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23/2020. (XI. 11.) Rektori - Kancellári Közös Utasítás
az Óbudai Egyetemen a digitális tanrend bevezetéséről
Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben a koronavírus világjárvány következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4. napjától. A magyar Országgyűlés 2020. november 10én elfogadta a 2020. évi CIX. törvényt a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről. Hatályba
lépett a Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
második üteméről.
A fentiek alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium mint Fenntartó által kiadott utasítás szerint az Óbudai
Egyetem az alábbi eljárásrendet vezeti be:
1. 2020. november 11-től jelen utasítás visszavonásáig az oktatás digitális tanrendben folytatódik.
2. A hallgatók belépése az Egyetem területére további intézkedésig tilos. Ez alól kivételt képeznek a rektori
engedéllyel rendelkező PhD hallgatók, az Egyetemmel demonstrátori és egyéb munkaszerződéssel
rendelkező hallgatók, valamint a HÖK tisztségviselői. Az engedélyt az Egyetemre történő belépéskor fel
kell mutatni, a személyazonosságot a portán arcképes igazolvánnyal igazolni kell. Minden hallgatói
ügyintézés esetében elektronikus eljárásrendet kell alkalmazni.
3. Az oktatók és a munkatársak számára a munkavégzés változatlanul folyik.
4. Az Egyetem értekezletei és testületi ülései online kerülnek megtartásra.
5. Az Egyetem épületei munkanapokon 19.00 órakor zárnak, szombat-vasárnap és ünnepnap zárva tartanak.
A hétvégi munkavégzést előzetes írásbeli kérvény alapján a rektor engedélyezheti.
6. Az egyetemi Könyvtár 2020. november 11-től bezár, a szolgáltatásai a digitális tanrend időszaka alatt csak
online érhetők el.
7. A Kollégium működése esetében az alábbiakat rendeljük el:
a) Az Óbudai Egyetem tagkollégiumai a 2020. november 11-től a digitális tanrend időszaka alatt zárva
tartanak. A magyarországi állandó lakcímmel rendelkező kollégistáknak 2020. november 11-15. között
egyeztetett ütemterv szerint - a kollégiumi tagság megőrzése mellett - teljesen ki kell költözni a
kollégium épületéből. 2020. november 16-tól a kollégiumi elhelyezés felfüggesztésre kerül. A kiköltözők
számára a novemberi félhavi kollégiumi díj visszatérítésre kerül.
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b) A kollégiumban csak az állandó magyarországi lakcímmel nem rendelkező külföldi hallgatók és oktatók,
az üzemeltetésben, oktatásban résztvevő, egyéb feladatot ellátó, szakmai gyakorlaton résztvevő,
tanulmányai mellett munkavégzésben résztvevő, járványügyi szempontból veszélyeztetett, valamint
szociálisan rászoruló, magyarországi állandó lakcímmel rendelkező magyar állampolgár hallgatók
számára, valamint a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára a kijelölt
tagkollégiumban biztosítja az elhelyezést.
c) A magyar hallgatók kollégiumi lakhatásának elbírálása rektori hatáskör. Az erre vonatkozó kérvényeket
a megfelelő indoklással 2020. november 13-án 12.00 óráig az Óbudai Egyetem rektorának címezve,
de az adott tagkollégium vezetőjéhez leadva lehet igényelni. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
d) A látogató- és szállóvendég-fogadás teljes felfüggesztésre kerül 2020. november 11- től visszavonásig.
e) Az Óbudai Egyetem tagkollégiumaiban a digitális tanrendben történő oktatás időszaka alatt
rendezvények nem tarthatók.
Jelen utasítás 2020. november 11. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Ezzel egyidejűleg a 17/2020.
(VII. 15.) Rektori - Kancellári Közös Utasítás a „2020/2021. tanév 1. félévének egyes oktatásszervezési feladatairól”
3. pontja érvényét veszti.
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