
 

 

 

1/2020. (VII. 22.) számú rektori körlevél 

a 2020/2021. tanév őszi félévének rendjéről 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti és Működési Rend 

41. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés szerinti feladatkörömben eljárva, a 

koronavírus járvány kockázatának csökkentése, az egyetemi polgárok egészségének 

védelme érdekében, figyelemmel a fenntartó „Általános eljárási protokoll a felsőoktatási 

intézmények területén történő tartózkodáshoz” c. levelében előírtakra a következő 

körlevelet adom ki. 

 

I. Tanulmányi foglalkozások kezdő időpontja 

A közösségi közlekedés reggeli csúcsidei terhelésének mérséklése érdekében 

1. tanulmányi foglalkozás 8:15 óra előtt nem kezdhető; és 

2. az órarend szerinti 8:15 órakor kezdődő dupla (tripla vagy hosszabb) 

tanulmányi foglalkozásokat 8:30 órakor kell kezdeni és legalább egy óraközi 

szünetet el kell hagyni és az órarend szerinti időben be kell fejezni. 

 

II. Általános védelmi intézkedések 

1. Az Egyetem belső, zárt tereiben, a tanulmányi foglalkozások során különösen, 

az orrot és szájat egyaránt takaró maszk (sál vagy kendő) viselése kötelező. 

2. A személyek közötti 1,5 méteres védőtávolság megtartása minden olyan 

esetben kötelező, ahol ennek fizikai feltételei fennállnak. 

3. Az új koronavírus fertőzés tüneteit mutató személy az Egyetem területére nem 

léphet be. 

 

III. Tanulmányi munka szervezésére vonatkozó intézkedések 

1. A 2020/2021. tanév őszi félévében az Egyetem a tanulmányi foglalkozásokat – 

ellenkező döntésig – jelenléti formában szervezi és biztosítja a 2-4. pontokban 

foglalt eltérésekkel. 

2. Minden olyan egyetemi polgár (oktató, hallgató) számára, aki kockázati 

csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy 

háztartásban – kérelmére – lehetővé kell tenni a tanulmányi foglalkozások 

távolléti formában való megtartását (oktató), illetve kedvezményes tanulmányi 

rend keretében távolléti formában történő teljesítését (hallgató). Oktató 

esetében a kérelmet a dékán, hallgató esetében a kari tanulmányi bizottság 

bírálja el. 



3. Szakmailag indokolt esetben, külön dékáni engedély alapján, a Kar egyes 

kurzusokat kizárólag távolléti oktatási formában is meghirdethet. 

4. Előadás típusú tanulmányi foglalkozáson jelenléti követelmény nem írható elő, 

az előírt jelenléti követelmény nem alkalmazható. 

5. Minden kurzus összes tanulástámogató anyagát folyamatosan naprakészen és 

hozzáférhetően kell tartani valamely távolléti oktatást segítő információs 

rendszerben (pl. Moodle, MS Teams) annak érdekében, hogy bármikor, 

időkiesés nélkül át lehessen állni a távolléti oktatásra. 

 

IV. Külföldi hallgatók idegen (angol) nyelvű képzésére vonatkozó különös 

szabályok 

1. A Magyarországon tartózkodó és a jelenléti oktatásba bekapcsolódni képes 

külföldi hallgatók számára az Egyetem jelenléti oktatási formát biztosít a 

magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatókra vonatkozó előírások szerint. 

2. Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező külföldi, de a jelenléti képzésbe 

bekapcsolódni nem képes hallgatók számára távolléti oktatást is biztosítani kell 

olyan formában, ami elősegíti mielőbbi csatlakozásukat a jelenléti oktatásba. A 

külföldi hallgatók esetében távolléti oktatásban az időeltolódásra figyelemmel 

kell lenni, így a valósidejű on-line tanulmányi foglalkozáson való részvételre 

hallgató nem kötelezhető. 

3. Az oktatást távolléti formában megkezdő külföldi hallgatónak, amikor ezt a 

körülményei lehetővé teszi, csatlakoznia kell a jelenléti oktatás folyamatába. 

 

Budapest, 2020. július 22. 

 

 

        Dr. Józsa János s.k. 

         rektor 


