Tájékoztatás és főigazgatói utasítás a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban
“In 1666 Isaac Newton, aged 23, made revolutionary inventions and
discoveries in calculus, motion, optics and gravitation. As such, it was
later called Isaac Newton’s Annus Mirabilis. He was afforded the time
to work on his theories due to the closure of Cambridge University
by an outbreak of plague.” (Wikipedia)
A Magyar Kormány által a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet, valamint a koronavírusterjedés kapcsán megjelent információk alapján szerda este 8-kor rendkívüli igazgatótanácsot tartottunk a CSFK négy intézetének és a Gazdasági Igazgatóság vezetőjének
részvételével. A virtuális ülésen megbeszéltek értelmében az alábbi pontokból álló főigazgatói
utasítást adom ki 2020. március 12., 0:00 hatállyal:
1. Elrendelem a CSFK valamennyi tudományos kutatója esetében az otthoni
munkavégzést (“home office”). Ennek nyilvántartására kötelező használni az OLM online
munkaidő-nyilvántartó rendszert.
2. Kivételt jelenthet a folyamatos működtetést igénylő laboratóriumi eszközökkel végzett, vagy
egyéb, otthoni körülmények között el nem végezhető és időkritikus tudományos kutató-fejlesztő
munka (pl. műholdfejlesztés, obszervatóriumi adatgyűjtés, stb.). Minden egyes kivételt
egyeztetni kell az illetékes intézetigazgatóval, aki elrendelheti, illetve jóváhagyhatja a
munkahelyen történő munkavégzést.
3. Az otthoni munkavégzés technikai feltételeinek hiányát azonnal jelezni kell az intézetigazgatónak, aki intézkedik a szükséges lépések megtételéről.
4. A CSFK szünetmentes működése érdekében a Gazdasági Igazgatóságnak el kell látnia a
törvényileg előírt feladatait. Ehhez a GI vezetője alakítja ki a munkavégzés helyének és idejének
pontos feltételeit. Az intézeti titkárságoknak, a telephelyek fenntartásán dolgozó munkatársaknak
(pl. takarító, gondnok, kertész, portás, sofőr stb.) továbbra is be kell járni a munkaköri leírásukban
szereplő munkavégzési helyre. Az informatikai rendszerek működtetéséért felelős rendszergazdáknak is biztosítaniuk kell a személyes elérhetőséget is munkanapokon 9-17h között.
5. A nemkutatói állomány speciális feladatokkal foglalkozó tagjainál törekedni kell az otthoni
munkavégzés lehetőségének kialakítására. Kérdéses esetekben az illetékes intézetigazgató
rendelkezhet a munkavégzés helyéről.
6. A kötelezettségvállalásra és/vagy teljesítésigazolásra kijelölt munkatársaknak (pl.
pályázati témavezetők) hetente egyszer meg kell személyesen jelenni az intézetükben. A
számlák, igazolások, stb. feldolgozásához a Gazdasági Igazgatóság nem tud eltekinteni a
szükséges iratok aláírási kötelezettségétől.
7. A kutatói és nemkutatói állomány számára javaslom a tömegközlekedés használatának
mellőzését. A munkahelyre bejutás autós megszervezését javaslom, amihez az
extra autóhasználat során felmerülő költségeket az illetékes intézetek kezelni fogják. A
részletek egyeztetésére kérem felvenni a kapcsolatot az intézetigazgatókkal.
8. Teljes külföldi utazási tilalmat rendelek el 2020. május 31-ig. Ezen időszakban a CSFK
munkatársai nem hagyhatják el az ország területét. Aki jelenleg külföldön tartózkodik, térjen haza
az első lehetséges alkalommal, ami után legalább két hétig szigorúan maradjon otthon.

9. Teljes külföldi vendéglátási tilalmat rendelek el 2020. május 31-ig. Kérem az
összes meghívott vendégkutató és egyéb külföldi partner értesítését a tervezett utazás
elhalasztási kényszeréről.
10. Az összes, 20 főnél nagyobb létszámú esemény (szeminárium, workshop, szakmai egyeztetés,
konferencia stb.) elhalasztását kérem 2020. május 31. utáni dátumra.
Megjegyzések az otthoni munkavégzés (“home office”) kapcsán:
- az otthoni munkavégzés nyomon követésére az intézetigazgatók heti-kétheti gyakorisággal írásos
jelentéseket fognak bekérni minden egyes érintett munkatárstól. A “home office” nem otthoni
szabadság!
- amennyiben elhúzódik a válság, várható az otthoni munkavégzés szabályainak felülvizsgálata.
Erről későbbi időpontban fogunk döntést hozni.
- kérem mindenkitől a fokozott figyelmet az otthoni munkavégzés során esetleg előforduló
balesetek elkerülése érdekében, mert azok ebben a helyzetben munkahelyi balesetnek
számítanak, annak minden jogi és pénzügyi implikációjával!
Jelen utasítás betartását minden CSFK munkatárs számára kötelezően előírom. Az események
fejlődésével várható a szabályok változása, amiről mindenki időben értesítést fog kapni.

Dear Colleagues,
Following the most recent developments of the COVID-19 crisis, last night we had an emergency
meeting of the board of directors of the research centre. Effective of March 12, 2020, 0:00am I
issue the following set of orders as a DG’s decree:
1. I order home office for all research staff members of CSFK. It is obligatory to use the OLM
system for the administration of your working time.
2. There may be exceptions (like observatory works, laboratory projects, etc.), which are impossible
to do at home. Every single exception must be consulted with the responsible institute
director, who can order or approve working at your official working place.
3. If you are in lack of resources for home office, please notify your director immediately, who will
act about all the necessary steps.
4. The uninterrupted operation of CSFK must be kept by the finance department, the secretariats,
all non-reseachers responsible for the maintenance of the buildings.
5. I ask the directors to act in order to allow home office for the non-researchers, whenever
possible.
6. All staff members authorized for official signing financial documents (like project PIs)
must appear at the regular workplace once every week. The finance department cannot
process documents without the authorized signatures!
7. I recommend for everyone avoiding public transportation. If possible, please use personal cars
to get to your institute (when needed). Please contact your institute director about the possible
reimbursement of the costs of the extra car usage.
8. I order a total travel ban until May 31, 2020. No staff member can leave the country in this
period. If you are abroad right now, please return at the first possible opportunity and then stay
strictly at home for at least two weeks.
9. I order a total ban on hosting foreign guests until May 31, 2020. Please inform your expected
visitors about the obligatory postponement of their trip to Hungary.
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10. I order postponing all meetings with more than 20 participants (seminars, workshops,
conferences, etc.) beyond May 31, 2020.
A few notes about the home office:
- institute directors will ask for weekly or bi-weekly written reports about the job done at home from
all staff members. Home office is not about being sent to holidays at home!
- if the crisis stays with us for a longer period of time, the regulations about home office will be
changed. We will make a decision about that at a later time.
- please make sure that you avoid all incidents at home, because they would be treated as ordinary
workplace incidents/accidents, with a broad range of legal and financial implications.
Following this decree is obligatory for all CSFK staff members. As the situation develops, the
regulations may change, about which everyone will be informed in due time.

Budapest, 2020.03.12.
Kiss László
főigazgató

Ajánlott anyagok/Further readings:
https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30567-5/fulltext
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