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24/2020. (XI. 12.) Rektori - Kancellári Közös Utasítás
Az Óbudai Egyetem testületeinek járványügyi veszélyhelyzet idején alkalmazandó eljárásrendjéről
1. A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény és a
vészhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.)
Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet időtartama alatt az egyetemi testületi ülések videokonferencia
útján kerülnek megtartásra, mely az Informatikai Igazgatóság által technikailag támogatott és ajánlott,
valós idejű hang- és képi adatátvitelt lehetővé tevő, az ülésen résztvevők azonosítását és közöttük a
kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító online alkalmazás, a Microsoft Teams (a
továbbiakban: Teams) igénybevételével történik. A jelen utasítás szerint a fenti online módon
lebonyolított videokonferencia testületi ülésnek tekintendő.
2. Az általános szabályok szerint elektronikus úton kiküldött meghívó mellett a testület titkára gondoskodik
a Teams-értekezlet ütemezéséről és megszervezéséről az ülés elektronikus meghívóban megadott
időpontjára.
3.

A titkár által létrehozott Teams-csoport tagjai: a testület választott tagjai és az állandó tanácskozási jogú
meghívottak.

4. A testület levezető elnöke a meghívóban meghatározott kezdő időpontban megnyitja az ülést, ismerteti a
kimentésüket előzetesen kérők névsorát, majd névsorolvasással meggyőződik a testület szavazati jogú
tagjainak csatlakozásáról, ami alapján megállapítja a határozatképességet.
5. A vonatkozó jogszabályi szabályozás figyelembevételével a titkos szavazást igénylő kérdésekben a
határozathozatal titkos szavazásra alkalmas rendszeren keresztül (Evasys vagy Teams rendszer) történik.
6. A Szenátus ülései – zárt ülés kivételével - az Egyetem polgárai számára nyilvánosak a Szenátus
Ügyrendjének 18. §-ban meghatározottak szerint. Az ülésről kép- és hangfelvétel készül, amelynek
felhasználására és megtekintésére az általános ügyrendi szabályok az irányadóak.
7. A jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben az illetékes testület ügyrendjének szabályai
megfelelően alkalmazandóak.
Jelen utasítás 2020. november 12. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Budapest, 2020. november 12.
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