Veszpréri Érseki Hiitudomángi Főiskola
l.ektor
Ikt.sz.: 123/2021

Tárgy: szigoritott oktatási rend és munkarend-változás a
104/2021. (111. 5.) kormányrendelet alapján

Rektori utasítás
4 ve'de/mj. í.79jéz*ede'Sek ;.dez.g/e#es sz7.go7'z'#ósá7ió/ szóló 104/2021. (111. 5 .) Kom. rendelet figyelembevételével
2021. március 8-tól az alábbiakban módosítom a 2020. november 9-ei 593/2020-as iktatószámú, illetve a
2021. február 8-án kiadott, 90/2021 rektori utasításokat.

1. Általános rendelkezések:
- Munkaértekezlet és testületi ülések videokonferencia keretében szervezhetők.
- A kollégium kizárólag a járványügyi intézkedések szigorú betartása mellett vehető igénybe a
rendelet kihirdetése előtt kiadott egyedi rektori engedéllyel.
- A Főiskola könyvtára 2021. március 8-tól 2021. április 7-ig nem látogatható.
- Jelen rektori utasítás visszavonásáig rendezvény szervezése a Főiskola területén tilos!

2. Oktatásra vonatkozó rendelkezések:
-

-

2021. március 8-tól az oktatás -beleértve a számonkéréseket -kizárólag digitális keretek között
folytatható előreláthatólag 2021. április 7-ig.
Az online foglalkozások megtartása alapesetben a kihirdetett órarend szerint történik, de az oktató és
a hallgatók egyedi megállapodása szerint eltérhet az órarendi idősávoktól.
A felsőoktatási államtitkárság a 484/2020. (XI.10.) Kom. rendelet l4. §-a alapján kiadoft, a digitális
oktatás alóli felmentési engedélyeket azonnali hatállyal visszavonta, így nincs éwényben képzési

terö]etre vagy gyakorlati fogla]kozásokra kiadott külőnleges felmentési engedély. A rektomak
nincs lehetősége és jogosultsága arra, hogy egyedileg engedélyezzen jelenléti foglalkozásokat
és/vagy vizsgákat.

3. A nemoktató, nem-kutató munkakörben foglalkoztatottak munkarendjére irányu]ó intézkedések:
-

-

A rendelet 11. §-a okán a külső szolgáltatást nem biztosító szervezeti egységek (száktanszékek,

gazdasági hivatal, rektori titkárság, tanulmányi osztály) nem-oktató, nem-kutató munkakörben
foglalkoztatott, elsősorbam adminisztratív, ügyviteli feladatokat ellátó munkatársainak, akik 14 év
alatti gyemeke(ke)t nevelnek, illetve gyemeket nem nevelő, de ugyanilyen munkakörökben
dolgozó munkavállalóknak a közvetlen munkairányító engedélye és a rektor hozzájárulása alapján
lehetőségük van otthoni munkavégzésre. A VIIF nem tud infomatikai eszközt biztosítani a
távmunka-végzéshez, ezért csák az a munkatárs végezhet otthonról munkaköri feladatot, akinek az
otthonában adottak a technikai feltételek (rendelkezik számítógéppel és intemet-eléréssel).
A Főiskola szolgáltatási tevékenységéhez (étkeztetés) kapcsolódó munkaköröket betöltő
munkavállalóknak, illetve a műszaki vezető közvetlen irányítása alatt dolgozó munkatársaknak - a
közvetlen vezető engedélye alapján -elsősorban a 2020. évről áthozott szabadság és/vagy a 2021.
évi rendes szabadság terhére van lehetőségük a járványügyi védekezés kományzati intézkedéseiből
eredő otthoni nevelési többletfeladatok kezelésére.

A Főiskola teljes területén kötelező a szájat és az orrot elfdő maszk haszná]ata! Kérem és bíztatom
Tiszte]t Munkatánsaimat a rendszeres kézmosásra, illetve a kihe]yezett kézfertőtlenítők rendszeres
haszná[atára!

tanár

