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Tisztelt Vezető Munkatársaim! 

Kedves Csoportvezető és Munkaközösség-vezető Kollégák! 

Kedves Szakszolgálati és Utazó Konduktori Kollégák! 

Kedves Általános Iskolai, Kollégiumi és Szakiskolai Munkatársaim! 

 

"Nehéz napok, hetek várnak ránk, komoly erőpróba előtt áll országunk. Olyan feladatot kell 

megoldanunk, amilyennel még nem találkoztunk." - Horváth Péter a Nemzeti Pedagóguskar 

Elnöke levelét mellékletben csatolom. 

 

A jelenlegi járványügyi helyzetben nagy szükség van a Semmelweis Egyetem minden 

dolgozójára, a köznevelésben dolgozókra, az egészségügyi ellátásban résztvevőkre és az Őket 

támogatók munkájára. 

A mai napon két intézményvezetői tájékoztatást küldtem, melyekhez az alábbi, értelmező 

tájékoztatást adom ki. 

 

Tárgyköröket összefoglalva: 

I. Szabadságolások várható módja 

II. Munkarend a 2020.03.23. előtti és azt követő időszakban 

III. Kapcsolódó vezetői feladatok, melyek munkavállalókat várhatóan érintő rendelkezések 

háttere 

 

I. Tekintettel a krízishelyzetre, a szabadságot illetően az alábbi eljárásra számíthattok: 

A munkarend megváltoztatásában hosszú távra (akár a 2020-as naptári évre) készülünk, 

figyelembe véve az aktuális rendeleteket, határozatokat is. 

Ennek érdekében kérem, hogy a szabadságtervezési táblázatokban pirossal jelöljétek meg azt a 7 

napot, melyet a munkáltatótól mindenkinek joga van kikérni. 

Mérlegelve a rendelkezésre álló szabad munkaerőt, valamint a szükséges kapacitásokat, a 

munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a többi szabadság kiadásáról. 

Kérem szíves figyelembevételét, hogy jelen helyzetben, a munkáltatói jogkör gyakorlójaként 

szigorú megalapozottsággal fogom a távollétről szóló döntéseimet meghozni.  

 

II. A 2020.03.18-20 közötti időszakra szóló munkarend 

A héten megbeszéltek szerint fertőtlenítéssel, következő időszakra történő felkészüléssel, 

önképzéssel, dokumentációk lezárásával, valamint a megkezdett pedagógiai tevékenységek 

elvégzésével telik.  
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III. A 2020.03.23-tól kezdődő időszak munkarendje a feladatok fontossági sorrendjében: 

1. Az általános iskolánk és szakiskolánk diákjainak távoktatása olyan színvonalon, mely 

következtében dokumentálhatóan osztályozható a tudásuk fejlődése, bizonyítvány kiadásával 

zárható a tanév végén. 

2. A krízis helyzetben az első vonalban dolgozók támogatása, melyhez elsősorban 2020.03.18-ig 

várom az önkéntes jelentkezőket, az alábbi űrlapon keresztül. Tesszük azt annak érdekében, 

hogy az egészségügy, a vírus terjedésének lassítása érdekében tett intézkedések következtében 

(távoktatás és az óvodák szüneteltetése) ne omoljon össze és végezhessék a különböző gyógyító 

alaptevékenységeket. Jelenlegi információk alapján a várható indulás 2020.03.23. hétfő 7:00 óra, 

helyszín – Villányi út - Köszönöm az eddig beérkezett jelentkezést!  

https://forms.gle/kmTbp8fsG3nwKQ8U8 

3. Az adaptív mozgásfejlesztési tervek átadása, konzultációk biztosítása mind a négy 

intézményegység gyermekei, diákjai, illetve a szülők részére, tanítási-tanulási folyamatok 

támogatása céljából. 

 

IV. Vezetői feladatok: 

1. A III. 1. ponthoz tartozó távoktatás kialakítása, bevezetése és működtetése, - külön köszönöm 

a pedagógusoknak, hogy a lehetőségek számbavétele már megtörtén, a vezetőknek, hogy 

jelenleg már az egységes kommunikációs és ellenőrzési folyamatok kialakítása történik, melyek 

működésének igazolását a különböző vezetői szintek végzik majd 

a. koordinációban résztvevő vezetői szint: csoportvezetők, osztályfőnökök, munkaközösség-

vezetők 

b. felelős az intézményegység-vezető, illetve az általa kijelölt személy 

c. határidő 2020.03.20. 8:00 

 

2. A III.1. és a III.3. pontokba tartozó pedagógiai tevékenységek  

a. rangsorolása, valamint a tevékenységgel eltöltendő idő meghatározása napi és heti 

bontásban,  

b. a tevékenységekhez kapcsolódó pedagógusok beosztása, megnevezése, a szükséges napi és 

heti óraszámok felmérése 

c. koordinációban résztvevő vezetői szint: csoportvezetők, osztályfőnökök, munkaközösség-

vezetők 

d. felelős az intézményegység-vezető, illetve az általa kijelölt személy 

e. határidő 2020.03.19. 8:00 

 

3. A III.2. feladat ellátásának megszervezése a IV.2.b. pontban elvégzett vezetői feladat 

eredménye alapján 

a. koordinációban résztvevő vezetői szint: csoportvezetők, intézményegység-vezetők 

b. felelős a munkáltatói jogkör gyakorlója 

c. határidő 2020.03.19. 8:00 
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4. A IV.2.b pontban elvégzett vezetői feladat eredménye, valamint a 38527/KEEGF/2020 számú 

tájékoztató alapján minden munkavállaló esetében egyesével születik döntés, hogy 

tevékenységét és annak időtartamát illetően az alábbi távolléti formák közül melyik 

vonatkoztatható Rá.  

a. munkarend átszervezése 

http://semmelweis.hu/hirek/files/2020/03/38527_KEEGF_2020_rektori_kancellari_tajekoztato.pdf 

b. otthoni munkavégzés elrendelése a tájékoztató alapján (elrendelés esetén a munkavállalóknak 

is alá kell írni) 

c. fizetett szabadság kiadása 

d. fizetés nélküli szabadság kiadása a jogszabályban rögzített esetekben 

e. különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét. 

f. koordinációban résztvevő vezetői szint: csoportvezetők, intézményegység-vezetők 

g. felelős a munkáltatói jogkör gyakorlója 

h. határidő 2020.03.19. 16:00 

 

Köszönöm, hogy az orvosokra, nővérekre nehezedő krízishelyzetet, mindenki törekszik a segítő 

hivatásunkhoz méltóan értelmezni és az ebben közreműködni. 

 

Munkátokat nagyon szépen köszönöm és erőt, kitartást, hitet kívánok a várhatóan 

kellemetlenségekkel és aggodalmakkal teli időszak átvészeléséhez, a közalkalmazotti 

helyzetünkből eredő előnyök és kötelezettségek elfogadásához. 

Vigyázzatok magatokra és egymásra! 

 

Kérem levelem olvasásának szíves visszajelzését az alábbi linken 

https://forms.gle/tchx2Q5sG3mVMPve6 

 

Tisztelettel: 

Budapest, 2020. 03. 17. 

  Makk Ádám s.k. 

  intézményvezető 
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