3/2020. (III. 30.) Rektori Utasítás
a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium
működésének korlátozásáról a koronavírus elleni védekezéssel összefüggésben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési
Rendjének 31. § (2) bekezdés j) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a jelen utasítás (a
továbbiakban: Utasítás) kiadása felől határoztam:
Az Utasítás hatálya
1. §
A jelen utasítás hatálya a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló
Szakgimnáziumra (Szakgimnázium), és a vele jogviszonyban állókra terjed ki.
Az Utasítás célja
2. §
Az Utasítás célja, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő
intézkedésekről szóló Kormányrendeletekkel összhangban rögzítse a tantermen kívüli, digitális
munkarend és a munkavégzés során alkalmazandó alapvető szabályokat.
Eljárási szabályok
3. §
(1)
2020. március 16-ától visszavonásig a Szakgimnázium épületében az oktatás és a
gyakorlás szünetel, a tanulókra épületlátogatási tilalom érvényes. Az épületlátogatási tilalom nem
vonatkozik azokra a tanulókra, akik az előzetesen bejelentett igények szerint az Szakgimnázium
által biztosított tanulói ügyelet vagy iskolai étkezés céljából látogatják az épületet.
(2)
A Szakgimnázium tanulói tantermen kívüli, digitális munkarendben folytatják
tanulmányaikat, melyek részleteiről külön kapnak tájékoztatást megadott elérhetőségeiken és a
Kréta rendszeren keresztül. Felhívjuk tanáraink és tanulóink figyelmét, hogy a koronavírus
kapcsán bevezetett szabályok a tanárok és tanulók találkozásának megszüntetésére is irányulnak,
ezért tanórák megtartása az Egyetemen, illetve Szakgimnáziumon kívüli helyszíneken sem
lehetséges.
(3)
A veszélyhelyzet fennállása alatt a Szakgimnáziumban szokásos testületi ülések,
értekezletek és egyéb munka-megbeszélések személyes jelenlétet igénylő működési rendje
további intézkedésig szünetel, bármely ülés, értekezlet megtartása, az ügyek megvitatása,

megszavazása videokonferencia keretében vagy elektronikus határozathozatallal
történhet. A vezetők, tanárok és egyéb közalkalmazottak közötti kapcsolattartás is alapvetően az
elektronikus eszközök használatával, szükség szerint videokonferencia keretében valósul meg.

(4)
Az Egyetem vezetése az alkalmazottak tekintetében elrendeli a folyamatos munkavégzés
távmunka keretén belül történő teljesítését, és biztosítja ennek infrastrukturális feltételeit ott,
ahol ezt a munkakör, illetve az elvégzendő feladatok lehetővé teszik.
(5)
A Szakgimnázium vezetése köteles biztosítani a folyamatos munkavégzés távmunka
keretén belül történő megszervezését oly módon, hogy az intézményben kizárólag azon
alkalmazottak tartózkodhatnak, akiknek személyes jelenléte mindenképpen szükséges az
intézmény működéséhez, feladatainak ellátásához, a tantermen kívüli, digitális munkarendben
történő oktatás biztosításhoz. Az ügyeleti rend alkalmazása esetén is biztosítani kell, hogy egy
irodában, helységben legfeljebb egy ember tartózkodjon. A szabadságon vagy keresőképtelen
állományban tartózkodó személyeken kívüli alkalmazottak esetében a távmunkavégzés
elrendelése szükséges, ha annak feltételei adottak. Az ilyen módon munkát végző kollégák
elérhetőségét munkanapokon 8-16 óra között szükséges biztosítani. A távmunkavégzésre
egyebekben a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szervezeti, gazdasági eljárások
részletszabályairól szóló 6/2020. (III.23.) Rektori, kancellári utasítás szabályai megfelelően
irányadó.
(6)
A Szakgimnázium kötelezettségvállalásait hatáskör szerint előzetesen engedélyeztetni
kell az Egyetem Rektorával vagy Kancellárjával is.

Záró rendelkezések
4. §
(1) Az Utasításban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos törvények,
kormányrendeletek és belső szabályozók rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Jelen utasítás hatályon kívül helyezi az 1/2020. (III.12.) Rektori Utasítást (a koronavírus elleni
védekezéssel kapcsolatban a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló
Szakgimnáziumban).
(3) Jelen utasítás 2020. március 30. napján lép hatályba, és visszavonásig hatályos.

Budapest, 2020. március 30.
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