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Ikt. sz: OE-RH 901/2020  

Kelt: Budapest, 2020.09.01 

 

20/2020. (IX.01.) Rektori - Kancellári Közös Utasítás 

 

Az egyetem területén munkavállalók esetében COVID-19 megbetegedés gyanú illetve 

megbetegedés észlelés estén követendő eljárásokról 
 

1. COVID-19 tünetek vagy annak gyanújának jelentkezése esetén a munkavállalónak azonnal 

kötelessége  

1.1. értesíteni a szervezeti egység vezetőjét, valamint 

1.2. háziorvosához fordulnia. 

2. A háziorvos dönt arról, hogy szükséges-e PCR tesztet végeztetni vagy betegszabadságra 

küldeni az érintett munkatársat. 

3. A munkavállaló a munkát háziorvos vagy munkaegészségügyi szolgáltató által kiállított 

keresőképességet igazoló dokumentummal és – kollégium esetén – a kollégiumi 

kockázatfelmérő kérdőív kitöltése valamint annak kockázatmentes értékelése után térhet 

vissza dolgozni. 

4. Amennyiben munkavállaló COVID-19 pozitív teszt eredményt kap, kötelessége azonnal 

értesíteni a szervezeti egység vezetőjét, a szervezeti egység vezető értesíti a munkáltatói 

jogú vezetőt (kancellárt, rektort). 

5. Pozitív teszt eredmény esetén a munkavállaló kontaktszemély kutatását a hatóság végzi. 

Kontaktszemélynek minősül az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a 

továbbiakban: Eütv.) 65. § (1) bekezdése szerinti azon személy, aki COVID-19 betegségben 

szenvedő személlyel érintkezett, nem mutatja a COVID-19 betegség tüneteit, és a hatóság 

kontaktszeméllyé nyilvánítja. 

6. A COVID-19 pozitív teszt eredmény esetén a hatósági kontaktkutatáson felül:  

6.1. A közvetlenül együttdolgozó munkatársakat a munkáltatói jogú vezetője munkakörtől 

függően azonnal otthoni munkavégzésre vagy otthon tartózkodásra kötelezi.  

6.2. A közvetlenül együttdolgozó munkatársakat az Egyetem PCR teszt végzésre kötelezi. A 

tesztet legalább 4 nappal a kontaktszeméllyel való találkozást követően kell végezni (a 

409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. §. (3) pont alapján).  
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6.3. Közvetlenül együttdolgozó munkatársnak számít az egy irodában tartózkodó összes 

munkatárs. 

6.4. A közvetetten érintkező munkatársak esetén az otthoni munkavégzés elrendelhető, de 

nem kötelező elrendelni.  

6.5. A közvetetten érintkező munkatársakat az Egyetem PCR teszt végzésre kötelezheti. A 

tesztet ebben az esetben is legalább 4 nappal a kontaktszeméllyel való találkozást 

követően kell végezni (a 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. §. (3) pont alapján). 

6.6. Közvetetten érintkező munkatársaknak számít  

6.6.1. Értekezleten, tárgyaláson legalább 15 percet meghaladóan egy irodai beltéren 

belül tartózkodók. 

6.6.2. Legalább 15 percet meghaladó munkavégzés idején adott irodában 

tartózkodók. 

6.6.3. Egyéb tartós együtt tartózkodás.  

7. A munkavégzéstől való távolmaradás időszaka: 

7.1. A közvetlenül együttdolgozó munkatársak esetén az azonnal elrendelt otthoni 

munkavégzés kezdetétől a 2 darab PCR teszt negatív eredményének megérkezését 

követő első munkanapig.  

7.2. Közvetetten érintkező munkatársak a 2 darab PCR teszt végzése és a két teszt közötti 

klinikai protokoll által előírt időszakra (48 óra a 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. §. 

(2) pont előírása alapján).  

8. Amennyiben a PCR tesztre az Egyetem kötelezi a munkavállalót, a két PCR teszt költségét 

az Egyetem – egyéb intézkedésig – fedezi.  

9. Az intézményben tapasztalt fertőzés esetén az Egyetem az illetékes hatóságokat és a 

fenntartót a megbetegedésről és a hatóság által előírt kontaktszemélyekről értesíti.   

 

Jelen utasítás 2020. szeptember 01. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.  

 

 

Prof. Dr. Kovács Levente 

rektor 

s.k. 

Ormándi Gabriella 

kancellár 

s.k. 

 


