Iktatószám: IK6/2020/661/2/1
5/2020 sz.1 Főigazgatói utasítás
a koronavírus-járvány enyhülését követő változásokról
A 2020. júniusában bekövetkező fokozatos kormányzati és önkormányzati enyhítések
eredményeként 2020. június 15-től kezdődően hatályán kívül helyezem a 2020. március 12-i
főigazgatói utasítást a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos rendelkezésekről, illetve a 2020. április 2i főigazgatói utasítást a pandémiás vészhelyzettel kapcsolatos megállapodások érvényesítéséről. Az
ezekben szereplő rendelkezések helyébe az alábbiak lépnek:
1. A CSFK valamennyi tudományos kutatója esetében megszüntetem a kötelező otthoni
munkavégzést ("home office"). Ennek értelmében hétfőtől az alapértelmezett munkavégzési hely
az intézeti iroda, laboratórium, obszervatórium, stb., ami éppen az adott dolgozó munkaköri
leírásában szerepel.
2. Kivételes esetben kérvényezni lehet továbbra is az otthoni munkavégzést a szervezeti egységek
vezetőitől (intézetigazgatóktól, gazdasági vezetőtől, közvetlenül a főigazgató alatt dolgozó
munkatársak esetében a főigazgatótól), amelyek kapcsán a nagyfokú rugalmasságot kérem minden
vezetőtől. Az otthoni munkavégzésről ki fogunk alakítani részletes kutatóközponti szabályzást,
hogy a jelenlegi keretek által biztosított törvényi minimum lehetőségeit bővítsük. Fontos
megjegyzés: 2020. június 15-től minden eltérést a munkahelyen történő munkavégzéstől
pontosan vezetni kell a munkatársak által az OLM onlájn szabadság- és munkaidőnyilvántartó rendszerben.
3. A munkahelyre történő visszatérés fokozatosan történjen, amely során a nagyobb létszámú
irodákba, laboratóriumokba még 2020. július 15-ig csökkentett/váltott létszámokban térjenek
vissza a munkatársak. Ennek pontos kialakítását a kutatócsoportok vezetőitől és az
intézetigazgatóktól kérem, figyelembe véve a helyi sajátosságokat.
4. A munkahelyi higiéniát továbbra is gondosan fenn kell tartani, javasolt a maszkviselés legalább a
sok ember által látogatott terekben (elsősorban titkárságok), illetve a konyhai közös étkezések
helyett célszerű megfontolni az irodákban történő ebédfogyasztást. Légúti panaszok
jelentkezésekor az érintett munkatárs azonnal maradjon otthon, a tünetek súlyosságának
függvényében pedig kérjen home office-t, vagy vegyen ki orvos által igazolt betegszabadságot.
5. A CSFK adminisztratív működésének maximális újraindításához szükségesnek tartom minden
egyes munkatárs esetében a legalább heti egy munkahelyen történő megjelenést, még akkor is, ha a
munkahelyi vezetője engedélyezte a huzamosabb időre vonatkozó otthoni munkavégzést. A
Gazdasági Igazgatóságon nagy számban összegyűltek elektronikusan jóváhagyott, de még
fizikai aláírással el nem látott iratok (számlák, teljesítési igazolások, munkaügyi dokumentumok,
stb.), amelyeket sürgősen pótolni kell. Erre 2020. június 30-át tűzöm ki céldátumként és
kötelező jelleggel előírom az érintett kutató és nemkutató munkatársak számára az
aláírások pótlását.
6. Az otthoni munkavégzés kapcsán mutatott nagyobb rugalmasság mellett a heti jelentések
elkészítése továbbra is kötelező azok számára, akik heti négy vagy öt napra home office-t
kérvényeznek. A jelentéseket az igazgatóknak kell beküldeni minden héten pénteken délután 5
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óráig. Felhívom a tisztelt kollektíva figyelmét, hogy ezek az iratok eljutnak hozzám is, így az
egysoros "dolgoztam egy cikken" típusú jelentések nem elfogadhatóak.
7. A nemkutató munkatársakkal kötött munkáltatói megállapodás hatályon kívül helyezéséből
következően az otthoni munkavégzésre nem átállítható munkatársak (pl. takarító, kertész,
gondnok) 2020. június 15-től ismét kötelesek ellátni munkahelyi feladataikat a munkahelyükön.
8. A külföldi utazások kapcsán a teljes tiltás helyébe a Magyar Kormány konzuli szolgálatának
utazási információinak követése lép. Ezeket a
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazassal-kapcsolatos-friss-informaciok
címen lehet elérni. Mindenki köteles a munkahelyi felettesével egyeztetni és igazgatói engedélyt
kérni hivatalos célú kiutazása előtt, ami kizárólag a Magyar Kormány által engedélyezett országokba
irányulhat.
9. Külföldi vendégeket hasonló módon a hivatalos "Hungarian entry requirements"
információknak megfelelő országokból lehetséges fogadni.
10. Jelen sorok írásakor még nem ismertek a Magyar Kormány rendelkezései a nagyobb létszámú,
zárt térben tartott rendezvények szabályzásáról. Június 15. után vidéken már engedélyezettek a 200
főnél nem nagyobb események, Budapestre viszont még nincs központi irányadás. Konferenciák,
workshopok szervezését nagyon erősen megfontolásra javaslom az idei évben és csak nagyon
indokolt esetben javaslom a megtartást akár még őszi időpontban is.
Dear Colleagues,
Following the recent developments concerning the COVID-19 crisis I repeal the two DG's decrees
from March 12 and April 2, 2020. To replace their regulations I issue the following set of orders as
a DG's decree, effective of June 15, 2020:
1. I suspend the obligatory home office for the researchers. Everyone is now expected to work in
his/her office as default.
2. However, there may be exceptions , for which one can request further extended periods of home
office. This will be permitted by the corresponding institute director who has the authorisation to
accept or deny a such request. Please note that I have asked the directors to be as flexible as possible
with home office requests. Please also note that every single deviation from the default 'working at
the work place' must be administered in the OLM online system.
3. I expect a gradual return to the offices that will lead to a full return by July 15, 2020. The exact
details of how larger offices and laboratories will be re-occupied by the people shall be negotiated
by the research group leaders and institute directors.
4. Elevated levels of hygiene are necessary as much as wearing facemasks in densely populated
areas, such as the secretariats. If you have any sign of coughing, running nose, etc., please stay at
home and depending on the severity of symptoms, request home office or go to a doctor and
request sick leave.
5. A significant amount of official documents has accumulated, which were electronically approved
but have never been signed physically. It is required by the law that real signatures must exist hence
I order to make up for those signatures by June 30, 2020, by all those who have such documents.
In general, I expect everyone to appear at least once a week at his/her workplace, even if he/she
has a permission for home office for a longer period of time.
6. While the practice for letting people work in home offices will be more flexible than in the past,
please note that writing weekly reports will remain obligatory for those who request four or
five days per week for home offices. These reports shall include some details of what you did
and not just a sentence or two. These reports are indeed read by the relevant officers of the research
centre!
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7. Non-researcher staff members with a special agreement to stay at home are expected to return
by June 15.
8. If you plan to travel please follow the information from the consular service of the Hungarian
government, accessible here:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazassal-kapcsolatos-friss-informaciok
All work-related trips must be authorised in advance by the institute director and thoroughly
checked the actual rules of entry to/return from of the destination country.
9. The same with the visitors: please follow the information on the "Hungarian entry requirements"
of the Hungarian government. If in doubt, please consult your director.
10. As of writing, we do not know yet the official regulations of the larger mass events in Budapest.
I do not recommend organising any larger conference or workshop this year given the volatile
international situation.
Budapest, 2020. 06.15.

Kiss László
főigazgató
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