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7/2020. (XI.11.) sz. Rektori - kancellári együttes utasítás
a járványügyi intézkedések bevezetéséről
A megjelent rendeletek, fenntartói rendelkezések és közegészségügyi szempontok szem előtt tartása
mellett, az alábbiak szerint rendelkezünk:
1. Hivatkozással a veszélyhelyzet idején alkalmazandóvédelmi intézkedések második üteméről szóló

484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet14.§-ra, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora, az Egyetem
Szervezeti és Rendje 12. § (8) l) biztosított jogkörében a Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2020.
november 16-tól digitális munkarendű oktatást rendel el.
2. Hivatkozással a veszélyhelyzet idején alkalmazandóvédelmi intézkedések második üteméről szóló

484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet14.§-ra, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora, az Egyetem
Szervezeti és Rendje 12. § (8) l) biztosított jogkörében a Magyar Képzőművészeti Egyetem Stróbl
Alajos Kollégiuma bezárását rendeli el, a hallgatóknak 2020.11.13 12:00-ig el kell hagyniuk a
kollégiumot, kiköltözésüket úgy kell megszervezniük, hogy előre láthatóan az első szemeszter végéig
biztosan nem tudnak a kollégiumba visszatérni. A kiköltözés során a szobákat rendezett állapotban
szükséges hátra hagyni.
3. 2020. november 16-tól intézményünkben minden oktatási tevékenység távolléti oktatás

formájában zajlik.
4. a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása a mai naptól tilos (kivéve kancellári

jóváhagyással, előre egyeztetett időpontban a HÖK vezetőségi egyeztetésein való részvétel, valamint
a szenátusi üléseken megjelenés) a tiltást visszavonásig érvényben tartjuk.
5. A hallgatók számára személyes ügyfélszolgálat megszűnik, kizárólag elektronikus, telefonos

ügyintézés lehetséges.
6. Az egyetem működésének üzemszerű fenntartása érdekében – különös tekintettel a távolléti oktatás

megszervezésével összefüggő feladatok ellátására és az Egyetem jogszabályokban foglalt
működésének biztosítása érdekében – az oktatók, kutatók és a kancellári terület munkatársai
számára a munkavégzési kötelezettség fennáll.
7. Az Egyetem munkavállalói számára munkavégzés céljából az Egyetem épületei rendeltetés

szerűen működnek, a belépés a portaszolgálatokon keresztül hőmérséklet mérést követően
lehetséges.
8. A Somogyi József Művésztelep – Egyetemi Képzési és Oktatási Központ területén további

utasításig minden oktatási-kutatási tevékenység, rendezvények, események megvalósítása szünetel.
9. Az Egyetemen mai naptól további utasításig minden esemény, kiállítás, rendezvény

megszervezése és megvalósítása tilos!
10. Az egyetem munkavállalói csak halaszthatatlan indokolt esetben, személyes jelenlétükben,

fogadhatnak látogatókat, minden egyéb esetben az Egyetem területére nem munkavállalóinknak,
illetve nem személyes közreműködéssel járó szerződéssel foglalkoztatottak számára a belépés tilos.
11. A járvány megelőzése és következményeinek elhárítása érdekében kiemelten fontos az

együttműködés hallgatóink, oktatóink, dolgozóink feladatellátása során, jelentős hangsúlyt
szükséges fektetni a jövőben is a járványügyi előírások mindenkori maradéktalan betartására.
12. Jelen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes.
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