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Iktató szám: 202210505/1

2022102505/1-es számú rektori utasítás
az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem járványügyi vészhelyzet idején

érvényes szabályok egységes rendjére vonatkozóan

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem rektora a SARS-CoV-2 okozta járvány vészhelyzeti ide-
jére a következőket rendeli el, illetve adja utasításba.

1. § 
Jelen rendelet hatálya

Jelen rektori utasítás a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény ha-
tályvesztésének napjáig hatályos. Kivételt képez ez alól  a 17. §, mely 2021. augusztus hónap 31.
napján veszíti  hatályát. Jelen rendelet hatálya kiterjed az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban,
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott  személyek-
re, valamint az Egyetem területén tartózkodó bármely természetes személyre.

2. § 
A megelőzően azonos tár�ban kiadott  rektori rendeletek és utasítások hatálya

A 2022002L04/1-es, a 202201201L/1-es, a 2022012113/1-es és a 2022102305/1-es rektori utasítások (rende-
letek) jelen rektori utasítás kihirdetésével hatályukat vesztik.

3. § 
A járványügy�i védekezés általános célja és jellege

Magyarország  Kormánya  a  2021.  évi  I.  törvény által  rendelkezéseinek  sorában  megerősí-
tett  478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben a koronavírus világjárvány következményeinek elhárítá-
sa, a magyar és a Magyarországon élő más állampolgárok egészségének és életének megóvása ér-
dekében az ország egész területére vonatkozó veszélyhelyzetet hirdetett  ki.
Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (továbbiakban: Egyetem) elkészített e a járványügyi ké-
szültséget kezelő intézményi intézkedési tervét, folyamatosan kapcsolatot tart a megfelelő szerve-
zetekkel, a Mazsihisz (a továbbiakban Fenntartó) és az ágazatilag illetékes államtitkárság ajánlásai-
nak  és  a  jogszabályi  módosítások  figgyelembevételével  aktualizálja  eljárásrendjét,  amelynek
követése, betartása és betartatása minden egyetemi polgár, illetve az Egyetem területére lépő bár-
mely természetes személy számára kötelező érvényű. Az Egyetem minden tőle telhetőt megtesz a
járvány terjedésének megakadályozására és együtt működik az illetékes kormányszervekkel és a
fővárosi, illetve kerületi önkormányzatt al.
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Jelen utasítás az Egyetem által fenntartott  és üzemeltetett  összes intézményre, illetve létesítmény-
re (továbbiakban: Egyetem területe) kiterjedően alkalmazandó.

4. § 
Az Egy�etem terügyletére történő belépés, beléptetés

A SARS-CoV-2 vírussal fertőzött  vagy ilyen megbetegedésre gyanút adó tüneteket mutató személy
nem látogathatja az Egyetem épületét. Fertőzés vagy fertőzés gyanújának esetén az illetékes házi-
orvos értesítése és utasításainak követése, szigorú megtartása indokolt.
Az Egyetemre történő belépéskor pre-triázsolást kell végezni:

1. Az Egyetem területére csak az a személy léphet be, akinek testhőmérséklete nem haladja
meg az országos tiszti főorvos által meghatározott  mértéket, melyet testhőmérséklet mé-
réssel az épületek bejáratnál kell ellenőrizni. Az ellenőrzést a Tanulmányi Hivatal egyik
munkatársa vagy a Rektori Hivatal vezetője által kijelölt munkatárs végzi.

2. Belépéskor kockázatelemzési kérdőív töltendő ki. A kérdőív kitöltése alól mentesülnek az
immunitásukat  érvényes  védett ségi  igazolvány  útján  igazolni  tudó  munkavállalók.  (Az
Egy�etem értelmezésében az oltásfelvételt követően kiállított  védett ségi igazolvány immunitást
az ismétlő oltást követő második hétt ől igazol.)

Az Egyetem területére olyan személy, aki tudomása szerint tartósan, azaz tizenöt percet meghala-
dó ideig egy légtérben tartózkodott  olyan személlyel, aki COVID-1L-fertőzött  vagy arra gyanút
adó tünetekkel rendelkezett  (azaz a potenciális kontaktszemélyekre vonatkozóan is belépési tila-
lom áll fönn), kizárólag vagy a kérdőív kitöltését követő 14 napos távollét után vagy 5 napnál nem
régebbi 2 db negatív PCR-teszt, illetve oltásfölvétellel szerzett  védett ségi igazolvány birtokában
léphet be.

5. § 
Maszkviselési szabályok

Az OR-ZSE területén az Egyetem polgárai és látogatói legalább FFP2-es (KNL5-ös) minősítésű, a
szem kivételével az arc összes nyálkahártyáját (orr, száj) széles felületen védő maszkban tartóz-
kodhatnak. Aki ilyen maszkkal nem rendelkezik, az köteles arcát elfedő, textil alapú maszk és arra
szakszerűen  fölhelyezett  orvosi  („műtős”)  maszk  együtt es  védelmében  a  legrövidebb  úton  a
Könyvtárba eljutva ott  megfelelő maszkot (továbbiakban: maszk) vételezni.
A maszk viselése folyamatosan kötelező. A maszk kizárólag ivás és evés céljából, átmenetileg ve-
hető le olyan helyiségben, ahol a maszk nélküli személyen kívül más nem tartózkodik, vagy kizá-
rólag védett ségi igazolvánnyal rendelkező személyek tartózkodnak. A maszklevételt követően a
helyiség minimum három percen keresztül alaposan átszellőztetendő.
Ha egy helyiségben kizárólag védett ségi igazolvánnyal már rendelkező személyek tartózkodnak,
és között ük a három méteres távolságtartás megvalósítható, akkor ők mentesülnek a maszkviselés
kötelessége alól, amíg további az adott  helyiségbe be nem lép.

6. § 
A kéz- és felügyletfertőtlenítés szabályai

Belépéskor minden érkező személy köteles a bejáratoknál  elhelyezett  virucid hatású készítmé-
nyekkel alapos és szakszerű kézfertőtlenítést végezni.
Az Egyetem területén a virucid hatású felület-fertőtlenítőszerek és takarítószerek használata fo-
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lyamatos, különös tekintett el a gyakran érintett  felületek (ajtókilincs, liftggombok, kapcsolók, fo-
gantyúk, korlátok stb.) fertőtlenítésére, melynek elvégzése legalább két óránként történik.

7. § 
A szellőztetésre vonatkozó szabályok

Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figgyelmet
kell fordítani a rendszeres, fokozott  intenzitású természetes szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés
esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés egy-
idejű alkalmazása.
Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizáró-
lag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések és mobil légtisztítók) csak ak-
kor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből. Split klímaberen-
dezések  esetén  a  készülék  úgy  állítandó  be,  hogy  a  helyiség  alsó  felében  ne  okozzon  nagy
légáramlatot. A készülék hőcserélőjét és porszűrőjét gyakran ajánlott  fertőtleníteni, hatóságilag
engedélyezett  vírusközömbösítő hatású szerrel. A cserélhető szűrőket fokozott  igénybevétel esetén
az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni.

8. § 
Kügylönleges jelentési és tájékoztatási kötelességek

Pozitív PCR-teszt vagy karanténkötelezett ség esetén az oktatóknak és munkatársaknak haladékta-
lanul értesíteniök kell az illetékes szervezeti egység vezetőjét.
Az egyetemi hivatalok, illetve a szervezeti egységek vezetői haladéktalanul értesítik az esetről a
Rektori Hivatal vezetőjét, valamint kötelesek azonnal lefolytatni az intézményen belüli kontakt-
személyek földerítését. A kontaktszemélyek nevét tartalmazó listát el kell küldeniük a Rektori Hi-
vatalnak, amely azt további intézkedés foganatosítása végett  eljutt atja a járványügyileg illetékes
hatósághoz.
Az Egyetem munkavállalói védett ségi igazolványukat kötelesek bemutatni a szervezeti egységek
vezetőinek, illetve azt – külön kérésre – belépéskor a portaszolgálaton fölmutatni.

9. § 
A személyfelvonó használatára vonatkozó szabályok

A személyfelvonót, lévén meglehetősen szűkös és zárt tér, egy időben legfeljebb egy felnőtt  és két
vele egy háztartásban élő kiskorú személy használhatja.

10. § 
Ma�ar és idegen nyelvű tájékoztatási kötelezett ség

Az Egyetem bejáratainál magyar és angol nyelvű tájékoztató táblák hívják fel a figgyelmet az aktu-
ális intézkedési protokollról. A járványügyi helyzethez igazodva – indokolt esetben – a változásról
a Neptun rendszeren keresztül értesülnek a hallgatók.
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11. § 
Digitális tan- és működésrend bevezetése

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 2020–2021-es tanév egészére digitális távolléti oktatást
vezetett  be és tart fönn. A hallgatók belépése az Egyetem területére további intézkedésig tilos. E
tilalom alól – külön rektori engedéllyel – mentességet nyerhetnek azok a PhD-hallgatók, az Egye-
temmel demonstrátori és egyéb munkaszerződéssel rendelkező hallgatók, az EHÖK azon tisztség-
viselői, akik védett ségi igazolvánnyal bizonyítható védett séggel rendelkeznek. Az Egyetem gya-
korlatában a munkavállalók oltásfölvételen alapuló védett ségi igazolvány esetén a második oltást
követő második hétt ől kezdődően tekintendők védett nek.
Az engedélyt és a védett ségi igazolványt az Egyetemre történő belépéskor a személyazonosság
igazolása mellett  föl kell mutatni.
Minden hallgatói ügyintézés esetében elektronikus eljárásrend alkalmazandó.

12. § 
A számonkérések tervezése

Az évközi és év végi számonkérések elsődlegesen online formában bonyolítandók. Amennyiben
szakmódszertani okokból jelenléti alapú számonkérésre van szükség, ilyen vizsgaalkalom a tanév
utolsó két hónapjára szervezhető (a tanév hosszára meghatározott  oktatásszervezési időszaktól
történő eltéréssel kapcsolatosan lásd a 17. §-t).

13. § 
Az oktatási és adminisztrációs tevékenység

Az oktatók és a munkatársak munkavégzése elsődlegesen home officce-ban történik. Szükség ese-
tén az  oktatási, kutatási és szolgáltatási szervezeti egységek vezetői – a rektor  tudtával és bele-
egyezésével – a védett ségi igazolvánnyal rendelkező munkatársak helyszíni munkavégzését ren-
delhetik el. Védett ségi igazolvánnyal nem rendelkező munkavállaló csak külön rektori engedéllyel
tartózkodhatik az Egyetemen.

14. § 
Testügyletek működése

Az Egyetem értekezletei és testületi ülései kivétel nélkül minden esetben online kerülnek megtar-
tásra.

15. § 
Az OR-ZSE könyvtára vonatkozó rendelkezések

Könyvtári  dolgozók  könyvtárosi  munkavégzés  céljából  az  Egyetem területére  léphetnek,  és  a
Könyvtárban tartózkodhatnak munkaszüneti és ünnepnapok kivételével hétfőtől csütörtökig 8.00
és 18.00 óra között , valamint pénteken 8.00 órától 15.00 óráig. Az munkatársak bejárási rendjét a
könyvtárigazgató saját hatáskörben szabályozza, azzal a megkötéssel, hogy a hatvanadik életévü-
ket betöltött  kollégák kizárólag oltott ságból fakadó, védett ségi igazolvány bizonyított a immunitás
esetén léphetnek az Egyetem területére, illetve hogy azonos alkalmasság esetén a védett séggel
rendelkező munkavállaló helyszíni munkavégzése preferálandó.
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A könyvtárigazgató tudomásával és engedélyével az Egyetem és azon belül a Könyvtár területén
tartózkodhatnak külső személyek is,  amennyiben azt a Könyvtár felújítási  munkálatai,  vagy a
Könyvtár pályázatokkal kapcsolatos feladatai indokolják.
A Könyvtár olvasók számára továbbra sem látogatható. Kontaktusmentes ügyintézéssel ugyanak-
kor távkölcsönzés bonyolítható. Ennek kidolgozása a könyvtárigazgató feladata.

16. § 
Egy�etemi kollégiumra vonatkozó rendelkezések

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem nem tart fönn kollégiumot, így ezzel kapcsolatos intéz-
kedéseket sem foganatosít.

17. § 
A 2020–2021-es tanév hosszára és időbeosztása

Élve a 1L7/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. §-a alapján az Egyetemre ruházott  joggal, az Egyetem
rektora a 2020–2021-es tanév hosszára meghatározott  oktatásszervezési időszaktól történő eltérést
rendel el.
Ennek értelmében mind a  szorgalmi,  mind pedig  a  vizsgaidőszak 2021.  augusztus  31.  napjáig
hosszabbodik. A hosszabbítás célja, hogy a jelenléten alapuló gyakorlatok, illetve a prezenciához
kötött  záró-, nyelv- és államvizsgák július elsejétől kezdődően megszervezhetők legyenek. A sze-
mélyes jelenléten alapuló gyakorlati kurzusok megszervezéséről és megtartásáról a szakvezetők, a
prezencia alapú záró- és államvizsgákról a szakfelelősök, a vizsgázó jelenlétéhez kötött  nyelvvizs-
gáról az Idegen Nyelvi Lektorátus vezetője határoz. A határozat akkor hatályosul, ha a rektor azt
ellenjegyzi.
Az oktatásszervezési időszakok jelzett  módosítása a szakdolgozatok és diplomamunkák leadására
és az egyéb ezekkel kapcsolatos határidőkre vonatkozó szabályokon nem változtat. A szakdolgo-
zatok és diplomamunkák nyomtatott  (fűzött  és kött etett ) változatának leadása legkorábban július
elsejével történjék, legkésőbb pedig az okiratátvétellel egy időben, annak feltételeként.

18. § 
A jelenléten alapuló �akorlatokra vonatkozó kügylön szabályok

A gyakorlatok ideje alatt  a gyakorlaton résztvevő hallgatókra,  oktatókra az általános higiénés
rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt  kötelező a szappanos kézmosás vagy
alkoholos kézfertőtlenítés. Ennek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat so-
rán a maszk használata kötelező.
A hallgatók beosztását előre szükséges elkészíteni, ezáltal is csökkentve egy adott  időszakban je-
len lévő hallgatói létszámot. A szakmai gyakorlat első napján a hallgatónál el kell végezni a pre-
triázsolást – kérdőív kitöltése, testhőmérséklet mérése –, aminek kivitelezése és dokumentálása a
gyakorlatvezető feladata.
A kérdőív kitöltése alól az oltásfölvétel útján védett ségi igazolvánnyal rendelkező hallgatók men-
tesíthetők.
A szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés ideje alatt  a gyakorlatvezető kiemelt feladata, hogy a he-
lyes egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze. A 2 méteres védőtávolságot a gya-
korlat teljes időtartama alatt  lehetőség szerint biztosítani kell.
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A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben ez azt nem károsítja – a gyakorlatvezető, vagy az
általa megbízott  személy virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel tisztítsa le!
A szakmai gyakorlatra és gyakorlati képzésre vonatkozó szabályok a belső és külső gyakorlóhe-
lyen egyaránt betartandók.

19. § 
Járványügy�i Munkacsoport

Az Egyetemen 2020. október 1L. napja óta Járványügyi Munkacsoport működik.

20. § 
A munkacsoport tagjai

A Munkacsoportot 2021. május 5. napjától kezdődően az Egyetem következő munkatársai képzik:

Szeder Zsófiga, a Tanulmányi Hivatal vezetője;
Dr. Tamási Balázs, egyetem docens a könyvtár igazgatója;
Prof. Dr. Vajda Károly, az Egyetem rektora.

21. § 
A munkacsoport teendői

A munkacsoport feladata a járványügyi vészhelyzet során szükséges döntések gyors és szakszerű
megtárgyalása, előkészítése és foganatosítása.

22. § 
A munkacsoport elnöke

A munkacsoport elnöke a rektor, elnökhelyett ese a Tanulmányi Hivatal vezetője.

23. § 
A munkacsoport működési rendje

A munkacsoport digitálisan ülésezik. A munkacsoport munkarendjét az elnök határozza meg. A
munkacsoport üléseinek egybehívását a bizott ság bármely tagja kezdeményezheti. A munkacso-
port külső kapcsolatt artója, különösen a Magyar Rektori Konferencia irányában a Tanulmányi Hi-
vatal vezetője.

24. § 
A munkacsoport föloszlása

Az  egyetemi  Járványügyi  Munkacsoport  a  koronavírus-világjárvány  elleni  védekezésről  szóló
2021. évi I. törvény hatályvesztésének napján oszlik föl.
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25. § 
Levelek, postai kügyldemények és hivatalos iratok szállítására vonatkozó főszabály

Mivel a járványügyi vészhelyzet idején az Egyetem hivatalai részben vagy egészben home officce-
rendszerben működnek, ezért a levelek, postai küldemények és egyéb ügyiratok kézbesítése nem
az Egyetem épületén belül, hanem jellemzően kézbesítő személy útján történik. Kézbesítési tevé-
kenységet kizárólag olyan személy folytathat, aki az egyetemmel teljes munkaidejű foglalkozta-
tott i jogviszonyban áll és megbízható. A kézbesítéssel megbízott  személy a rábízott  küldeményért
fegyelmi felelősséggel tartozik.

26. § 
Iktatási szabály

A levél, postai küldemény, vagy egyéb ügyirat továbbításában érintett  szervezetiegység-, vagy hi-
vatalvezető a továbbítás előtt  a továbbítandó levelet, küldeményt, vagy iratot iktatni köteles. Az
iktatás során a számozott  tételre vonatkozóan a főbb adatokat (tétel jellegét, érkezésének/keletke-
zésének és továbbításának idejét, továbbításának okát és irányát, a kézbesítésben részt vevő sze-
mély, személyek nevét és aláírását) legkésőbb a továbbításra történő átadáskor rögzíteni, majd di-
gitalizálni kell. Mind az analóg, mind pedig a digitális iktató bizonylat megőrzendő.
Az iktatás elmulasztása a hivatalvezető részéről fegyelmi vétség.

27. § 
Titoktartási és adatbiztonsági szabályok

Az iratforgalmazásban tevékenykedő személyek bizalom és hitelesség alapján járnak el, tevékeny-
ségükre ezért a hivatali titoktartás általános, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, illetve az Európai Parlament és a Tanács
2016/67L-os számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletének (GDPR) szabályai együtt ér-
vényesek. Amennyiben a kézbesítést végző személy nem azonos a hivatalt vezető, adatgazdai jo-
gosultsággal rendelkező személlyel, a rá bízott  személyi adatot tartalmazó dokumentum csak zárt,
kívülről át nem látható, át nem világítható tasakban vagy borítékban, a lezárásnál hivatali pe-
csétt el és aláírással ellátva bízható rá úgy, hogy a boríték, vagy tasak útközben történő fölnyitása
fölismerhető és szankcionálható legyen. A kézbesítésre történő átadást megelőzően az említett 
módon lezárt hivatali levél, küldemény, ügyirat kikézbesítést megelőző fölnyitása a kézbesítőt ter-
helő fegyelmi vétséget valósít meg, függetlenül a fölnyitó személyétől. Az átvevő az előkészített 
tételes kimutatást tartalmazó, tehát a feladó, illetve küldő nevét, beosztását, a kézbesítést végző és
az átvevő személy nevét, a kézbesítés helyszínét és időpontját egyaránt föltüntető átvételi elismer-
vényen előnyomott  neve fölött i aláírásával igazolja vissza a kézbesítés megvalósulásának tényét.
A kézbesítést végző személy a kézbesítéshez fűződő fegyelmi felelősségétől az aláírással mentesül.
Ha az érzékeny adatot tartalmazó ügyirat kézbesítése a leírt módon nem valósítható meg kellő
biztonsággal, akkor az adatgazdai jogosultsággal rendelkező hivatalvezetőnek személyesen kell azt
kézbesítenie.
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28. § 
A Rektori Hivatalra vonatkozó szabály

Levélnek, küldeménynek, hivatalos ügyiratnak a rektor irányába történő továbbítása során a kéz-
besítő személyéről a Rektori Hivatal vezetője a rektorral konzultálva dönt. A rektor más személy
által kézbesített  levelet, küldeményt, ügyiratot nem vesz át, nem ellenjegyez, nem ír alá és nem lát
el az Egyetem pecsétjével.

29. § 
Szerződéstervezetekre, szerződésekre vonatkozó különleges szabály

Szerződéstervezetek és szerződések a kézbesítést megelőzően legalább 36 órával digitális formá-
ban az egyetem e-mailrendszerén belül is megküldendők az ilyenkor elvárható pontosságú és ter-
jedelmű tájékoztatások kíséretében az adott  ügyben döntést hozók mindegyikéhez. A körvonala-
zott  digitális  előkészítésnek  az  elmaradása  súlyos  hivatali  gondatlanságnak  minősül.
Szerződéseket csak a Rektori és a Gazdasági Hivatal kezelhet.

30. § 
Az Egyetem körpecsétjeinek használatára vonatkozó szabály

Körpecsét a Tanulmányi Hivatal vezetője, illetve a rektor tarthatja magánál home officce-ban.

Kelt Budapesten, az 2021. év május havának 05., azaz az 5781. év ijár havának 23., a kévék számlálá-
sának pedig a 38. napján.

.................................................................…
Prof. Dr. Vajda Károly

rektor
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