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4/2022. (III.08.) számú rektori-vezérigazgatói közös utasítás 

 

A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEMEN ALKALMAZANDÓ JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEKRŐL  

 
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem/MOME) Rektora és Vezérigazgatója a 
járványhelyzet jelenlegi állapotára tekintettel - figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni egyes 
védelmi intézkedések megszüntetéséről szóló 77/2022. (III. 4.) Korm. rendeletben foglaltakra (a 
továbbiakban: Korm. rendelet), -a következőket rendeli el: 
 

I. FEJEZET 
Rendezvények megrendezése az Egyetem területén 

1. § 

 

(1) A nagy létszámú, hallgató vagy oktató egyidejű jelenlétével járó  
(pl. értekezlet, ünnepség, konferencia, tanévnyitó ünnepség, bál, bankett, kulturális program) 
eseményeket az alábbiak figyelembe vételével kell megszervezni: 

a) az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (kézfertőtlenítés, 
szellőztetés); 

b) zárttéri program helyett lehetőség szerint szabadtéri program szervezése. 

(2) A MOME Campuson megtartásra kerülő rendezvények tekintetében a megfelelő intézkedések 
betartásáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni, mely kötelezettség a MOME 
tulajdonában álló ingatlanokra vonatkozó bérleti jogviszony esetén a bérlőt terheli. 

 

                               II. FEJEZET 

Kollégiumi tartózkodásra vonatkozó külön rendelkezések 

      2.§  

 

(1) A kollégium területére COVID-19 vírussal fertőzött vagy arra gyanús tünetekkel rendelkező 
személy nem léphet be. A kollégiumban kizárólag egészséges, új típusú koronavírus 
megbetegedést nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. 

(2) A tüneteket mutató személyt azonnal el kell különíteni az erre kijelölt helyiségben.  

(3) A közös használatú helyiségek (mint például konyha, egészségügyi, fürdő –és illemhelyiség) 
fokozott takarítása és fertőtlenítése szükséges és indokolt.  
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III. FEJEZET 

     Egyéb rendelkezések 

      3. § 

 

(1) Az Egyetem épületeit, létesítményeit, tanóráit kizárólag egészséges, a koronavírus-
megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. 

(2) Különös figyelemmel kell lenni a személyi higiéné betartására, melynek alapja a gyakori, alapos 
szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, valamint a köhögési etikett 
betartása. 

(3) Egyetem zárt tereiben, valamennyi helyiségében (az oktatási térben, tantermekben, folyosókon, 
egyéb helyiségekben, gyakorlóhelyeken stb.) kiemelt figyelmet kell fordítani a fokozott és 
folyamatos szellőztetésre és a rendszeres fertőtlenítésre. Ennek biztosítása és 
megvalósulásának felügyelete a Campus Igazgatóság feladata.  

(4) Orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot bárki 
jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.  

(5) Amennyiben az Egyetem munkavállalója a betegség tüneteit észleli magán, azt köteles a vezető 
felé haladéktalanul jelezni, aki köteles megtenni a szükséges lépéseket a járvány terjedésének 
minimalizálása érdekében. Amennyiben a munkavállaló bizonyítottan COVID-dal fertőzött, úgy 
–egészségi állapota függvényében- a szervezeti egység vezetőjének döntése alapján szabadság 
vagy otthoni munkavégzés rendelhető el. (A táppénzre való jogosultság a munkáltató 
megítélésétől független esemény.) 

(6) Amennyiben az Egyetem hallgatója vagy munkatársa igazoltan Covid-19 megbetegedéssel 
fertőzött, úgy köteles ezt haladéktalanul bejelenteni a kancellaria@mome.hu email címen. 

(7) Amennyiben a hallgató karanténba kerül, úgy hiányzása a tanórák látogatása szempontjából 
igazolt hiányzásnak minősül.  

(8) Az igazoltan fertőzött hallgatók esetében az oktatók kötelesek elősegíteni a tananyag pótlását, 
ugyanakkor az Egyetem nem biztosítja az órák online formában való elérhetőségét a hiányzó 
hallgató számára.  

(9) Amennyiben a munkavállaló karanténba kerül, úgy a munkairányító jogkör gyakorlójának 
döntése alapján részére szabadság vagy otthoni munkavégzés rendelhető el. 

(10)  Amennyiben a vírusfertőzés oktató-tanár kolléga esetében következik be, úgy a szervezeti 
egység vezetője köteles gondolkodni a helyettesítésről vagy –amennyiben lehetséges-az oktatás 
folytonosságát akár távolléti módon biztosítani.   

 

 

 

Záró Rendelkezések 
4. § 
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(1) Jelen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) Jelen utasítás hatályba lépésével hatályát veszti A koronavírus elleni védőoltás Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem foglalkoztatottjai általi kötelező felvételéről szóló 9/2021 (XI.9.) számú, 
valamint A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen alkalmazandó járványügyi intézkedésekről, 
rendezvények megtartásáról és egyéb intézkedésekről szóló 6/2021. (IX.13.) számú, 7/2021. (IX. 
30.) számú és 8/2021. (XI.4.) számú rektori-kancellári közös utasítással módosított rektori-
kancellári közös utasítás. 

   

Budapest, 2022. március 08. 

 

Fülöp József DLA 
rektor 

Kun Zsuzsanna 
  vezérigazgató/kancellár 

 


