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A SARS-COV-2 KORONAVÍRUS VILÁGJÁRVÁNY KÖVETKEZTÉBEN KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZET MIATT
SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI
Hivatal jegyzője 18/2021. (XI.05.) normatív utasítása 2. számú módosításáról

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 81. § (3)
bekezdés b) és c) pontja, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés j) pontja alapján, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
75. § (1) bekezdés e) pontjában és 75. § (4) bekezdésében, a Munka Törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény 51. § (4) bekezdésében. 97. § (1) bekezdésében meghatározott
kötelezettségek teljesítése érdekében - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 27/2021. (1.29.) Korm. rendeletre - az alábbi utasítást
adom ki:

A SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következtében kihirdetett veszélyhelyzet miatt
szükséges intézkedésekről szóló Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
jegyzője 18/2021. (XI.5.) normatív utasítása - IV. A munkaidőre, otthoni munkavégzésre,
távollétre vonatkozó szabályok - 27. pontja az alábbiak szerint módosul:
„27. A foglalkoztatottak egészségének megóvása, valamint az önkormányzati feladatok
ellátásának folyamatos biztosítása érdekében 2022. február 28. napjától visszavonásig a
nem-vezető jogállású köztisztviselő és munkavállaló az ellátandó feladatok jellegétől és
ütemezésétől függően hetente legfeljebb 1 munkanap otthoni munkavégzést vehet igénybe."

A SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következtében kihirdetett veszélyhelyzet miatt
szükséges intézkedésekről szóló Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
jegyzője 18/2021. (XI.5.) normatív utasítása - V. Egyéb, a munkavégzéssel kapcsolatos
rendelkezések - a következő 40/A. és 40/B. pontokkal egészül ki:
„40/A. Annak a foglalkoztatottnak, aki a munkavégzés időtartama alatt saját magán
betegségre utaló tüneteket (különösen: láz, köhögés, légszomj, végtagfájdalom, torokfájás,
orrfolyás, rossz közérzet) észlel, az Ügyfélszolgálati Irodán - átvételi jegyzék aláírása ellenében
- átvehető COVID-19 antigén öntesztet kell elvégeznie. Pozitív minta esetén a
foglalkoztatottnak haladéktalanul tájékoztatnia kell a szervezeti egység vezetőjét és ezt
követően el kell hagynia a munkavégzés helyét, továbbá a vele egy légtérben munkát végző
személyeknek haladéktalanul el kell végezniük magukon a COVID-19 antigén öntesztet, illetve
a tesztelést a soron következő 3 napban naponta meg kell ismételniük.
40/B. A karanténba kerülő foglalkoztatott (pl. kontaktszemélynek minősül), - amennyiben
munkakörét egészségi állapotára tekintettel teljes körűen képes ellátni -, otthonléte alatt a

szervezeti egység vezetőjének jóváhagyásával, a 2. számú melléklet szerinti megállapodás
alapján a karantén ideje alatt otthoni munkavégzés keretében elláthatja munkaköri feladatait."

I. Jelen utasítás az aláírás napját követő napon lép hatályba.
Budapest, 2022. február 21.
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