Coronavírus Ügyi Operatív Bizottság
Iktatószám: IKT/5-768/62/2020
Tárgy: 14/2020. (V.21.) sz.
CÜOB körlevél a veszélyhelyzetet
megelőző foglalkoztatási rend
visszaállításáról és létszámstop
feloldásáról
A Szegedi Tudományegyetem
valamennyi szervezeti egységének
vezetője részére

Tisztelt Egyetemi Vezető!
Kancellári és Rektori egyetértéssel, további hatósági intézkedésig vagy felsővezetői
utasításig az alábbi foglalkoztatással kapcsolatos intézkedéseket rendeljük el.
A veszélyhelyzetet megelőző munkavégzési rend visszaállítása:
1.

A létszámstop elrendeléséről és a foglalkoztatás további rendjéről szóló 11/2020.
(III.17.) sz. CÜOB körlevélben (a továbbiakban: 11/2020. CÜOB körlevél) biztosított
távmunka keretében történő munkavégzés általánosan támogatott lehetősége jelen
körlevéllel megszüntetésre kerül.

2.

A Szegedi Tudományegyetemen foglalkoztatottak 2020. év június hó 1. napjától a
korábbi munkarendben, és a kinevezésben rögzített munkavégzési helyen végezzék
feladataikat. A távmunkavégzés visszavonását a mellékelt nyomtatvány
alkalmazásával kell a közvetlen munkahelyi vezetőnek megtenni.

3.

Távmunkavégzésre a Szegedi Tudományegyetemen a továbbiakban csak a
jogszabályban meghatározottak szerint, új egyedi munkáltatói intézkedéssel
(kinevezés módosítással, vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig
egyoldalú elrendeléssel) van lehetőség.

4.

Amennyiben a foglalkoztatott a munkavégzés helyén megjelenni nem tud, akkor a
munkavállaló fizetett szabadságot vehet igénybe, élhet továbbá a fizetés nélküli
szabadság igénylésének lehetőségével.
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5.

A veszélyhelyzetet megelőző munkavégzési rend visszaállítása nem érinti az
egyetemi épületek hallgatók általi látogatására 2020. május 8. napjától vonatkozó
rendelkezésekről szóló 1/2020. (V.8.) sz. rektori körlevél rendelkezéseit, azok
továbbra is hatályban vannak.

A veszélyhelyzetet megelőző foglalkoztatási rend visszaállítása:

6.

A 11/2020. CÜOB körlevél 8-10. pontjaiban meghatározott új foglalkoztatásra
irányuló jogviszony létesítésének tilalma, valamint a Coronavírus Ügyi Operatív
Bizottság által történő engedélyeztetési kötelezettség 2020. év június hó 1. napjától
megszűnik.

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 kolléga
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.
Kelt: Szeged, 2020. év május hó 21.
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