PANNON EGYETEM
16/2021. (XII.22.) számú
rektori és kancellári közös utasítás
A Pannon Egyetem rektora és kancellárja a kormány által bejelentett védelmi intézkedések
miatt a 14/2021. (XI.11.) számú rektori és kancellári közös utasítást hatályon kívül helyezi, és
egyúttal a mai nappal az alábbi utasítást adja ki:

1. A vizsgaidőszakban valamennyi szak minden tagozatán jelenléti számonkérés
szervezhető. A vizsgaidőszaki számonkérések szervezésénél figyelembe kell venni,
hogy vizsgaalkalmanként az egy időben és egy légtérben tartózkodó hallgatók létszáma
az 50 főt nem haladhatja meg. Javasoljuk a megfelelő fizikai távolság (1,5 m)
megtartását.
2. A záróvizsga időszakban valamennyi szak minden tagozatán jelenléti záróvizsga
szervezhető. A záróvizsga időszaki számonkérések szervezésénél figyelembe kell
venni, hogy vizsgaalkalmanként az egy időben és egy légtérben tartózkodók száma (a
záróvizsga bizottság résztvevőit és a záróvizsgázók létszámát is beleértve) a 10 főt nem
haladhatja meg. Javasoljuk a megfelelő fizikai távolság (1,5 m) megtartását.
3. Az Egyetemen a személyes jelenlétet igénylő munkamegbeszéléseket, üléseket 10 fő
felett kötelezően videokonferencia formájában kell megtartani. A 10 fő alatti létszámú
megbeszélések esetében az érintett résztvevők dönthetik el, hogy személyes jelenléttel
vagy online kerülnek megtartásra.
4. Az intézmény épületeiben egyetemi szervezésű, 50 fő feletti létszámú rendezvény
megtartása tilos. A korlátozás nem egyetemi üzemeltetésű, eseti vagy tartós bérleti
jogviszony keretében kiadott épületekre/épületrészekre nem vonatkozik.
5. 50 fő alatti létszámú rendezvény esetében továbbra is védettségi igazolvány nélkül
szabad a belépés az előreváltott, ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális
rendezvényekre, előadásokra.
6. Az Egyetem vezetése a diplomaátadók megszervezését nem engedélyezi.
7. Az Egyetem területén zárt térben megvalósuló rendezvények az 5. pontban foglalt
kivételtől eltekintve kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkezők részére tarthatók.
8. Az intézmény zárt tereiben a maszk használata továbbra is kötelező.
9. Javasoljuk az Egyetem épületeiben a megfelelő fizikai távolság (1,5 m) betartását.
10. A külföldi kiküldetések továbbra is engedélyezettek, de egyedi elbírálás során előzetes
rektori és kancellári engedélyezéshez kötöttek.
11. Az Egyetemi Könyvtár továbbra is védettségi igazolvány nélkül látogatható.
12. Az Egyetem sportlétesítményeiben szabadidős sporttevékenység védettségi igazolvány
nélkül is megengedett.
13. Sportrendezvényen nézőként a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete
alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.
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A fenti rendelkezéseken túl a Pannon Egyetem koronavírus elleni védekezés céljából készült
Intézkedési Tervében (lásd 6/2020. (IX.1.) számú rektori és kancellári közös utasítás rögzített
rendelkezések továbbra is érvényben maradnak.
Jelen utasítás 2021. december 22. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Kérjük a fentiek tudomásulvételét és betartását.
Veszprém, 2021. december 22.

Dr. Gelencsér András s.k.
rektor

Csillag Zsolt s.k.
kancellár
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