9/2020. (Vll.09.) számú rektori-kancellári közös utasítás
MOME JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEINEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL ÉS AZ
ÁLTALÁNOS EUÁRÁSI PROTKOLL, VALAMINT EGYES ÁTMENETI SZABÁLYOK
MEGHATÁROZÁSÁRÓL

(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2020. (Vll.15.) számú rektorikancellári közös utasítás, valamint a 11/2020. (VIII. 24.) számú rektori-kancellári
közös utasítás rendelkezéseivel)

A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény 1.§-a alapján a Kormány 2020. március 11.
napján kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (Vl.17.) Korm. rendeletének 1.§-a
szerint az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a 2020. március 11-én kihirdetett, a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (Ill. 11.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és a vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzetet megszüntette. Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette - többek között - a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény, valamint a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási
intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet.
A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (Vl.17.) Korm. rendelet 1.§-a értelmében a
Kormány Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi
készültséget vezetett be. Továbbá megalkotta a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti
szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényt, a veszélyhelyzet megszűnésével
összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. évi (VI. 17.) Korm. rendeletet, illetve
a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (Vl.17.) Korm. rendeletet.
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokra, valamint a fertőzésveszély további
fennállására tekintettel a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen továbbra is szükséges a fokozott
elővigyázatosság és meghatározott szabályok betartása, illetve fenntartása.
Fentiekre tekintettel a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem/MOME) Rektora és
Kancellárja a veszélyhelyzet ideje alatt utasítási szinten kiadásra került alábbi intézményi rendelkezéseket
visszavonja
a koronavírus - járvány okán kihirdetett veszélyhelyzet kezeléséről szóló 2/2020. (Ill. 12.) számú
rektori-kancellári közös utasítást (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2020. (V.21.)
számú rektori-kancellári közös utasítás rendelkezéseivel);
a koronavírus- járvány okán kihirdetett veszélyhelyzet idején a helyettesítési jogkör gyakorlásának
rendkívüli rendjéről szóló 3/2020. (Ill. 19.) számú rektori-kancellári közös utasítást;
a koronavírus - járvány okán kihirdetett veszélyhelyzet idején - a 2019/2020. tanév tavaszi
záróvizsga időszakában - a záróvizsgák teljesítésének rendjéről szóló 4/2020. (IV. 29.) számú
rektori-kancellári közös utasítást;
és a következőket rendeli el:

Az utasítás célja
1. §
Jelen utasítás célja az Egyetem biztonságának fenntartása és megőrzése.
Az utasítás hatálya

2.§
Jelen utasítás hatálya kiterjed a MOME valamennyi hallgatójára (képzési és finanszírozási formától
függetlenül), valamennyi alkalmazottjára (jogviszony formájától/munkaidőtől függetlenül) és az Egyetem
területére belépő további személyekre.
Hallgatókat érintő rendelkezések

3.§
(1) A nyári időszakban - a 2020/2021. akadémiai év kezdetéig - a hallgatók nem látogathatják a Campus
alábbi területeit, helyiségeit: műhelyeket, műtermeket, gyakorlóhelyeket (MOME TechPark) és az
otthontereket.
a)

A Campuson nyári gyakorlatot teljesítő hallgatók az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a
gyakorlat teljesítése céljából látogathatják a Műhelyház (MOME One), a Média- és Műteremház
(MOME Two), valamint a TechPark kijelölt helyiségeit.1

b)

A nyári gyakorlatot teljesítő hallgatók számára a jelen utasítás 7. § (1) bekezdésében foglaltaktól
eltérően a Campus zárt tereiben történő tartózkodás teljes időszakában kötelező a maszkviselés.
A gyakorlat megkezdése előtt kötelező továbbá a szappanos kézmosás vagy alkoholos
kézfertőtlenítés. 2

(2) Tanulmányi ügyintézés és a könyvtári szolgáltatás igénybevétele céljából a Tanulmányi, Információs és
Oktatási Központ (TIOK), valamint a Könyvtár látogatható a megfelelő higiéniás szabályok betartása
mellett. A nyári időszakban a nyitva tartás pontos idejéről a https://mome.hu/hu/tiok valamint a
http://konyvtar.mome.hu/ oldalakon lehet tájékozódni.
(3) Nyári kollégium meghirdetésére 2020.év nyarán nem kerül sor. Akik az ingóságaik elszállításáról igazolható módon - gondoskodni nem tudnak, a MOME Campus Igazgatóság illetékes munkatársával,
Csengey Zsolttal (telefonszám: 20/5027611 e-mail cím: csengei.zsolt@mome.hu) történő előzetes
egyeztetést követően azokat, saját felelősségükre 2020. augusztus 31. napjáig a szobájukban
hagyhatják. A szobában hagyott ingóságokért MOME felelősséget nem vállal.
A szobában hagyott ingóságok a nyár folyamán, Csengei Zsolttal történő egyeztetést követően
bármikor elvihetők.

Munkatársakat érintő rendelkezések

4.§
(1) A MOME székhelyén történő munkavégzés folyamatos. A munkaköri feladatoknak a munkavégzés
helyétől eltérő, tartózkodási helyen történő elvégzése a napi munkavégzést irányító vezetővel történő
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előzetes egyeztetés követően - és iránymutatás alapján - lehetséges.

Rendezvények

5.§
Minden rendezvény a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével megrendezésre kerülhet
az Egyetemen.
Utazással kapcsolatos rendelkezések

6.§
(1) Az Egyetem a koronavírus járvány által érintett területekre továbbra sem szervez külföldi szakmai
programokat.
(2) A Konzuli Szolgálat honlapján elérhető információk alapján biztonságosnak tekinthető területekre és
területekről engedélyezi az egyetemi polgárok külföldi utazásait (Erasmus és egyéb szakmai utakat),
valamint az érintett területekről érkező, meghívott személyek fogadását.
(3) Az
Egyetem
polgárai,
amennyiben
külföldre
kívánnak
utazni,
tájékozódjanak
a
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ honlapján a célország aktuális járványügyi helyzetéről és az
utazási korlátozásokról. Illetve az utazás mérlegeléséhez a járványügyi készültségi időszak utazási
korlátozásairól szóló, mindenkor hatályos jogszabályban [jelenleg a 341/2020 (Vll.12.) Korm.
rendeletben] foglaltakat is vegyék figyelembe. 3
(4) A külföldi hallgatók beutazását a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló
mindenkor hatályos jogszabály [jelenleg a 341/2020. (Vll.12.) Korm. rendelet] szabályozza, melyről
részletes tájékoztató MOME honlapján található jelen utasítás angol nyelvű kivonatában.4

Általános eljárási protokoll

7.§
(1) MOME egész területén, minden belső (zárt) részében javasolt a szájmaszk viselése, amennyiben társas
érintkezésre is sor kerül.
(2)

Kerülni kell a közeli kontaktusokat, a 1,5 méteres távolság tartása javasolt a személyek között.

(3) TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a hallgatónak/dolgozónak, akinek új
típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt
magán ilyen tüneteket:
•
•
•
•
•

köhögés;
nehézlégzés, légszomj;
láz;
hidegrázás;
izomfájdalom;
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•
•

torokfájás;
újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünet is felmerülhet a
vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve a gastrointestinalis tüneteket, mint például:
•
•
•

émelygés,
hányás és/vagy
hasmenés.

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az
utasításait.
Vegyes - és Záró Rendelkezések

7.§
(1) MOME a fejleményekről, változásokról a továbbiakban a szokásos módon, hírlevélben és hivatalos
honlapján nyújt tájékoztatást.
(2) Jelen utasítás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes, ezzel egyidejűleg hatályát
veszti a koronavírus - járvány okán kihirdetett veszélyhelyzet idején a helyettesítési jogkör
gyakorlásának rendkívüli rendjéről szóló 3/2020. (Ill. 19.) számú rektori-kancellári közös utasítás; a
koronavírus - járvány okán kihirdetett veszélyhelyzet idején - a 2019/2020. tanév tavaszi záróvizsga
időszakában - a záróvizsgák teljesítésének rendjéről szóló 4/2020. (IV. 29.) számú rektori-kancellári
közös utasítás; valamint a koronavírus - járvány okán kihirdetett veszélyhelyzet kezeléséről szóló
2/2020. (Ill. 12.) számú rektori-kancellári közös utasítás (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló
5/2020. (V.21.) számú rektori-kancellári közös utasítás rendelkezéseivel).
Budapest, 2020. július 09.

Fülöp József DLA sk.
rektor

Dr. Nagy Zsombor sk.
kancellár
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