
 

 

 
 

2/2020 (IX. 4.) számú Dékáni utasítás 
 
 
Jelen dékáni utasítás az 1/2020. sz. dékáni utasítás kiegészítése, aktualizálása. Az 1/2020. dékáni 
utasítás jelen rendelkezésekkel nem érintett részei továbbra is érvényesek.  
Jelen utasítás a 2/2020. (IX. 1.) számú rektori-kancellári együttes körlevél  
http://www.bme.hu/hirek/20200903/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol 
egyes rendelkezéseit értelmezi és alkalmazza a TTK oktatási feladatainak ellátására. A körlevél 
alábbiakban nem tárgyalt rendelkezései is betartandók. A fenntartó által szeptember 1-én 
kibocsátott “Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő 
megszervezéséhez” a jelen dékáni utasítás mellékletében található. 
 

1. A laboratóriumi gyakorlatot leszámítva minden tantermi foglalkozásnál kötelező az orrot 

és szájat eltakaró maszk használata (az oktatónak is), és két személy között bármilyen 
irányban legalább 1,5 méteres védőtávolság megtartása. Ha egy hallgató nem 
szabályosan, vagy egyáltalán nem visel maszkot, illetve nem tart megfelelő védőtávolságot, 
fel kell szólítani a szabályoknak megfelelő korrekcióra. Ha a felszólítás is eredménytelen, 
vagy  a hallgató egyéb módon szándékosan a többi hallgató vagy az oktató egészségét 
veszélyezteti, értesíteni kell a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály 
diszpécserszolgálatát a (06-1-463-) 4444-es melléken. Ha egy hallgató rosszul érzi magát 
a maszk miatt (pl. fullad, köhög), és emiatt le kell vennie a maszkot, egy időre ki kell őt 
küldeni a tantermi foglalkozásról a szabadba. A tantermi foglalkozások előtt, után és - ha az 
időjárás engedi - közben is a termet alaposan szellőztetni kell. 

2. Laboratóriumi gyakorlatnál is kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk használata és 

lehetőség szerint be kell tartani a 1,5 méteres védőtávolságot is két személy között. 
Laboratóriumi gyakorlat előtt és után a laboratórium hallgatók által érintett berendezéseit, 
klaviatúráit virucid anyaggal fertőtleníteni kell, amennyiben ez a berendezéseket nem 
károsítja. Ha a fertőtlenítés nem lehetséges, a hallgatóknak egyszer használatos 
védőkesztyűt kell kiosztani. A fertőtlenítőszereket, védőkesztyűket a központi raktárból 
lehet vételezni; ennek költségét a labort üzemeltető szervezeti egység viseli. 

3. Ha egy kurzus távolléti oktatásban történik, ezt a tényt a Neptun rendszerben a kurzus 

“Megjegyzés” rovatában fel kell tüntetni és meg kell adni a kurzushoz tartozó 
tanulástámogató anyagok elérhetőségét is. Amíg a BME nem tér át teljes mértékben 
távolléti oktatásra, a távolléti foglalkozásokat nem szabad csak az órarendi időpontban 
követhető módon, streamelve megtartani (valós idejű távolléti oktatás), hanem csak 
aszinkron távolléti oktatásban, ahol a hallgató saját időbeosztása szerint dolgozhatja fel a 
kurzushoz tartozó, bármikor lejátszható felvételeket, írásos segédanyagokat. 

4. Ha egy kurzust jelenléti oktatásban tartunk meg, a kurzus oktatója még a regisztrációs 

héten ellenőrizze, hogy a Neptunban a kurzushoz megadott terem lehetővé teszi-e a 
kurzuslétszámnak megfelelő számú hallgató leültetését az 1. pont szerinti védőtávolság 
megtartásával. Ha ez nem lehetséges, ezt a tényt az oktató haladéktalanul jelezze a 
tanszék oktatási (órarend-) felelősének és a teremcsere érdekében vegyék föl a 

kapcsolatot a hallgatók karának (anyakar) órarendkészítőjével. A kurzus hallgatóit Neptun-

üzenetben kell tájékoztatni a változásról. Ugyancsak haladéktalanul jelezni kell, ha az R. 

épület V. emeleti terem van a kurzushoz rendelve, mert a szellőztethetőség hiánya miatt 
ezekben a termekben jelenléti foglalkozást tartani tilos. Ha az anyakar a továbbiakban sem 
rendel a kurzushoz megfelelő termet, a kurzust távolléti oktatásban kell megtartani, de ilyen 
esetben a dékánt előre tájékoztatni kell. 

5. Az oktatói szobákban, irodákban (pl. Dékáni Hivatal, tanszéki vagy intézeti 

adminisztráció, könyvtár, stb.) a személyes kontaktusokat a szükséges minimális szinten 
kell tartani. A telefonon, e-mailben, online módon, vagy dokumentumok átküldésével nem 
megoldható ügyeket intézzük csak személyesen. Az ügyintézés során (már a helyiségbe 

http://www.bme.hu/hirek/20200903/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol


történő belépésnél, a hallgatók számára is) az orrot és szájat eltakaró maszk viselése 
kötelező és az ügyintézés alatt a 1,5 méteres védőtávolságot is lehetőleg meg kell tartani. 
A Dékáni Hivatalban felszerelt érintésmentes kézfertőtlenítőt a Hivatalba belépéskor 
használni kell. A tanszéki, intézeti irodákban is el kell helyezni nyomós vagy automata 
kézfertőtlenítőt; kérem ezek rendszeres használatát illetve a gyakori szappanos kézmosást. 
Az egy szobába beosztott, ott tartózkodó munkatársak megegyezés esetén eltekinthetnek 
a maszk használatától. Értekezleteket, megbeszéléseket lehetőleg online szervezzünk. A 

személyes megbeszéléseket minél nagyobb légterű, szellőztethető helyiségekben tartsuk, 
ilyenkor a az orrot és a szájat eltakaró maszk használata és a 1,5 méteres védőtávolság 
kötelező és a szellőztetésről is gondoskodni kell.  
 

Kérem a fentiek maradéktalan betartását. 

 

       

Horváth Miklós Tibor 

      dékán 

 


