
Tisztelt Wigneres Kollégák! 

 

Először is ezúton gratulálok Iglói Ferenc kollégánknak, aki munkásságáért Széchenyi-díjban részesült! 
További sikeres kutatást és jó egészséget kívánok neki! 

Sajnos az elmúlt napokban tovább eszkalálódott a nemzetközi (európai) és a magyar koronavírus 
helyzet. Központi erőfeszítések történtek a fertőzési hullám lelassítására, késleltetésére, ami sok 
honfitársunk életét mentheti meg. Ezekhez az erőfeszítésekhez szükséges nekünk is csatlakoznunk, 
hogy elérjék hatásukat, hogy minél lassabban nőjön a megbetegedések száma. Ugyanakkor nem 
felejtkezhetünk el arról, hogy a Wigner FK-nak alapfeladata a kutatási és K+F feladatainak az ellátása. 
Kérdés, hogy ez a két kötelezettség miként egyeztethető össze. Ezirányba már több lépést tettünk (lásd 
a korábbi főigazgatói utasításokat a "wigner.hu" WEB-oldal jobb felső sarkában). 

A Wigner FK Kollektív szerződésének V. fejezet 1/D pontjára hivatkozva a 2020. március 16. hétfőt a 
Wigner FK alkalmazottai számára "1 napos igazolt távollétnek nyilvánítom", ami lehetővé teszi az 
otthonmaradást. 

Kérem, hogy akik élni akarnak ezzel a lehetőséggel, azok értesítsék közvetlen munkahelyi vezetőjüket 
(kutatási osztályvezetőjüket vagy egység vezetőjüket). Illetve kérem a kollégákat, hogy egymást 
értesítsék, ideértve a külföldi kollégákat is (angol verzió még nincs) - elnézést a késői levélért, bonyolult 
helyzetben kerestük a jogilag kezelhető megoldást. 

Előre is köszönöm, ha egyes kollégák a szükséges és minimális feladatellátás biztosítása végett nem 
élnek ezzel a lehetőséggel (Pl. Titkárság, Gazdasági OSztály, SZHK, Adatközpont, Könyvtár, Műhely). 
Ugyanakkor a 60 évnél idősebb kollégákat arra kérem, hogy igenis éljenek ezzel a lehetőséggel. 

A hétfői nap folyamán megalakítunk egy Wigner Operatív Tanácsot (WOT), hogy közösen megfelelő 
válaszokat találjunk a következő napok/hetek kihívásaira, egyúttal  kidolgozzuk a kutatási és közhasznú 
feladataink megfelelő szintű ellátására vonatkozó ideiglenes ügyeleti rendet. A WOT a Wigner Igazgatói 
Tanács (WIT) szakértőkkel kibővített változata. A keddi Vezetői Tanácsot (VT) várhatóan szüneteltetni 
fogjuk. Párhuzamosan kapcsolatba lépek az ELKH vezetésével és Jogi Osztályával, hogy megtaláljuk azt 
a megoldást, amely biztosítja, hogy a Wigner FK továbbra is elláthassa kutatási és közfeladatait, s 
eközben a munkatársak egészségére minél kisebb vírus-fertőzési kockázat vetüljön. 

Hétfő délután várhatóan egy teljesebb főigazgatói utasítást fogok kibocsájtani a következő napokra 
vonatkozólag. 
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