Coronavírus Ügyi Operatív Bizottság
Iktatószám: IKT/5-790/8/2020
Tárgy: 9/2020. (III.15.) sz. CÜOB
körlevél
a
foglalkoztatással
kapcsolatos főbb rendelkezésekről
A Szegedi Tudományegyetem
valamennyi szervezeti egységének
vezetője részére
Tisztelt Egyetemi Vezető!
Az új koronavírus okozta fertőzés terjedésének megelőzése érdekében jelen körlevél kiadásától
kezdődően, további hatósági intézkedésig vagy felsővezetői utasításig az alábbiakat rendeljük
el:
1.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi dolgozók
(egészségügyi dolgozó: az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb felsőfokú
egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, az egészségügyi szakképesítéssel
rendelkező személy, továbbá az egészségügyi tevékenységben közreműködő
egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező személy) Magyarország területét
csak az ágazat irányításáért felelős miniszter külön engedélyével hagyhatják el.
Hangsúlyozzuk, hogy a fenti felsorolás nem kizárólag azokra a személyekre
vonatkozik, akik jelenleg a betegellátásban vesznek részt, hanem a Szegedi
Tudományegyetem bármely szervezeti egységében foglalkoztatott munkatársakra is.

2.

A Szegedi Tudományegyetem minden más foglalkoztatottja vonatkozásában külföldi
kiküldetés – célországtól függetlenül – nem rendelhető el, illetve külföldi szakmai
utazás nem engedélyezhető.

3.

A munkáltatói jogkört gyakorlók hívják fel a munkatársak figyelmét arra, hogy a
külföldi magáncélú utazásaikat – személyes biztonságuk, illetve a Szegedi
Tudományegyetem szervezeti egységei zavartalan működésének fenntartása érdekében
– lehetőség szerint függesszék fel és kerüljék el.

4.

A jelen körlevél kiadásának napjától annak, aki 2020. március 11. napját követően
érkezett vissza külföldről (nem csak veszélyeztetetett külföldi területről!),
haladéktalanul a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 146. § (1) - (2)
bekezdései alapján távolléti díj fizetése mellett munkavégzés alóli mentesítést
(állásidőt) kell elrendelni – a hazaérkezésüket követő naptól számított – 14 napra.

5.

Aki 2020. március 17. napjától saját felelősségére külföldre távozik (bármely külföldi
államba), akkor az ebből eredő következmények vonatkozásában a munkajogi és
büntetőjogi felelősség őket terheli. Az alkalmazott keresőképtelenség igazolása
esetén társadalombiztosítási ellátásra jogosult, vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója az
éves szabadsága terhére biztosíthatja a távollétet, ezek hiányában a hiányzás igazolt
nem fizetett távollétnek minősül, a hazaérkezésüket követő naptól számított 14 napra.
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6.

Azon munkatársakkal szemben, akik a tiltások, ajánlások ellenére külföldre
utaznak, és munkavégzési kötelezettségüknek engedélyezett szabadságuk leteltével
önhibájukból nem tudnak eleget tenni az Egyetem további egyéb munkajogi
szankciókkal léphet fel.

7.

A keresőképtelenségre vonatkozó szabályok rövid összefoglalója a következő linken
folyamatosan megtekinthető.
https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/553-tappenzinformacios-osszefoglalo-a-covid-19-virus-fertozessel-kapcsolatban

8.

A 12 évesnél fiatalabb gyermeket nevelő munkavállaló a gyermek felügyeletének
biztosítása érdekében fizetett szabadságot vehet igénybe, kérheti pihenőnapjainak
átütemezését; élhet a fizetés nélküli szabadság igénylésének lehetőségével, illetve
átmenetileg engedélyezhető részére az igazolt, fizetetlen távollét.

9.

A felsőoktatási intézmények hallgatók (e körben a doktorandusz hallgatók is!) általi
látogatása továbbra is tilos. Amennyiben a hallgató az Egyetemmel közalkalmazotti
jogviszonyban is áll, természetesen munkavégzés céljából beléphet a Szegedi
Tudományegyetem épületeibe, rá a foglalkoztatottakra vonatkozó szabályok
irányadóak. Az a hallgató, aki az Egyetemmel egyéb munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll (pl. megbízási szerződés, hallgatói munkaszerződés, közérdekű
önkéntes jogviszony) kizárólag a Coronavírus Ügyi Operatív Bizottság egyedi
elektronikus engedélyével látogathatja a Szegedi Tudományegyetem épületeit.

10.

Külföldi állampolgárral új foglalkoztatási jogviszony a Coronavírus Ügyi Operatív
Bizottság egyedi elektronikus előzetes engedélyével jöhet létre. Az elektronikus
engedélykérelmeket a Coronavírus Ügyi Operatív Bizottság részére az a munkáltatói
jogkör gyakorló terjessze elő – tömör szakmai indoklással és a mellékelt nyilatkozat
becsatolásával –, amely szervezeti egység tevékenységéhez a külföldi személy
foglalkoztatása nélkülözhetetlen.
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coronavirus.jelentes@rekt.szte.hu e-mail címen kell kérelmezni.

jóváhagyását

a

A koronavírus fertőzés terjedésével összefüggően kiadott körlevelek és tájékoztatók
egyebekben változatlan tartalommal irányadóak és az Egyetem honlapján folyamatosan
elérhetőek. A Szegedi Tudományegyetem közfeladatainak ellátása és működőképességének
fenntartása érdekében kérjük minden Egyetemi Vezető és minden foglalkoztatott kollégának
szíves együttműködését a fentiek betartása érdekében. Kérjük a szervezeti egységek vezetőit,
hogy a jelen körlevélben foglaltakról az egységükben dolgozó kollégákat haladéktalanul és
közvetlenül szíveskedjenek tájékoztatni.
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