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2020/3-T. számú Főigazgatói Tájékoztatás
a Wigner Fizikai Kutatóközpontban
a 2020. március 16. és április 5. között
bevezetett rendelkezésekről, főbb eseményekről
Ez a tájékoztató azért született, hogy röviden összefoglaljam, hogy 2020. március 16. óta eltelt
három hétben milyen fontosabb rendelkezések, intézkedések történtek a Wigner Fizikai
Kutatóközpontban. A továbbiakban igyekszünk hetente kiadni egy Wigner Hírlevelet, amely
összegyűjti, hogy az előző héten milyen fontosabb események történtek, valamint mit kell tudni
a következő heti ügyeleti rendről, mely egységeknél kiket lehet e-mailben, vagy rendkívüli
esetben személyesen elérni. Ezzel a Wigner Hírlevéllel igyekszünk segíteni az intézményen
belüli információ áramlást. A Hírlevéllel kapcsolatban lejjebb találhatóak a részletek.
Kérem, hogy a Wigner FK munkatársai tevékenységükkel és állampolgárhoz méltó napi
viselkedésükkel továbbra is aktívan támogassák azokat a hazai erőfeszítéseket, amelyek
eredményeként csökkenhet, vagy legalábbis ellenőrzés alatt tartható az új koronavírus
fertőzések száma a szűkebb és tágabb környezetünkben. Előre is köszönöm.
A következő összefoglalást tudom adni az elmúlt három hétről:
2020. március 16-án a Kormány lezárta Magyarország határait, megtiltotta a nagyobb
rendezvények megtartását és számos korlátozó intézkedést vezetett be. Ennek hatására a 2020.
március 10-én kiadott 2020/1. számú Főigazgatói Utasításban foglalt belső szabályokat (amelyek
pl. a nemzetközi utazásokat, vendégfogadásokat és rendezvénytartásokat szabályozták) tovább
szigorítottam a 2020/2. számú Főigazgatói Utasításban. Ennek eredményeként a nemzetközi
utazások indítása gyakorlatilag megszűnt, április végéig nem utazunk, legfeljebb a törölt
utazásokat helyezzük át egy későbbi (még mindig bizonytalan) időpontra. A nemzetközi
légiforgalom a legtöbb, számunkra érdekes útvonalon gyakorlatilag megszűnt (repülőjegyek
későbbre helyezésre általában sikeres volt), a legtöbb ország határzárat rendelt el. Ennek
következtében több, kiküldetésben tartózkodó Wigneres kolléga külföldön ragadt. Tudomásom
szerint már csak egy kolléga rostokol külföldön (Japánban), de a jövő héten ő is hazatér.
Szerencsére külföldi karanténban nem ragadt senki, kórházi ellátásban senki nem részesült. A
hazatérők két hetes önkéntes karanténba vonultak, együttműködésüket ezúton is köszönöm. A
munkatársak külföldi útjaihoz közvetlenül kapcsolódó korona-vírus fertőzésről a Wigner FK
vezetőinek nincs tudomása.
2. 2020. április 1-el Blázsik Valéria integritás-felelős szakértőként az Igazgatóság munkatársává vált.
A tudományos titkári teendőket a továbbiakban Pothotczki Szilvia látja el. Kérem a kollégákat,
hogy tudományos hírekkel hozzá forduljanak és segítsék új feladatának ellátásában.
3. A 2020/2. Főigazgatói Utasítás szerint a Wigner Igazgatói Tanács (WIT) átalakult, a napi intézeti
tevékenységünk szempontjából fontos területek felelőseivel kibővítettem. Így 2020. március 16tól létrejött a 14 tagú Wigner Operatív Tanács (WOT), amely heti rendszerességgel,
hétfőnként 11.00-tól ülésezik. A WOT-tagok kapcsolattartása folyamatos. Amennyiben bárkinek
bejelentése, kérdése van, akkor a továbbiakban a wot@wigner.hu címre írjon és igyekezni
fogunk gyorsan válaszolni kérdésére.
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4. A WOT tagjai: Lévai Péter J. főig, Domokos Péter főighely., Bíró Tamás RMI ig.hely., Dombi
Péter SZFI ig.hely., Bányász Péter gazd. ig., Sándor Ibolya GO vezető, Lengyel Krisztián KT
képviselő, Farkas Péter műszaki vezető, Kadlecsik József SZHK vezető, Dovicsin-Péntek Csilla
kommun. titkár, Pothoczki Szilvia tud. titkár, Osváth Éva titkárnő, Fazekas Ildikó titkárnő, Siklér
Ferenc RMI-meghívott. Adott esetben a WOT további tagokat is kooptálhat, illetve egyes ülésre
szakértőket is meghívhat.
5. A keddi VT ülések megtartását a személyes kontaktusok csökkentése érdekében bizonytalan időre
felfüggesztem. Helyette létrehoztuk az elektronikus Wigner Híradót, amelyet a hétfői WOT ülés
után, az ott elhangzottak alapján véglegesítünk, elkészültéről értesítést küldünk a
WIGNERUSERS listára. A Wigner Híradó az INDICO.KFKI.HU oldalon található meg, a
VT-jegyzőkönyvek folytatásaként. Jelszó változatlan. A wot@wigner.hu címre előző héten
beérkezett információk egy részét is itt kívánjuk közreadni, ha a WOT-ülés jóváhagyja. A terv az,
hogy minden WOT ülés után kiadjuk a Wigner Híradót – rendkívüli esetben gyakrabban is.
6. A Wigner FK 2020. március 16-tól átállt „ügyeleti módba”, ami azt jelenti, hogy heti
rendszerességgel megtörténik az ügyeletesek kijelölése, akik az adott héten az intézeti ügyeket
a helyszínen, azaz Csillebércen intézik. Mindenki másnak „fizetett otthoni munkavégzést”
rendeltem el. Selmeczi Béla technikailag megoldotta, hogy a WÜR- rendszerünkben a napi
tevékenység röviden dokumentálásra kerülhessen. A „fizetett otthoni munkavégzés” során végzett
tevékenység WÜR-ben történő dokumentálását kérem komolyan venni, kérem az
egységvezetőket, hogy ezt ellenőrizzék. Én is ellenőrizni fogom. Akinek kérdése van, az küldjön
üzenetet a wot@wigner.hu címre. Csillebércen csak azok megjelenésére számítunk, akik a heti
ügyeleti feladataikat látják el, valamilyen halaszthatatlan ügyintézés miatt személyesen kell
megjelenniük, esetleg labortevékenység vagy közeli határidő betartása követeli meg időszakos
jelenlétüket. Ez minden szervezeti egységre vonatkozik.
7. Maróth Miklós, az Eötvös Loránd Kutatóhálózat elnöke 2020. március 10-én, majd 2020. március
17-én kiadott utasításaival a belső utasításaink összehangban vannak. Kivéve, hogy az elnöki
utasítás 60 évben maximalizálta a Telephelyre belépő munkatársak életkorának felső
határát. Kérem a senior kollégák megértését és elvárom az elnöki utasítás követését, amit
ellenőrizni fogok. Kérésemre megadta azt a jogot, hogy indokolt esetben főigazgatóként
felmentést adhassak ezen elnöki utasítás alól. Ilyen irányú kérést a wot@wigner.hu címre küldött
levélben tudtok küldeni.
8. 2020. március 10-el létrehoztuk a WIGNER.HU WEB-oldalon a koronavírusproblémakörhöz tartozó WEB-oldalt, ahol folyamatosan gyűjtjük a kibocsájtott belső
utasításokat és tájékoztatókat, valamint a Wigner Híradó számait. Ugyanitt megtalálhatóak az
ELKH utasítások is, valamint több egyetemről begyűjtött körlevél, mivel sok munkatársat érinthet
a tanítási módszerek megváltoztatásához kapcsolatos információk és az egyetemek belső
rendelkezései. A WEB-oldal közel sem teljes, a wot@wigner.hu e-mail cmre szívesen fogadunk
ide illő körleveleket, információkat. Ez az oldal a WEB-es felületen a jobb felső sarokban
található, telefonalkalmazásnál legalul.
9. Miután a Wigner FK-ban több külföldi állampolgár is tevékenykedik, akik esetenként a magyar
nyelv időközben fontossá vált szegmensét csak kicsit vagy egyáltalán nem értik, ezért kérem
azokat a munkatársakat, akik kapcsolatban vannak a külföldiekkel, hogy részletesen tájékoztassák
őket a fontos és kevésbé fontos dolgokról egyaránt. Igyekszünk a WEB-oldal angol változatára
a legtöbb dokumentum angol fordítását is feltenni, de nagyon sok dokumentum születik,
továbbá a téma sajátossága is megkövetelhet egy rövid, személyes (kollegiális) magyarázatot.
10. Az utóbbi napokban minden adófizető munkatárs megkaphatta a NAV értesítését az elkészült éves
adóigazolásáról. Intézményünk nevében kérem, hogy az adó 1 %-ának felajánlásánál jelöljétek
meg a Wigner FK-t, az adószámunk: 15327064-2-43. Előre is köszönjük.
További híreket, részletesebb információkat a 2020. április 6-i WOT ülés után kiadott Wigner Híradó
tartalmaz.
Budapest, 2020. április 5.

Dr. Lévai Péter József főigazgató

