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5/2020. (XI. 06) sz. rektori-kancellári együttes utasítás
járványügyi humánpolitikai intézkedésekről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 13. § (1) – (2)
bekezdése, a 13/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti
és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend Első rész I. fejezet 14. pontjára
figyelemmel a következő utasítást adjuk ki:

1. Az utasítás személyi hatálya
1. § A jelen utasítás hatálya kiterjed a Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: SZTE)
valamennyi munkáltatói jogkörrel rendelkező közalkalmazottjára, valamint az Szegedi
Tudományegyetemmel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló valamennyi
foglalkoztatottra.

2. Járványügyi humánpolitikai rendelkezések
2. § Az egészségügyi szolgáltatás működésének zavartalansága és az SZTE folyamatos
működésének fenntartása érdekében a munkáltatói jogkör gyakorló köteles a szervezeti
egységében közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban foglalkoztatott
alkalmazott részére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 53. § rendelkezése
alapján munkaszerződéstől eltérő munkakörben, illetve munkahelyen történő foglalkoztatást
elrendelni a jogi, igazgatási és humánpolitikai főigazgató megkeresése esetén. Ezen
munkáltatói intézkedést a közvetlen munkahelyi vezető köteles tűrni és a végrehajtásban
együttműködni.
3. § A közvetlen munkahelyi vezetők kötelesek a szervezeti egységükben a munkavégzést
úgy megszervezni, hogy a személyes találkozások száma minimalizálódjon. Ennek érdekében
elsősorban a vonatkozó jogszabályok betartása mellett általános munkarendtől eltérő
munkaidő-beosztás rendelhető el, valamint konszenzus alapján távmunkavégzés keretében
történhet a feladatellátás a felelős gazdálkodás megtartása mellett, amennyiben ezen
munkaszervezési eszközök alkalmazásával a működőképesség biztosított, továbbá az
Egyetemünk fejlődése is fenntartható.
4. § Az egészségügyi szolgáltatás működésének zavartalansága érdekében megszervezésre
kerül az egyetemi alkalmazottak önkéntes segítői hálózata. Egyetemünk elkötelezett abban,
hogy az önkéntesek kiemelkedő, és áldozatos munkáját életpályájukban elismeri.
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3. Vegyes rendelkezések
5. § A jogi, igazgatási és humánpolitikai főigazgató jogosult fentiek végrehajtása érdekében a
részletszabályokat, valamint a humánügyviteli folyamat eljárásrendjét meghatározni.
6. § A Szegedi Tudományegyetemen történő közérdekű önkéntes jogviszony, valamint
önkéntes segítői jogviszony létesítésének rendjéről szóló 2/2020. (IV.03.) sz. kancellári
utasítás 2. § (2) bekezdéstől eltérően a közalkalmazott önkéntes jogviszonyban
foglalkoztatható, amennyiben önkéntesként a munkakörébe nem tartozó feladatokat lát el.
4. Záró rendelkezések
7. § A jelen utasítás a közzététel napján lép hatályba, és visszavonásig, de legfeljebb a
jelenlegi járványügyi helyzet megszűnéséig alkalmazandó.
Kelt: Szegeden, 2020. év november hó 6. napján

Dr. Rovó László s. k.
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