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6/2020. sz. Rektori-Kancellári utasítás
a korábban kiadott közös utasítások hatályon kívül helyezéséről,
valamint az általános egyetemi működési rend visszaállításáról
A COVID-19 (koronavírus) járványhelyzettel összefüggésben kiadott Rektori-Kancellári közös
utasítások (1-5/2020. számokon) rendelkezéseire tekintettel, azok részbeni hatályon kívül
helyezéséről, valamint az egyetemi működés járvány előtti visszaállításával összefüggésben a
következőket rendeljük el a Miskolci Egyetem polgári (közalkalmazottak, megbízottak, hallgatók)
részére 2020. június hó 2. napjától.
I. Általános munkarend visszaállítása
A 2/2020. sz. Rektori-Kancellári, valamint a 4/2020. sz. Rektori-Kancellári közös utasítások
munkarendre vonatkozó szabályai jelen utasítással 2020. június hó 2. napjától hatályon kívül
helyezésre kerülnek.
Ezzel összefüggésben elrendeljük az általános – kinevezések, valamint belső Szabályzatok szerinti –
működési rend visszaállítását. A kollégák a korábban megszokott rend szerint köteles végezni
munkájukat jelen utasításban jelzett időponttól kezdve.
I. Személyi kifizetések rendjének visszaállítása
A 3/2020. sz. Rektori Kancellári közös utasítás rendelkezéseit jelen utasítás 2020. június 2. napjától
hatályon kívül helyezi, így a keresetkiegészítési megállapodások, megbízási szerződések, fizetési
jegyzékek, elszámolólapok a korábbi rendnek megfelelően papír alapon, eredetiben, aláírásokkal
ellátva kell, hogy a Humángazdálkodási Osztályra érkezzenek. A személyi kifizetéseket érintő
valamennyi pénzügyi központ vonatkozásában a kötelezettségvállalási és ellenjegyzési jogköröket a
jelen utasításban jelzett időponttól kezdve ismét az átruházott hatáskörben eljáró személy gyakorolja.
II. Hallgatókat érintő kérdések
A Miskolci Egyetem hallgatói számára az intézmény továbbra sem látogatható. Az oktatás és
vizsgáztatás a távoktatási munkarend szerint történik, kivéve azokat a hallgatókat, akik az illetékes
dékán (vagy szakfelelős) rendelkezése alapján személyes megjelenésre kötelesek.
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III. Egyéb rendelkezések
Jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben az egyetemi szabályzatokban, a korábban kiadott
rektor-kancellári utasításokban és körlevelekben rögzítettek az irányadóak. Ezzel összefüggésben
felhívjuk figyelmüket arra, hogy a járvány tömeges elterjedésének megakadályozása érdekében
továbbra is tartsák be a meghatározott korlátozó intézkedéseket.
Jelen utasítás 2020. június 2. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül
a 2/2020. sz., a 3/2020. sz. valamint a 4/2020. sz. rektori-kancellári utasítás.
Miskolc, 2020. május 22.
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