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Oktatói körlevél a BTK oktatói számára 

Témakör: HIÁNYZÁSOK, KARANTÉN 

 

Kedves Kollégák! 

 

Az elmúlt napok emelkedő esetszámai következtében kialakuló bizonytalanság miatt további 

dékáni intézkedésig az alábbiak szerint járjatok el, amennyiben COVID fertőzött, karanténba 

helyezett vagy tüneteket produkáló hallgató van egy csoportban. 

 

1) Karantént csak a NNK mint járványügyi hatóság rendelhet el. A karanténba a fertőzött vagy 

kontaktnak minősített személyek kerülnek. A kontakti minősítés megállapítása szintén az NNK 

hatásköre. Pozitív teszt esetén a fertőzött személyek számára tehát nem a Kar, hanem az eljáró 

hatóság rendeli el a karantént és végzi el a kontaktkutatást. Az elsődleges kontaktok 

azonosítását követően szintén a hatóság jogköre karantént elrendelni az érintett hallgatók és 

oktatók számára. 

 

2) A karanténban helyezett hallgatók az egyetemet sem látogathatják, órán nem vehetnek részt 

személyesen. Mindenképpen tartsák be a karantén szabályait! A karantén lejártát követően, 

amennyiben tünetmentesek, látogathatják az intézményt és az órákat. Hiányzásuk a járványügyi 

hatóság határozatával igazoltnak számít, vagyis nem számít bele a félévben engedélyezett 

három alkalomba. Összes hiányzásuk azonban nem haladhatja meg a félév alkalmainak a felét 

ahhoz, hogy a gyakorlati jeggyel záruló kurzusaikon érdemjegyet szerezhessenek. Hiányzásuk 

idején, amennyiben egészségi állapotuk megengedi, digitálisan támogatott oktatásban vehetnek 

részt. Ennek igényét szemináriumok esetében jelezniük kell a kurzus oktatója felé. 

 

3) A COVID fertőzés jellegzetes tüneteit mutató hallgatók a félév elején kibocsátott dékáni 

intézkedés értelmében szintén nem látogathatják az egyetemet és az órákat. 

Hiányzásuk felső légúti tünetek jelentkezését tanúsító orvosi igazolással igazoltnak számít, 

vagyis nem számít bele a félévben engedélyezett három alkalomba. Összes hiányzásuk azonban 

nem haladhatja meg a félév alkalmainak a felét ahhoz, hogy a gyakorlati jeggyel záruló 

kurzusaikon érdemjegyet szerezhessenek. Hiányzásuk idején, amennyiben egészségi állapotuk 

megengedi, digitálisan támogatott oktatásban vehetnek részt. Ennek igényét szemináriumok 

esetében jelezniük kell a kurzus oktatója felé. 

 

4) Ha egy oktató bizonyul elsődleges kontaktnak és hatósági karanténba kerül, akkor számára 

otthoni munkavégzést és távolléti óratartást rendelünk el a karantén idejére, amennyiben 

egészségi állapota lehetővé teszi az otthoni munkavégzést. A karantén tényéről köteles időben 

tájékoztatni a dékánt és az egység vezetőjét. 

 

Kérdés esetén, mind az oktatók, mind a hallgató nyugodtan keressenek engem. 

 

Köszönettel és üdvözlettel, 

Takács Levente 

oktatási dékánhelyettes 

 


