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6/2021. (VIII. 26.) Rektori Utasítás
az Óbudai Egyetemen a hibrid oktatásra történő áttérésről
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. Hatályba lépett a Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm.
rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről.
Az Óbudai Egyetemen az alábbi eljárásrendet rendelem el:
1. 2021. augusztus 30-tól jelen utasítás visszavonásáig az Óbudai Egyetem hibrid oktatási formára tér át. A
100 fő kurzuslétszám feletti előadások online, az ez alatti kurzuslétszámú előadások, valamint a szemináriumok, táblás és laboratóriumi gyakorlatok, illetve egyéb foglalkozások személyes jelenléttel kerülnek
megtartásra.
2. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus részvevőinek elszállásolása miatt a Kandó Kálmán Kollégiumba a hallgatók csak 2021. szeptember 19-én költözhetnek be. Az oktatás egyenlő esélyekkel történő
biztosítása érdekében az érintett hallgatókat 2021. szeptember 18-ig felmentem a tanórák látogatása alól.
Kérem, hogy az érintett Karok számukra az online tananyagot, illetve a pótlási lehetőséget biztosítsák.
3. Az oktatók és a munkatársak számára a munkavégzés normál munkarendben történik.
4. Az Egyetem értekezletei és testületi ülései személyes jelenléttel kerülnek megtartásra.
5. Az Egyetem épületei a szokásos munkarend szerint tartanak nyitva.
6. Az Egyetemi Könyvtár a szokásos módon, személyesen látogatható, a nyitvatartási rend a Könyvtár honlapján (http://lib.uni-obuda.hu/) olvasható.
7. Az Egyetem területére kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző munkavállaló, hallgató és látogató léphet be.
8. A védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők számára az Egyetem területén ajánlott az arcot takaró maszk
használata. Orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot
bárki jogosult használni, a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.
9. Az Egyetem területén fokozottan ügyelni kell a személyi higiéne betartására, a gyakori kézfertőtlenítésre,
az irodák és oktatási helyiségek szellőztetésére, kötelező betartani a Nemzeti Népegészségügyi Központ
(a továbbiakban: NNK) honlapján az aktuális tájékoztatóban foglaltakat https://www.nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugyi-es-infekciokontroll-foosztaly/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus
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10. Az Egyetemen, zárt térben megtartott zenés-táncos rendezvényeken (az ott foglalkoztatottakon kívül) kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be
nem töltött személy vehet részt.
11. Azon rendezvények esetében, amelyeken kizárólag a koronavírus ellen védett személy vehet részt, a rendezvény szervezője köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét, illetve életkorát a Kormányrendeletben meghatározott
módon nem igazolja.
Jelen utasítás 2021. augusztus 30. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Ezzel egyidejűleg érvényét
veszti:
1. a 23/2020. (XI. 11.) Rektori - Kancellári Közös Utasítás - az Óbudai Egyetemen a digitális tanrend bevezetéséről
2. a 24/2020. (XI. 12.) Rektori - Kancellári Közös Utasítás - Az Óbudai Egyetem testületeinek járványügyi
veszélyhelyzet idején alkalmazandó eljárásrendjéről
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