Coronavírus Ügyi Operatív Bizottság
Iktatószám: IKT/5-790/7/2020
Tárgy: 8/2020. (III.12.) sz. CÜOB
körlevél utazások, rendezvények
és a hallgatói munkavégzés
szabályairól
A Szegedi Tudományegyetem
valamennyi szervezeti egységének
vezetője részére
Tisztelt Egyetemi Vezető!
Az új koronavírus okozta fertőzés terjedésének megelőzése érdekében és az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III.
11.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: Rendelet) is figyelemmel, jelen körlevél kiadásától
kezdődően, további hatósági intézkedésig vagy felsővezetői utasításig az alábbiakat rendeljük
el:
Külföldre utazás és külföldiek fogadása:
1. A Rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontjának rendelkezése alapján az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi dolgozók (egészségügyi dolgozó:
az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel
rendelkező személy, az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, továbbá az
egészségügyi tevékenységben közreműködő egészségügyi szakképesítéssel nem
rendelkező személy) Magyarország területét csak az ágazat irányításáért felelős
miniszter külön engedélyével hagyhatják el.
2. A Szegedi Tudományegyetem minden más foglalkoztatottja, hallgatója
vonatkozásában külföldi kiküldetés – célországtól függetlenül – nem rendelhető el,
illetve külföldi szakmai utazás nem engedélyezhető.
3. A közvetlen munkahelyi vezetők tájékoztassák a munkatársakat arról, hogy a külföldi
magáncélú utazásaikat – személyes biztonságuk, illetve a Szegedi
Tudományegyetem szervezeti egységei zavartalan működésének fenntartása érdekében
– lehetőség szerint függesszék fel és kerüljék el. Felhívjuk a figyelmet, hogy
amennyiben a foglalkoztatottak saját felelősségükre külföldi utazás mellett döntenek,
akkor az ebből eredő következmények vonatkozásában a munkajogi és büntetőjogi
felelősség őket terheli, így különösen amennyiben az Egyetemmel foglalkoztatási
jogviszonyban álló személy saját felelősségére elhagyta Magyarország területét, és
visszatérésekor a Rendelet 3. §-ban foglalt hatósági intézkedés alá kerül

6720 Szeged, Dugonics tér 13.
e-mail: coronavirus.jelentes@rekt.szte.hu

keresőképtelenség igazolása esetén társadalombiztosítási ellátásra jogosult. Ennek
hiányában a munkáltató az alkalmazott éves szabadsága terhére tudja biztosítania a
távollét lehetőségét, vagy a hiányzás igazolt nem fizetett távollétnek minősíthető. Azon
munkatársakkal szemben akik a tiltások, ajánlások ellenére külföldre utaznak, és
munkavégzési kötelezettségüknek engedélyezett szabadságuk leteltével önhibájukból
nem tudnak eleget tenni az Egyetem további egyéb munkajogi szankciókkal léphet fel.
4. Külföldi delegációk, külföldi meghívottak fogadását le kell mondani, illetve
elhalasztani azzal, hogy megtartásukra a veszélyeztetettség elmúltával kerülhet sor.
Erről a külföldi partnereket kérjük haladéktalanul szíveskedjenek tájékoztatni.
5. Külföldi személyek az Egyetem területére nem léphetnek be, ott nem
tartózkodhatnak. Amennyiben az Egyetem alaptevékenységének ellátásához
nélkülözhetetlenül szükséges az érintett külföldi személy fogadása, akkor kizárólag a
Coronavírus Ügyi Operatív Bizottság egyedi elektronikus engedélye alapján van erre
lehetőség. Az engedélyezési kötelezettség alól csak az az állandó tartózkodásra
jogosult EGT-állampolgár képez kivételt, aki a körlevél kiadását megelőzően legalább
30 nappal megkezdte magyarországi tartózkodását és életvitelszerűen, megszakítás
nélkül folyamatosan itt él.
Hallgatók munkavégzésével kapcsolatos rendelkezések:
6. A Rendelet 4. § b) pontja alapján a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása
tilos. Amennyiben a hallgató az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban is áll
természetesen munkavégzés céljából beléphet a Szegedi Tudományegyetem
épületeibe, rá a foglalkoztatottakra vonatkozó szabályok irányadóak. Az a hallgató
aki az Egyetemmel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (pl. megbízási
szerződés, hallgatói munkaszerződés, közérdekű önkéntes jogviszony) kizárólag a
Coronavírus Ügyi Operatív Bizottság egyedi elektronikus engedélyével látogathatja a
Szegedi Tudományegyetem épületeit.
Rendezvények:
7. A Szegedi Tudományegyetem Rendezvényszabályzatában foglalt rendelkezéseket az
alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen 500 főnél több személy
részvételével rendezvény tartása tilos.
b) zárt helyen 50-100 fő részvételével, nem zárt helyen 150-500 fő részvételével
tervezett rendezvény megtartásához a Coronavírus Ügyi Operatív Bizottság egyedi
elektronikus engedélye szükséges. Felhívjuk a rendezvények szervezéséért felelős
személyeket – egyetemi helyszínen, külső szervezésben megvalósuló rendezvény
esetén az egyetemi helyszínt bérbeadó személyeket –, hogy a rendezvény
szervezése során kérjék a résztvevőket arra, hogy veszélyeztetettségük esetén a
rendezvény látogatásától lehetőség szerint tartózkodjanak.
c) A megtartott rendezvények esetén – egyetemi területen és a külső helyszínen is –
gondoskodni kell arról, hogy a rendezvényen csak magyar állampolgár, illetve az
az állandó tartózkodásra jogosult EGT-állampolgár vehet részt, aki a körlevél
kiadását megelőzően legalább 30 nappal megkezdte magyarországi tartózkodását
és életvitelszerűen, megszakítás nélkül folyamatosan itt él.
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d) E rendelkezések érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének
egyaránt felelősségi körébe tartozik.
A
Coronavírus
Ügyi
Operatív
Bizottság
engedélyét,
coronavirus.jelentes@rekt.szte.hu e-mail címen kell kérelmezni.

jóváhagyását

a

A koronavírus fertőzés terjedésével összefüggően kiadott körlevelek és tájékoztatók
egyebekben változatlan tartalommal irányadóak.
A Szegedi Tudományegyetem közfeladatainak ellátása és működőképességének fenntartása
érdekében kérjük minden Egyetemi Vezető és minden foglalkoztatott kollégának szíves
együttműködését a fentiek betartása érdekében.
Kérjük a szervezeti egységek vezetőit, hogy a jelen körlevélben foglaltakról az egységükben
dolgozó kollégákat haladéktalanul és közvetlenül szíveskedjenek tájékoztatni.
Kelt: Szeged, 2020. év március hó 12.

Tisztelettel:

Prof. Dr. Lengyel Csaba s.k.
Bizottság elnöke

Prof. Dr. Kovács László s.k.
Bizottság tagja
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Dr. Dömötör Máté s.k.
Bizottság tagja

