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Tisztelt Egyetemi Vezető! Tisztelt Kollégák!
A járványügyi készültség időszakára vonatkozó külföldre utazással összefüggésben az alábbi
szabályok fokozott figyelemmel történő betartását és betartatását rendeljük el:
1. A veszélyhelyzet megszűnését követően alkalmazandó szabályokról szóló 5/2020.
(VI.25.) sz. rektori-kancellári körlevél rendelkezéseit mind a foglalkoztatottak, mind a
szervezeti egységek vezetői szigorúan és következetesen tartsák be.
2. A hatályos szabályok szerint a foglalkoztatottak magáncélú utazása nem esik
korlátozás alá, külföldre a foglalkoztatott a jelenlegi járványhelyzetre tekintettel saját
felelősségére utazhat.
A külföldi utazásokat a Szegedi Tudományegyetem a jelenlegi helyzetben sem
javasolja.
Amennyiben a külföldi utazás mellett döntenek, akkor ismételten felhívunk minden
érintettet, hogy külföldi utazását (célország és a pontos időtartam megjelölésével) az
utazást megelőzően jelentse be a közvetlen munkahelyi vezetőjének, aki a bejelentések
alapján köteles arról naprakész nyilvántartást vezetni.
3. A Magyar Közlöny 2020. évi 166. számában közzétételre került a járványügyi
készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.)
kormányrendelet, amelynek végrehajtását kiegészíti a Hivatalos Értesítő 38. számában
közzétett Közlemény a COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi viszonyok
alapján az országok besorolásáról, valamint a Magyar Közlöny 2020. évi 167.
számában megjelent 11/2020. (VII. 13.) KKM rendelet a járványügyi készültségi
időszakban a korlátozott sávban történő határátlépés körébe tartozó államokról.
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E rendelkezések értelmében egyes államokból történő hazautazást követően az utazók
az adott helyzettől és az adott ország járványügyi besorolásától függően járványügyi
intézkedések (így különösen: egészségügyi vizsgálat, karantén intézkedések) tűrésére
kötelezhetők.
Az egyes országok járványügyi besorolása bármikor megváltozhat, így azt célszerű
folyamatosan figyelemmel kísérni.
4. Amennyiben a foglalkoztatott saját felelősségére a külföldi utazás mellett dönt, akkor
az ebből eredő következmények vonatkozásában a munkajogi felelősség és a
járványügyi intézkedésekkel felmerülő költségek őt terhelik. Ha a külföldi utazással
összefüggő intézkedések következtében a bejelentett szabadság időtartamának elteltét
követően a foglalkoztatott a munkavégzés helyén munkavégzésre alkalmas állapotban
megjelenni nem tud, akkor az alábbiak szerint jogosult távollétre:
a)

keresőképtelenség igazolása esetén a foglalkoztatott társadalombiztosítási
ellátásra jogosult.

b) egyéb járványügyi intézkedésből fakadó akadályoztatottság esetén a munkáltató
az alkalmazott éves szabadsága terhére tudja biztosítani a távollét lehetőségét,
amennyiben a foglalkoztatott fennmaradó szabadsága a távollét időtartamát nem
tudja lefedni, akkor távolmaradásának időtartama alatt személyi juttatásra a
foglalkoztatott nem jogosult.
A jelen körlevélben foglaltakról kérjük, hogy kollégáikat közvetlenül szíveskedjenek
tájékoztatni.
Segítő közreműködésüket előre is megköszönjük!
Kelt: Szeged, 2020. év július hó 16.
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