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Iktató szám: 202210827/1

2022102827/1-es számú rektori utasítás
az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem járványügyi vészhelyzet idején

érvényes szabályok egységes rendjére vonatkozóan

Az Orszgos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (a továbbiakban: Egyetem, illetve OR-ZSE) Szervezeti és
Működési Szabályzat 45. § (2) (l)–(m) albekezdésében kapott  fölhatalmazás alapján, rektorként a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (1) bekezdés szerinti feladatkörünkben
eljárva,  a koronavírus  világjárvány kockázatának csökkentése,  az  egyetemi  polgárok életének,
egészségének, személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelme, valamint a felsőoktatási intézmény
diplomaátadó és tisztavató rendezvénye veszélyhelyzet idején történő megtartásának szabályairól
szóló 351/2021. (VI. 24.) Korm. rendeletben foglaltak eredményes végrehajtása érdekében a követ-
kező utasítást adjuk ki:

1. § 
Jelen rendelet hatálya és célja

Jelen rendelet hatálya kiterjed az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban, munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott  személyekre, valamint az Egyetem
területén tartózkodó bármely természetes személyre.
A jelen utasítás célja, hogy – a jogszabályi keretek között , figgyelemmel az érvényes ágazati ajánlá-
sokban foglaltakra – egységes eljárásrendet határozzon meg a veszélyhelyzetben az OR-ZSE egyes
tevékenységeinek ellátására, a koronavírus járvánnyal járó kockázatok csökkentésére.

2. § 
Az utasítás tár�i és területi hatálya

A jelen utasítás tárgyi hatálya az Egyetem járványügyi védekezését szolgáló tevékenységekre ter-
jed ki. A jelen utasítás területi hatálya kiterjed az intézmény összes működési és képzési területé-
re, valamint telephelyére, az Egyetem által fönntartott  és üzemeltetett  összes létesítményére, ide-
értve  az  OR-ZSE  fönntartója  által  működtetett  és  az  Egyetem  kezelésében  lévő  kollégiumi
kapacitásokat is.

3. § 
Az Egy�etem területére történő belépés és a munkavégzés, illetve a jelentéstevés szabályai

a) Az Egyetem területére kizárólag a koronavírus fertőzés tüneteit nem mutató, egészséges
személy léphet.

b) A tüneteket minden személy napi rendszerességgel köteles magán – az Egyetem területére
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való belépés előtt  – ellenőrizni. Esetleges tünetek fönnállta esetén e tényt az egyetemmel
hallgatói vagy bármilyen jellegű munkavállalói jogviszonyban álló személy köteles hala-
déktalanul e-mailben jelenteni a Rektori Hivatal felé.

c) A magán tüneteket észlelő személy a tünetek bejelentését, továbbá a magas kockázatú ex-
pozíciónak (szoros kapcsolatnak) kitett  személy a kontaktust követő 10 napon belül nem
léphet az Egyetem területére (önkéntes karantén).

d) A munkavállaló vagy oktató, ha tünetek fönnállása, járványügyi megfiggyelés vagy elkülö-
nítés  (önkéntes  karantén,  hatósági  karantén),  illetve  igazolt  fertőzés  fönnállta  miatt  az
Egyetem területére nem léphet be, akkor – amennyiben egészségi állapota, ellátandó fel-
adatai és a munkáltatói jog gyakorlója ezt lehetővé teszik – ott honi munkavégzés kereté-
ben látja el feladatait.

4. § 
A személyi és intézményi higiéné

a) Az ún. delta variáns kiváltott a negyedik hullám végéig az Egyetem teljes területén szájat
és orrot egyaránt takaró védőmaszk (a továbbiakban: maszk vagy védőmaszk) viselete kö-
telező. A védőmaszknak meg kell felelnie legalább az FFP2-es szabványnak. Az Egyetem
vezetősége azonban az FFP3-as szabvány preferálását ajánlja.

b) Ha egy helyiségben kizárólag három covid19-védőoltással oltott  személy tartózkodik, ak-
kor ők mentesíthetők a folyamatos maszkhordás alól. Erre vonatkozó engedélyt az illetékes
szervezeti egység vezetője a rektorral történt eseti konzultációt követően rektori belegye-
zéssel adhat.

c) A személyi higiéné betartása az Egyetem minden polgára részéről szükséges és felelős ál -
lampolgári magatartást követel. Ez magában foglalja a gyakori, orvosi értelemben alapos
szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési és tüsszentési etikett  be-
tartását.

d) A nagy forgalmú közös területeken (pl. lépcsőházak, fölvonó, folyosók, mellékhelyiségek,
teakonyhák) a gyakran érintett  felületek teljes körű, megfelelő intenzitású és gyakoriságú
virucid hatású felületfertőtlenítővel történő tisztításáról az Egyetem gondoskodik.

e) Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében – mestersé-
ges szellőzés alkalmazása esetén is – kiemelt figgyelmet kell fordítani a folyamatos és rend-
szeres,  fokozott  intenzitású természetes  szellőztetésre,  ajtók,  ablakok  nyitására,  aminek
végrehajtása a helyiséget használók közös felelőssége.

f) Azon személyt, aki az előírásokat megszegi, magatartásával a környezetében lévőket ve-
szélyezteti, figgyelmeztetni kell a védekezési szabályok azonnali betartásának kötelezett sé-
gére. Ha a fölszólítás nem vezet eredményre, akkor a Rektori Hivatalt haladéktalanul érte-
síteni kell az esetről. A RH fegyelmi eljárás kilátásba helyezésével az ilyenkor szükséges
intézkedéseket megteszi.

g) Az Egyetem azon személlyel szemben, aki a járványügyi intézkedések végrehajtását aka-
dályozza, a veszélyhelyzet idején közintézmények területén alkalmazandó védelmi intézke-
désekről szóló 553/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a alapján jár el.

5. § 
Védőoltással kapcsolatos rendelkezések

a) Az emberi élet és egészség védelme iránti közös felelősség szellemében nyomatékosan kér-
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jük az egyetemi polgárokat, hogy éljenek a védőoltás fölvételének lehetőségével, segítsék a
biztonságos jelenléti oktatás és munkavégzés föltételeinek megteremtését!

b) Az Egyetem területére munkavégzési, oktatási vagy tanulmányi céllal csak védett ségi iga-
zolvánnyal rendelkező személy léphet. Ez alól a korlátozás alól – indokolt esetben – a rek-
tor eseti fölmentést adhat.

c) Védett ség mind Magyarország, mind az Európai Unió által e célból rendszeresített  igazol-
vánnyal igazolható.

6. § 
Az oktatás rendjére vonatkozó szabályok

a) A jelenlegi járványügyi bizonytalanságok és a delta variáns exponenciális terjedése miatt  a
2021-2022-es tanéve első féléve távolléti formában kezdődik.

b) A jelenléti oktatáshoz történő esetleges visszatérésről a járványügyi adatok elemzését kö-
vetően a rektor javaslatára a Szenátus október közepén határoz.

c) Indokolt esetben, gyakorlati foglalkozásokra vonatkozóan jelenléti formában történő okta-
tást is engedélyezhető. Az így engedélyezett  gyakorlatra külön higiéniai koncepció dolgo-
zandó ki.

7. § 
Rendezvényekre vonatkozó előírások

a) Az Egyetem területén rendezvény a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézke-
dések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. alcímében foglaltak sze-
rint tartható.

b) Zárt  térben  tartott  egyéb  rendezvényen  (különösen:  értekezlet,  ünnepség,  konferencia,
bankett ,  bál,  fogadás,  kulturális  program)  csak koronavírus  ellen  védett  személy  vehet
részt.

c) Mindazon rendezvényeknek esetében, ahol a részvétel koronavírus elleni védett séghez kö-
tött , a szervező (valamint a rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a
szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazott ja) köteles annak a személynek a belép-
tetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védett -
ségét a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott  módon nem igazolja.

d) Az Idegen Nyelvi Központ által szervezett  nyelvvizsga nem minősül rendezvénynek, így az
az általános védelmi intézkedések betartása mellett  megtartható.

e) Az Idegen Nyelvi Lektorátus által szervezett  nyelvvizsga nem minősül rendezvénynek, így
az az általános védelmi intézkedések betartása mellett  megtartható.

8. § 
Kollégiumi férőhelyekre vonatkozó előírások

A fönntartó által az Egyetem rendelkezésére bocsájtott  kollégiumi férőhelyekre vonatkozóan a
BZSH Dávid Király Kollégiumának járványügyi előírásait kell alkalmazni.
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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 kötelezettsség

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, illetve az egyetemi levelezési rendszeren keresztül értesülnek a hallgatók.

Kelt Budapesten, az 2021. év augusztus havának 27., azaz az 5781. év elul havának 19. napján.

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

rektor
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