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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-világjárvány elleni 

egyes védelmi intézkedések megszüntetéséről szóló 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 

végrehajtása érdekében 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. 

 

3. § [Járványügyi megelőző védelmi intézkedések] 

 

(1) A szájat és orrot egyaránt takaró védőmaszk (a továbbiakban: maszk vagy vé-

dőmaszk) viselete az Egyetem egész területén – ide értve a kollégiumokat is – 

nem kötelező. A maszk viselése nem tiltható meg. 
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(2) A személyi higiéné betartása az Egyetem minden polgára részéről szükséges és 

elvárt felelős magatartás. 

(3) 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. 

 

4. § [Tájékoztatás] 

 

A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél 

foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) 

Korm. rendelet 4/A. §-ában foglalt rendelkezések (a fizetés nélküli szabadság, il-

letve illetmény nélküli szabadság megszűnése, munkavégzési és rendelkezésre állási kö-

telezettsége kezdete) végrehajtását szolgáló eljárásrendről az Egyetem e rendelet-

ben ben meghatározott határnapig tájékoztatja az érintett foglalkoztatottat. 

 

5. § [Hatályon kívül helyező rendelkezés] 

 

Hatályát veszti a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem járvány-

ügyi védelmi intézkedéseiről szóló, 13/2021. (IX. 2.) és 17/2021. (X. 27.) számú 

rektori-kancellári közös utasításokkal módosított 8/2021. (VII. 20.) számú rek-

tori-kancellári közös utasítás. 

 

6. § [Záró és hatályba léptető rendelkezések] 

 

(1) Jelen utasítás 2022. március 7. napján lép hatályba. 

(2) Ezt az utasítást a Rektori Kabinet gondozza. 

(3) Jelen utasítás elérhető az Egyetem központi szabályozástárában, a https://sza-

balyozastar.bme.hu/ honlapon. 

 

Budapest, 2022. március 6. 

 

 

Kotán Attila s.k. 

kancellár 

Dr. Czigány Tibor s.k. 

rektor 
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