
1/2020. (III.12.) Rektori Utasítás 

a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban a Bartók Béla Zeneművészeti és 

Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnáziumban 

 

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: 

 

 
1. A jelen utasítás hatálya a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló 
Szakgimnáziumra (Szakgimnázium), és a vele jogviszonyban állókra terjed ki.  
 
2.       Kötelezzük azokat a tanulókat, pedagógusokat, munkatársakat, akik 

a.          az elmúlt 14 napban külföldön jártak vagy 
 
b.   vagy kapcsolatba kerültek valószínűsített vagy megerősített új koronavírus okozta 
fertőzésben szenvedő személlyel  
 
hogy az utazástól, vagy az érintett személlyel való találkozástól számított két hétig vonuljanak 
otthoni karanténba, és a Szakgimnázium, illetve az Egyetem épületeitől maradjanak távol.   
 
3. Nyomatékosan kérjük, hogy amennyiben bármely tanuló, pedagógus vagy más munkatárs 
külföldön járt, vagy kapcsolatba került valószínűsített vagy megerősített új koronavírus okozta 
fertőzésben szenvedő személlyel, akkor ne menjen semmilyen közösségbe, és figyelje saját 
magát. Ha bárki tüneteket – láz, köhögés, torokfájás, levertség – észlel magán, akkor maradjon 
otthon, telefonon értesítse háziorvosát, vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ 06 
80/277-455 vagy 06-80/277-456 zöldszámait.  
 
4.  A tanuló, illetve annak törvényes képviselője, továbbá a pedagógus vagy más munkatárs 
bejelentési kötelezettséggel tartozik a Szakgimnázium felé, amennyiben vele, illetve bármely 
tanulóval kapcsolatban a 2. pontban jelzett eset fennáll. A bejelentést a bbzsz@zeneakademia.hu 
e-mail címre kell megküldeni a távolléte okának és a távollét időtartamának megjelölésével.  Az 
ilyen távolmaradást az elektronikus úton tett bejelentés alapján igazolt távollétnek tekinti a 
Szakgimnázium.  
 
5. A Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium épülete az 
Egyetem oktatói, hallgatói, doktorandusz hallgatói számára nem látogatható a koronavírus 
terjedésének megállítása érdekében.  

6.   Az Egyetem fenntartásában álló Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző 
Gyakorló Szakgimnázium épületébe kizárólag a köznevelési intézménnyel jogviszonyban állók 
léphetnek be.  
 
Ennek ellenőrzése a portán a tanulók esetében diákigazolvány felmutatásával történik, 
vendégtanulók esetében az erre célra rendszeresített aláírási ív kitöltésével. A fentiektől eltérni 
– különösen indokolt esetben - kizárólag az igazgató vagy az általa kijelölt igazgatóhelyettes 
egyedi engedélyével lehetséges. 
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A Szakgimnázium pedagógusai és munkatársai belépési jogosultságukat a portán erre a célra 
rendszeresített aláírási íven igazolják az épületbe be-, és kilépéskor. 
 
Az Utasítás 2020. március 12. napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2020. március 12.   

 

 

 Dr. Vigh Andrea 

 rektor  sk. 

 


