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בית־מדרש לרבנים–האוניברסיטה ללימודי היהדות בהונגריה
בס"ד
A 20200518/1-es számú rektori rendelet
Tekintettel a járványügyi vészhelyzetre, illetve Magyarország kormányának, Budapest önkormányzatának és a Mazsihisznek a járványmegelőzési erőfeszítéseire a 211/2020. (V. 16.) Korm.
rendelet 7. §-ának (1) és (2) bekezdései alapján az alábbiakat rendelem el:
1. §
A 2019–2020-as tanév II. féléve az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen távolléti oktatás keretei között kerül befejezésre.
2. §
Mind a szóbeli, mind pedig az írásbeli vizsgák a távolléti oktatás korábban kialakított keretei között, digitális formában történnek. Tekintettel a vidéki hallgatók nehézségeire, pl. a kormányrendeletbe foglalt kollégiumlátogatási tilalomra, valamint a veszélyeztetett  korcsoporthoz tartozó
egyetemi polgárok magas számára, a 2019–2020-as tanév második félévében jelenléti formában
sem zárthelyi, sem kollokviumi, sem pedig szigorlati vizsgáztatás nem folytatható.
3. §
Államvizsgák és a doktori képzés úgynevezett komplex vizsgái ugyanakkor – a járványügyi, illetve fertőzésmegelőzési előírások szigorú figyelembe vétele mellett – jelenléti formában is megszervezhetők.
4. §
Nyelvvizsgák jelenléti formában történő bonyolításához külön rektori engedély szükséges, melyet
a vizsgát szervező szervezeti egység vezetője írásban, az egyetemi elektronikus levelező rendsze ren keresztül kér és – indokolt esetben – kap meg a rektortól. Az engedélyt kérő tartozik az engedélykéréshez részletes járványügyi eljárásrendet csatolni, melyben a fertőzésveszélyt minimalizáló intézkedéseket részletezni köteles. Az eljárásrend egy példánya aláírandó, lepecsételendő és a
Rektori Hivatal útján archiválandó, másolatban, elektronikus úton pedig a főtitkárnak is megküldendő.
5. §
A jelenléti formában megrendezésre kerülő komplex, állam- és nyelvvizsgákra a 101/2020. (IV. 10.)
Korm. rendelet 13. §-ának (3) bekezdésébe és 14. §-ába foglalt szabályozását kell alkalmazni a következő intézményi sajátosságok figyelembevételével:
a) a vizsgák kizárólag a József körúti szárnyban tarthatók;
b) a vizsgázókat maximum 10 fős csoportban a legalább két, maximum két oktatóból álló
vizsgabizottság egyik tagja a vizsga kezdete előtt  öt perccel a körúti kapubejáró előtt  fogadja és vezeti föl a vizsga helyszínére;
c) az érkezők a vizsga megkezdte előtt kezüket vírusölő szerrel fertőtleníteni kötelesek;
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d) vizsga során legalább másfél méteres távolság tartandó (a vizsgalapokat, az írószert előre
az asztalokra kell helyezni);
e) a szájmaszk folyamatos viselete kötelező;
f) a jelöltek előre történő, a vizsga időpontját legalább 14 nappal megelőző írásbeli tájékoztatása mellett, a vizsgabizottság elnökének döntése alapján a szóbeli vizsga egyes elemei
írásban is bonyolíthatók, illetve rövidíthetők.
6. §
Jelen rektori rendelet a kihirdetését követő napon hatályosul és visszavonásának napján, illetve
legkésőbb a 2020. augusztus elsején hatályát veszti.

Budapest, 2020. május 18.

.......................................................
Prof. Dr. Vajda Károly
rektor
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