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3/2020. sz. Rektori körlevél 

a koronavírus által okozott veszélyhelyzet kezelésére 

A Kormány által 2020. március 11-én elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel az alábbi utasítást 

adom ki. Ennek betartása és betartatása minden kolléga kötelessége. 

1. 2020. március 12-től egyelőre március 31-ig az oktatás csak távoktatási formában 

lehetséges. Ezalatt az idő alatt se az oktatók, se a hallgatók ne utazzanak külföldre, lehetőség 

szerint lakhelyükön tartózkodjanak. 

2. Az 1. pontban foglaltak szerint a hallgatók ezen időszak alatt nem látogathatják a főiskolát. 

Minden hallgatói ügyintézés esetében elektronikus eljárásrendet kell alkalmazni. 

3. A hallgatók óvodai, iskolai gyakorlatokon sem vehetnek részt, zárótevékenységet, illetve 

zárótanítást nem végezhetnek. Kérem, erről a megfelelő intézményeket az ügyintézők 

tájékoztassák. 

4. Ezen időszak alatt a főiskola oktatói, kutatói, tanárai, munkatársai, funkcionális területen 

dolgozók esetében a folyamatos munkavégzés szükséges. Oktatóknál ez otthoni 

munkavégzésben valósul meg, folyamatos figyelve a főiskolai honlapot és 

levelezőrendszert. Indokolt esetben a nem oktatói státuszban dolgozóknak a szervezeti 

egység vezetője – amennyiben a munka azt megengedi – könnyített munkavégzést 

javasolhat, melyhez rektori jóváhagyás szükséges. 

5. A magyar hallgatók a kollégiumi tartózkodási helyről lehetőleg otthonukba távozzanak, aki 

ezt nem tudja megoldani, maradhat a szálláshelyén. A nemzetközi hallgatók kollégiumi 

tartózkodása a továbbiakban is megengedett.  

6. A főiskola területén szervezett, külső rendezvények esetében a veszélyhelyzetre való 

eljárásrend alkalmazása szükséges. A főiskola a belső rendezvényeit nem, illetve későbbi 

időpontokban tartja meg. 

7. Ezen és a korábbi intézkedési utasításokat tartalmazó körleveleket kérem, hogy az 

adminisztrátorok, ügyintézők az óraadókhoz, más külsős érintetthez juttassák el. 

8. A korábbi körlevelekben leírt, fenti pontokat nem érintő előírások továbbra is érvényben 

vannak. A fentiekről kérem a külföldi hallgatók folyamatos tájékoztatását, részükre segítő 

információk biztosítását. 

A változásokról, újabb, szükséges intézkedésekről folyamatosan tájékoztatjuk a kollégákat, 

hallgatókat, kérem ezek szigorú betartását mindenkitől.  

Újra felhívom a figyelmet a higiéniai követelmények fokozott betartására. Kérek mindenkit, hogy 

kísérje figyelemmel a levelezőrendszeren keresztül és a honlapon közzétett információkat. 

 

Vác, 2020. március 12. 

       Libor Józsefné dr. sk. 

        rektor 
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