeket, 

mint például szekrényeket, kilincseket, gombokat és villanykapcsolókat, egyút-

tal a fürdők, mellékhelyiségek tisztaságára is fokozottan ügyelni kell. 

2. A közös használatú területeken és helyiségekben (mosdók, folyosók stb.) az óv-

intézkedésekről szóló tájékoztatókat és útmutató matricákat kell kihelyezni. 

3. Indokolt esetben – figyelemmel a járványveszélyre – a kollégiumi szolgáltatá-

sok korlátozhatók, egyes személyek abból – amennyiben fennáll a veszélye, 

hogy koronavírussal fertőzöttek – kizárhatók. 

 
6 Módosította a 17/2021. (X. 27.) számú rektori-kancellári közös utasítás. Hatályos 2021. november 2. 

napjától. 
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VII. Külföldi hallgatók kollégiumi elhelyezésével kapcsolatos intézkedések 

1. A kollégiumi férőhelyben részesülő külföldi hallgatók az Egyetem által külső 

szolgáltatótól bérelt szálláshelyeken (továbbiakban: bérelt kollégiumok) kerül-

nek elhelyezésre. 

2. A bérelt kollégiumokban is a jelen Intézkedési Terv VI. szakaszában meghatá-

rozott előírások az irányadóak. 

3. Az Egyetem – amennyiben feltétlen szükséges – a bérelt férőhelyeken biztosítja 

a külföldi hallgatók házi karanténban történő elhelyezését.  

4. Amennyiben egy külföldi hallgatónál fertőzés gyanúja merül fel, a bérelt kollé-

gium üzemeltetője azonnal intézkedik az értinett hallgató elkülönítéséről, egy-

úttal értesíti a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság igazgatóját. 

5. Azon hallgatók, akiknél hatósági házi karantént rendelt el az illetékes járvány-

ügyi hatóság, csak a karantént elrendelő hatóság engedélyével hagyhatják el a 

lakóegységeiket (mely a lakószobából és a hozzá tartozó szociális blokkból áll). 

 

VIII. Diplomaátadó rendezvényekre vonatkozó különös szabályok 

1. A felsőoktatási intézmény diplomaátadó és tisztavató rendezvénye veszély-

helyzet idején történő megtartásának szabályairól szóló 351/2021. (VI. 24.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 

diplomaátadó ünnepségen egyidőben jelenlévő személyek maximális száma 

696 fő lehet. 

2. Az 1. pont szerinti létszámkorlát a K épület Aulára és kerengőre meghatározott 

496 fős, valamint a Díszteremre meghatározott 200 fős létszámkorlátból tevődik 

össze. A létszámkorlát betartatásáról a diplomaátadó ünnepséget gondozó kar 

dékánja a szervezők útján gondoskodik. Célszerű a diplomát átvevők és a velük 

együtt jelen lévő kísérők (vendégek) számát úgy meghatározni, hogy szabály-

követő magatartás esetén a résztvevők száma a létszámkorláton belül marad-

jon. 

3. Az R. 1. § (3) bekezdés alapján a diplomaátadó rendezvényen bárki életkortól, 

illetve koronavírus elleni védettségtől függetlenül részt vehet, a diplomaátadó 

rendezvény helyszínén megengedett a tartózkodás. 

4. Az R. 1. § (4) bekezdés alapján a koronavírus-világjárvány terjedésének meg-

akadályozása céljából a következő magatartási szabályokat kell a szervezőknek 

betartani és betartatni: 

e) kerülni kell a torlódásokat, a résztvevőket a szervezőknek úgy kell irányí-

taniuk, hogy „sűrűsödés” (a személyek közvetlen testi kontaktusa) ne ala-

kuljon ki; 

f) a testi kontaktust (pl. kézfogás), a diplomaátadáshoz közvetlenül nem 

kapcsolódóan kerülni kell; 
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g) a diplomát átadó és a diplomát átvevő személy fehér, az ünnepélyes alka-

lomhoz illő kesztyűt köteles viselni, kézfogás csak kesztyűben megenge-

dett; 

h) a diplomaátadó ünnepségen, a maszk viselése nem kötelező, de a maszk 

viselése nem tiltható meg. 

5. Az R. 1. § (5) bekezdés alapján a szervező (a kar képviselője) a diplomaátadó 

a) ünnepségre meghívott (volt) hallgatókat a magatartási szabályokról előzetesen 

elektronikus levélben tájékoztatja; 

b) ünnepségen jelen lévőket az ünnepség kezdete előtt a magatartási szabá-

lyokról szóban is tájékoztatja. 

6. A szervező kar dékánja gondoskodik a tájékoztatásról és a magatartási szabá-

lyok betartásáról, betartatásáról. 

 


