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Iktatósz./Tételsz.: 486-7/2020/01.10. 

 

8/2020. számú rektori rendelkezés 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

koronavírus-fertőzés elleni védekezés  

és a hallgatók egyetemlátogatási tilalmának idejére 

a távolléti oktatás megszervezésének tárgyában 

hozott operatív intézkedései 
 

 

 

Mint közismert, a világjárvánnyá szélesedett koronavírus-fertőzés Magyarországon, az elmúlt 

napokban pedig már Debrecenben is jelentkezett, miközben valamennyi, Magyarországgal 

szomszédos államban, illetve több, Egyetemünk kiemelt partnerintézményének hazájában is 

jelen van. Március 11-én Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett meg, majd e 

tárgyban ugyanezen a napon Kormányrendeletet adott ki, amelynek része az egyetemi hallgatók 

intézménylátogatási tilalmának bevezetése is. A rendelkezés az egyházi fenntartású 

intézményekre, így Egyetemünkre is vonatkozik. A rendelet határidőt nem tartalmaz, de 

hetekre, esetleg hónapokra érvényes intézkedésről van szó.  

A járvány megelőzéséhez mindenki együttműködésére és felelősségvállalására szükség van. A 

kockázatok mérséklése és a fölösleges pánik megelőzése érdekében rendkívül fontos a 

tájékoztatás, valamint a célzott intézkedések elrendelése. A megfelelő tájékoztatás érdekében 

Egyetemünk 2020. március 7-én intézményi közleményt adott ki.  

Ugyanakkor a kialakult helyzetre tekintettel – az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

tájékoztatása, a Koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős Operatív Törzs döntései és 

ajánlásai, a Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségének felhívásai alapján, 

valamint a koronavírus-fertőzés tárgyában 2020. március 11-én kelt Kormányrendeletben, 

valamint ugyanezen a napon kiadott A Felsőoktatási intézmények részére szóló intézkedés terv 

az új koronavírus által okozott veszélyhelyzet kezelésére című államtitkári leiratban 

foglaltaknak megfelelően – Egyetemünk rektoraként a koronavírus-fertőzés elleni védekezés 

tárgyában az alábbi intézkedések megtételét rendelem el: 

 

1. A 2019/2020. tanév II. félévének rendjével kapcsolatos intézkedések 

(1) 2020. március 12-e és március 13-a rektori oktatási szünet. 

(2) A tavaszi szünet az Egyetem határnapjaiban korábban közzétett határnapot megváltoztatva 

a hallgatók számára 2020. március 16–20. között lesz.  

(3) Az Egyetem egésze 2020. március 23-tól – jelen rendelkezés visszavonásig – valamennyi 

szakján, képzésén és munkarendjében távolléti oktatásra áll át. 

 

2. Egyetemlátogatási tilalom 

(1) Az 1. fejezetben foglaltak szerint főszabályként a hallgatók vonatkozásában 

egyetemlátogatási tilalom lép érvénybe, azaz a hallgatók ezen időszak alatt nem léphetnek be 

az Egyetem területére. 
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(2) A rektori szünet, a tavaszi szünet, valamint a távolléti oktatás ideje alatt az egyetemi oktatók, 

tanárok, az adminisztratív és támogató személyzet munkavégzése a jogviszony jellegétől 

függetlenül – további intézkedésig – a megszokott rend szerint folytatódik. 

(3) A hallgatók az Egyetem területére 2020. március 12. napján délután 18 órától további 

intézkedésig nem léphetnek be: ez a rendelkezés érvényes a Kálvin tér 16. alatti központi 

épületre, a Maróthi György Egyetemi Könyvtár épületére, valamint – az arra jogosult hallgatók 

kivételével – a Maróthi Kollégium épületére.  

(4) Az egyetemlátogatási tilalom alól mentesül a DRHE Járványügyi Bizottságának (korábban: 

Válságstáb) két hallgató tagja. 

(5) A hallgatók kötelesek a Neptun üzeneteket, hivatalos e-maileket, a kurzusok tárgykörében 

elektronikusan kiadott oktatói instrukciókat naprakészen követni, a kiadott tananyag és tételsor 

alapján a szorgalmi időszakban tanulmányi kötelezettségeiket teljesíteni. 

(6) A hallgatók kötelesek gondoskodni arról, hogy az egyetemlátogatási tilalom feloldása 

esetén a kiadott és hozzájuk eljuttatott egyetemi közlemény értelmében 3 munkanapon belül az 

Egyetemre visszatérhessenek, és a reguláris (kontaktórás) oktatásban ismét részt vehessenek. 

(7) Az életvitelszerűen Magyarországon élő (Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező) 

hallgatók a kollégiumból kötelesek legkésőbb 2020. március 13-án kiköltözni. Ha és 

amennyiben a hallgatónak nincs hova mennie, a tárgyban a rektorhoz benyújtott írásos kérelme 

alapján a rektor a kollégiumban maradását méltányosságból engedélyezheti, amennyiben a 

kérelmező írásbeli nyilatkozatban vállalja, hogy az egyetemlátogatási tilalom alatt 

Magyarország területét nem hagyja el. 

(8) A román, ukrán és egyéb, nem magyar állampolgársággal (is) rendelkező, életvitelszerűen 

nem Magyarországon élő hallgatók kollégiumi tartózkodását a tárgyban a rektorhoz benyújtott 

írásos kérelme alapján a rektor méltányosságból továbbra is engedélyezheti, amennyiben a 

kérelmező írásbeli nyilatkozatban vállalja, hogy az egyetemlátogatási tilalom alatt 

Magyarország területét nem hagyja el. 

(9) A nem kollégiumban lakó hallgatók számára az Egyetem szintén javasolja a hazautazást. 

(10) Kérjük a hallgatókat, hogy lehetőség szerint a rektori szünettől kezdődően ne utazzanak 

külföldre, és ha tehetik, maradjanak otthonukban, valamint kerüljék a közösségi 

rendezvényeket! További rendelkezésig a Hallgatói Önkormányzat és annak testületei ne 

szervezzenek személyes jelenléthez kötött tanácskozásokat! 

(11) Kérjük külhoni és nemzetközi hallgatóinkat, hogy amennyiben elhagyják Magyarország 

területét, ellenkező rendelkezésig ne térjenek vissza! 

(12) A személyes ügyfélszolgálat a hallgatók számára 2020. március 13-ától megszűnik, ezzel 

egyező időponttól minden hallgatói ügyintézés esetében elektronikus és telefonos eljárásrendet 

kell alkalmazni. A lejáró okmányok (diákigazolvány) érvényessége a Kormány döntése alapján 

továbbra is fennáll. 

(13) Az oktatók kötelesek kurzusaik hallgatóinak hozzájuk címzett elektronikus leveleit 

naprakészen követni, azokat legkésőbb a levél keltét követő második munkanapon 

megválaszolni. 

(14) Az oktatók kötelesek legalább heti két alkalommal, legalább 3 óra időtartamban a tanszéki 

szobájukban telefonügyeletet tartani és ennek keretében a hallgatók számára a tanszék vonalas 

telefonszámán a konzultáció lehetőségét biztosítani. A telefonügyeletek időpontjáról az oktatók 

kötelesek az oktatási rektorhelyettesnek írásban március 19. napjáig nyilatkozni, aki az 

időpontokat jóváhagyja. A telefonügyeleteket március 23-ától munkanapokon 9–17 óra között 
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kell megtartani. A tanszéki telefonok felülvizsgálata és beállításaiknak szükség szerinti 

módosítása az Informatikai Szolgáltató Csoport feladata. Nem Debrecenben lakó, ingázó 

oktatók a telefonügyeletet – a fenti szabályok betartásával – az Egyetem telephelyén kívül is 

biztosíthatják. Az oktatók kötelesek a telefonügyeletről ügyeleti naplót vezetni és annak 

másolatát minden hónap utolsó munkanapján az intézetvezetőnek leadni. 

(15) Az Egyetem honlapján az oktatók elérhetőségeit a főtitkár (név, telefonszám, e-mail cím) 

és a telefonügyeleteik időpontját a nyitó oldalon 2020. március 21-éig köteles közzétenni. 

(16) A Maróthi György Egyetemi Könyvtárban a könyvtárhasználók fogadása és kiszolgálása 

– az Egyetem oktatóinak kivételével – szünetel; erről a könyvtár köteles tájékoztatót kihelyezni 

a honlapjára és a bejárati ajtóra. A könyvtár elektronikus szolgáltatásai továbbra is üzemelnek, 

az oktatók szakirodalom szkennelésére, fénymásolására, elektronikus továbbítására vonatkozó 

kéréseiket a könyvtár köteles teljesíteni. Hallgatókat az Egyetem kutatóintézeti könyvtárai, 

tanszéki kutatókönyvtárai és tanszéki letéti könyvtárai sem fogadhatnak. 

(17) Az exmisszus-gyakornokok konzultációi további intézkedésig szünetelnek. 

(18) A hallgatók kórházi gyakorlata további intézkedésig szünetel. 

(19) Március 16-ától kezdődően a vizsga-istentiszteletekre az Egyetem nem küld ki 

vizsgabiztost, hanem a szakoktatókat arra kéri, hogy a vizsga-istentiszteletről készüljön 

digitális felvétel. A vizsga-istentisztelet értékelése a felvétel, valamint a szakoktató írásos 

értékelése alapján fog megtörténni. 

(20) A 2020. évi húsvéti legáció és az azt megelőző kibocsátó istentisztelet elmarad. 

(21) A Szenior Akadémia erre a félévre tervezett valamennyi további programját törölni kell. 

 

3. A hallgatókra és oktatókra vonatkozó, oktatással kapcsolatos kötelezettségek 

(1) Az egyetemlátogatási tilalom nem jelenti az oktatás szünetelését, hanem azt, hogy az 

Egyetem a kontaktórák mellőzésével köteles a kurzusok teljesítésének lehetőségét biztosítani. 

Egyetemünk ezért mindent elkövet annak érdekében, hogy az oktatás – távolléti oktatás 

formájában – zavartalanul tovább folytatódjon, minden hallgató a megkezdett félévét, 

kurzusait teljesíthesse, s így valamennyi záróvizsgára jelentkezett hallgató a tanév végén 

záróvizsgára állhasson. 

(2) Az Egyetem valamennyi kurzusát – ellenkező rendelkezésig – 2020. március 23-tól távolléti 

oktatás formájában kell megtartani.  

(3) Az Egyetem által szervezett egyetlen kurzus sem valósítható meg a hallgatók személyes 

jelenlétével, függetlenül annak helyszínétől. A hallgatók részére az Egyetem épületein kívülre 

sem szervezhető fizikai jelenléttel együttjáró oktatási vagy bármely más esemény (pl. 

szakdolgozói, szemináriumi, TDK konzultáció). Ellenkező rendelkezésig a hallgatók – az 

exmisszus-gyakornokok kivételével – nem végezhetnek szakmai gyakorlatot. A hallgatók 

személyes jelenlétével nem szervezhető számonkérés, függetlenül annak helyszínétől. 

(4) A távolléti oktatásra való átállás egyben azt is jelenti, hogy az oktatók az elmaradt 

kontaktórák utólagos pótlását nem tervezhetik, nem rendelhetik el. 

(5) A hallgatók kötelesek a Neptun üzeneteket, hivatalos e-maileket, a kurzusok tárgykörében 

elektronikusan kiadott oktatói instrukciókat naprakészen követni, a kiadott tananyag és tételsor 

alapján a szorgalmi időszakban tanulmányi kötelezettségeiket teljesíteni. 

(6) A köznevelési intézményben teljesítendő összefüggő szakmai gyakorlataikat a hallgatók 

mindaddig kötelesek teljesíteni, amíg az adott köznevelési intézmény ezt lehetővé teszi. A 
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tervezett befejezés dátuma előtt megszakított gyakorlat időtartamáról a hallgató köteles a 

gyakorlatvezetőtől igazolást beszerezni. 

(7) Az oktatók a félév kurzusait kötelesek távolléti oktatás formájában tovább folytatni, és 

mindent elkövetni annak érdekében, hogy a hallgatók a kurzus tananyagát kontaktóra nélkül is, 

a számukra megszervezett távolléti oktatás keretein belül teljesíthessék. 

(8) Az oktatók – az egyetemvezetéssel együttműködésben, annak ajánlásait és jelen intézkedési 

terv utasításait betartva – kötelesek aktualizálni azt a tananyagot, amelyet elektronikus úton 

távolléti oktatás formájában 2020. március 23-ától a hallgatók rendelkezésére bocsátanak az 

egyes kurzusokon. A tantárgyfelelősök az aktualizált tananyagnak megfelelően 2020. március 

18-án, 16 óráig kötelesek a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben  kurzusaik 

tárgytematikáját frissíteni. 

(9) Az Egyetem valamennyi oktatójának kötelessége, hogy a rektori szünetben és a tavaszi 

szünetben kidolgozza kurzusa távolléti oktatásának tananyagát és módszertanát. 

(10) Ennek részeként az oktató 2020. március 23-án, reggel 8 óráig 

a) a félév még le nem adott tananyagát elektronikus formában bocsássa a hallgatók 

rendelkezésére, az alábbiak szerint:  

i. saját jegyzeteit, óravázlatait elektronikus formában tegye a kurzus 

hallgatói számára hozzáférhetővé,  

ii. amennyiben nem rendelkezik saját jegyzettel, a tárgytematikában 

korábban feltüntetett szakirodalomból – konkrét oldalszámok 

megadásával – a tananyagot jelölje ki, 

iii. előadásait elektronikusan rögzítheti (akár hanganyag, akár kamera-

felvétel formájában) és azt a hallgatóknak heti bontásban 

elküldheti/letölthetővé teheti, 

b) a félév még le nem adott tananyagát heti bontásban, konkrét oldalszámokkal – mindig 

legalább 3 hétre előre – tegye közzé, 

c) minden kurzushoz készítsen vizsga-tételsort, valamennyi tételhez tüntesse fel konkrét 

oldalszámokkal az adott tételhez hozzárendelt tananyagot, 

d) szemináriumok és gyakorlatok esetében a kontaktórákon teljesítendő kurzus-

követelmények kiváltására dolgozzon ki távolléti oktatásban teljesíthető 

követelményeket (pl. beadandó dolgozat, olvasónapló, egyéb írott beszámoló), és ezeket 

a fenti határidőig hozza a hallgatók tudomására, 

e) lehetőség szerint írjon elő rendszeres beszámolási kötelezettséget, otthon teljesítendő 

ellenőrző feladatot, amely a hallgatóknak a szorgalmi időszakban is a tananyaggal való 

rendszeres foglalkozását igényli. 

(11) Mivel a videókonferencia technikai feltételei nem minden hallgató számára adottak, a 

kontaktórák kiváltására ez az eljárás – az egyéni konzultációk kivételével – nem alkalmazható, 

de előre felvett videóanyagok megosztására – a fentiekben foglaltak értelmében – van 

lehetőség. A videó- és hangfelvételek elkészítését az Egyetem ad hoc stúdió felállításával 

támogatja. 

(12) Az Egyetem a Zimbra levelezési rendszerében és a Neptun rendszerben biztosítja az 

oktatók és a hallgatók tanulmányi ügyekben folyó kommunikációját, a csatolt fájlok küldésének 

lehetőségét.  

(13) Az oktatók kötelesek a hallgatókkal való kapcsolattartásuk (elektronikus felületen való 

levelezés, telefonügyelet, kiadott tananyagok, oktatási segédanyagok, utasítások stb.) hitelt 

érdemlő dokumentálásáról gondoskodni. 
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4. Nemzetközi hallgatói mobilitás 

(1) Az Egyetem átmeneti jelleggel felfüggeszti a nemzetközi mobilitási programokban való 

részvételét. Ellenkező rendelkezésig magyar hallgatókat nem küld külföldi intézménybe és 

külföldi hallgatókat nem fogad. 

(2) Az Egyetem nem támogatja a meglévő egyedi szerződések (azaz a hallgatók külföldi 

jelenlétének) meghosszabbítását. 

(3) Jelen intézkedési terv hatályba lépésének időpontjában nemzetközi mobilitási program 

keretében külföldön tartózkodó hallgatóinak az Egyetem a megkezdett program megszakítását 

nem írja elő, az exmisszus-gyakornokok számára pedig nem javasolja.   

 

5. Oktatók, egyéb munkavállalók kötelezettségei 

(1) Az egyetemlátogatási tilalom kizárólag az Egyetem hallgatóira vonatkozik. Az oktatók, 

nem oktató munkavállalók továbbra is ellátják oktatói, ügyviteli, oktatásszervezési, 

tudományos kutatási és kisegítő tevékenységüket. 

(2) Az Egyetem a hirdetőtábláin tájékoztatót tesz közzé, amely tartalmazza az alábbiakat:  

a. a koronavírus-fertőzés tünetei, 

b. ajánlás a megelőzést segítő higiéniás teendők tárgyában, 

c. a tünetek észlelése esetén szükséges teendők. 

(3) A koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében az Egyetem 

munkavállalói az intézménylátogatási tilalom ideje alatt kötelesek az alábbi óvintézkedéseket 

betartani: 

a) Naponta többször mossanak kezet, használják az Egyetem által a mosdókban, közös 

helyiségekben kihelyezett vagy személyes használatra kiosztott kézfertőtlenítőt, 

konyhai fertőtlenítő mosogatószert. 

b) Betegen, náthásan, lázasan, influenza-szerű tünetek észlelése esetén ne jöjjenek be az 

Egyetemre, hanem forduljanak haladéktalanul telefonon háziorvosukhoz, indokolt 

esetben a gyógykezelés idejére maradjanak otthon. 

c) Az az oktató, munkavállaló, aki az elmúlt két hétben fertőzött területen járt,1 vagy 

szoros kapcsolatban volt valószínűsített vagy megerősített új koronavírussal 

fertőzött személlyel, két hétig maradjon otthonában és figyelje saját magát, influenza-

szerű tünetek jelentkezése esetén járjon el az Egyetem által 2020. március 7-én kiadott 

körlevélben foglaltak szerint és ne menjen be az Egyetemre. 

d) Egyetemünk lemond, illetve szüneteltet április 30-áig minden, külföldi országba 

vagy külföldi résztvevők bevonásával tervezett kirándulást, konferenciát, 

hivatalos kiküldetést, vendégoktatói tevékenységet. Az ebben a tárgykörben 

korábban kiadott engedélyek és elrendelések jelen intézkedés-csomag hatályba 

lépésével visszavonásra kerülnek. Kérjük az érintett munkatársakat, hogy a részletek 

felől az illetékes intézetvezetőnél érdeklődjenek. Az utak (repülőjegyek, 

szállásfoglalások), amennyiben az technikailag vagy a légitársaság szerint lehetséges, a 

rektor előzetes hozzájárulásával átfoglalhatók.  

                                                
1 Fertőzött területen minden esetben a mindenkori érvényes, az Egészségügyi Világszervezet által meghatározott 

területeket kell érteni; ezek aktuális esetdefiníciójáról információ az alábbi címen érhető el:  

www.konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus. Jelen intézkedési terv időpontjában érvényes esetdefiníció szerint 

fertőzött területek: Kína, Szingapúr, Hongkong, Japán, Dél-Korea, Irán, Olaszország. 

http://www.konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus
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e) Az Egyetem oktatói, egyéb munkavállalói április 30-áig nem hagyhatják el 

Magyarország területét, külföldi országból látogatót nem fogadhatnak. 

f) Amennyiben egy oktató, egyéb egyetemi munkavállaló jelenleg külföldi országban 

tartózkodik és az Egyetemre április 30-a előtt kíván visszatérni, Magyarországra 

érkezését követően két hétig köteles az Egyetemtől távol maradni és megfigyelni 

magát. Amennyiben e két hét alatt influenza-szerű tünetek nem jelentkeztek nála, 

visszatérhet az egyetemi közösségbe. 

g) Azok az oktatók, hallgatók és munkatársak, akiknél az orvosi tesztvizsgálat 

esetlegesen megállapítja a koronavírus-fertőzöttséget, kötelesek az orvosi és állami 

járványügyi kötelezettségek betartásán túlmenően távol maradni az Egyetemtől, 

ameddig orvosi zárójelentése alapján teljesen gyógyultnak tekinthetők.   

h) Ha az oktatók olyan oktatótársról, munkavállalóról tudnak, aki egyetemi program miatt 

vagy akár családi szervezésben fertőzött területen járt, ezt haladéktalanul jelezzék az 

intézményvezetés felé, az érintett munkavállalót pedig az Egyetem által 2020. március 

7-én kiadott körlevélben foglalt intézkedések szerinti eljárásra szólítsák fel. 

(4) Annak az oktatónak vagy más munkatársnak, aki a fentieken túl valamely különös 

méltánylást érdemlő nyomós okot fogalmaz meg az Egyetemtől való távolmaradásra, a rektor 

az e-mailen előterjesztett indokolt kérelemre engedélyezheti meghatározott időre az Egyetemtől 

való távolmaradást.  Ilyen nyomós ok lehet többek között az a körülmény, ha valaki 

koronavírus-megfigyelés alatt álló személy együttélő családtagja vagy ápolója. 

(5) Valamennyi oktató és munkatárs, aki bármely, a fenti pontokban szabályozott okból 

kötelező, javasolt vagy engedélyezett karanténba kerül, illetve ezen okból marad távol az 

Egyetemtől, köteles azt bejelenteni a rektornak. A bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető 

meg az alábbi e-mail címen: rektori@drhe.hu, a távollét okának és kezdő időpontjának 

megadásával. 

(6) A fenti pontoknak megfelelően tett bejelentést igazolt távollétnek tekinti az Egyetem. Ilyen 

esetekben orvosi igazolásra stb. nincs szükség. 

(7) Amennyiben valamely oktató, munkatárs esetén a koronavírusos fertőzés pozitív 

vírusteszttel megállapításra kerül, úgy azt kizárólag a rektori@drhe.hu e-mail címre köteles 

bejelenteni. Ezt a bejelentést az Egyetem különösen szenzitív adatként kezeli és kizárólag a 

szükséges vagy jogszabály által előírt járványügyi védekezés céljából használja fel.  

(8) Az Egyetem kéri nyugdíjas munkatársait, egykori oktatóit, továbbá minden olyan 

munkatársat, oktatót, akiknek a kora vagy egészségi állapota miatt az új koronavírus az 

általánosnál magasabb kockázatot jelent, hogy erről tájékoztassák a rektort, és annak előzetes 

jóváhagyása esetén tartsák távol magukat az egyetemi élettől. Jelen ajánlás hatálya alá tartozó 

oktatók az Egyetemtől való távollétük alatt is kötelesek feladatkörüknek megfelelően részt 

venni a távolléti oktatásban, valamint a hallgatókkal kapcsolatos egyéb távolléti 

cselekményekben. 

(9) A munkavállalók közös tornaórája április 30-áig szünetel. 

(10) A közös hitéleti alkalmak vonatkozásában mindenben a hatályos állami, fenntartói és 

zsinati rendelkezéseknek megfelelően kell eljárni. 

 

 

6. A karanténnal/távolmaradással kapcsolatos jogkövetkezmények munkatársak 

számára 

mailto:rektori@drhe.hu
mailto:rektori@drhe.hu
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(1) Tájékoztatjuk azokat az oktatókat, munkatársakat, akik az új koronavírusra tekintettel a fenti 

pontokban szabályozott valamely esetben karanténba vonulnak, illetve távol maradnak az 

Egyetemtől, hogy az érintett munkanapok igazolt távollétnek minősülnek, ezáltal 

fizetéscsökkenéssel nem járnak.  

(2) Akik hatósági intézkedéssel az egészségügyi ellátórendszerben kerülnek elkülönítésre, a 

karantén idejére táppénzben részesülnek.  

(3) A fenti pontokban szabályozott körülmények megszűnését követően a távol volt oktató és 

munkatárs köteles az Egyetemmel fennálló jogviszonyával kapcsolatos kötelezettségek 

teljesítésére.  

(4) Az az oktató vagy munkatárs, aki nem saját betegsége miatt marad távol az Egyetemtől az 

5. fejezet (4) bekezdése alapján, valamint munkaköre ezt lehetővé teszi, köteles feladatait a 

felettesének rendelkezése szerint távoli munkavégzéssel (home office) elvégezni. 

 

7. Műszaki és Ellátási Csoport munkavállalóira vonatkozó további előírások 

(1) A csoportvezető köteles megfelelően felkészíteni a csoport tagjait jelen intézkedési terv 

végrehajtásával kapcsolatos teendőikről. 

(2) A csoport tagjai kötelesek a személyes higiénia szabályait és a kötelező rendszeres 

kézfertőtlenítést fokozottan betartani és betartatni. 

(3) A csoportvezető köteles munkájukat folyamatosan és fokozottan ellenőrizni. 

 

8. Az épületek védelmére vonatkozó előírások 
(1) Az Egyetem Ókollégiumi telephelye (Kálvin tér 16.) az egyetemlátogatási tilalom idejére a 

hátsó udvar felől lezárásra kerül, a területén keresztül átmenő forgalom megszűnik. Az Egyetem 

munkavállalói a műhely melletti kisajtón egyetemi (tantermi) kulcsukkal tudnak közlekedni.  

(2) Az Egyetem „A” épületszárnyán elhelyezkedő büfé 2020. március 13-án 14 órai hatállyal 

április 30-áig bezárásra kerül, a mellette működő utcafronti bejárat lezárásra kerül, és az ottani 

„kis porta” működése szünetel. 

(3) A Konviktus alagsorában üzemelő Tápintézet éttermi szolgáltatásait szünetelteti.  

(4) Az Egyetem munkavállalói egészségének védelme érdekében az Egyetem területén az 

alábbi, további intézkedéseket rendelem el:  

a) Az épületek kilincseinek napi háromszori kötelező fertőtlenítése vírusölő szerrel. 

b) A helyiségek napi takarítása és fertőtlenítése vírusölő szer használatával. 

c) Fertőtlenítő (vírusölő) hatású folyékony szappan és fertőtlenítő (vírusölő) hatású 

mosogatószer kihelyezése és használata a mosdókban, hivatalokban, közös 

konyhákban, tanári pihenőben. A mosdókban a kézfertőtlenítés helyes módjáról 

felvilágosító táblák, valamint egyszer használatos papír kéztörlők kihelyezése. 

d) Személyes kézfertőtlenítő kiosztása a hivatalokban, irodákban, tanszékeken. Használata 

kötelező. 

(5) A Díszteremre és egyéb termekre bejegyzett terem-foglalásokat törölni szükséges. 

(6) A Díszterembe vagy egyéb termekbe április 30-áig tervezett rendezvények vonatkozásában 

teremhasználat külső partnerek számára nem engedélyezhető. 

(7) Rendezvények az Egyetem épületeibe április 30-áig nem fogadhatók be. 
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9. Andaházy Kollégium 

(1) A  kollégium a távolléti oktatás idején is nyitva tart. 

(2) Az életvitelszerűen Magyarországon élő (Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező) 

hallgatók a kollégiumot – a saját, a családjuk és környezetük egészségének védelme érdekében 

– kötelesek legkésőbb 2020. március 13-án elhagyni, illetve ha otthon tartózkodnak, oda ezen 

időpontot követően nem térhetnek vissza. A hallgatók a kollégiumból ugyanakkor nem 

kötelesek kiköltözni, férőhelyüket számukra az Egyetem fenntartja, személyes tárgyaikat, 

ruhaneműjüket, felszerelésüket a szobájukban hagyhatják. A hallgatók jelen korlátozás 

időtartamára – a kollégiumi díjfizetés szabályai szerint – mentesülnek a kollégiumi díj alól.  

(3) Ha és amennyiben a Magyarországon élő hallgatónak nincs hova mennie, a tárgyban a 

rektorhoz benyújtott írásos kérelme alapján a rektor a kollégiumban maradását méltányosságból 

engedélyezheti, amennyiben a hallgató írásbeli nyilatkozatban vállalja, hogy az 

egyetemlátogatási tilalom alatt Magyarország területét nem hagyja el. 

(4) A román, ukrán és egyéb, nem magyar állampolgársággal (is) rendelkező, életvitelszerűen 

nem Magyarországon élő hallgató kollégiumi tartózkodását a tárgyban a rektorhoz benyújtott 

írásos kérelme alapján a rektor méltányosságból a továbbiakban is engedélyezheti, amennyiben 

a kérelmező írásbeli nyilatkozatban vállalja, hogy az egyetemlátogatási tilalom alatt 

Magyarország területét nem hagyja el. 

(5) A kollégium igazgatója a megelőzés érdekében a kollégiumban maradni kívánó hallgatók 

körében köteles felmérni, van-e olyan, aki az elmúlt két hétben fertőzött területen járt, vagy 

szoros kapcsolatban volt valószínűsített vagy megerősített új koronavírussal fertőzött 

személlyel.2 Ha van ilyen kollégista, a Kollégium igazgatója haladéktalanul gondoskodjon 

elkülönítéséről, küldje haza az érintett hallgatót és lássa el őt megfelelő tájékoztatással a további 

teendőkről az Egyetem által 2020. március 7-én kiadott körlevélben foglaltak szerint. Az 

érintett hallgató az egyetemlátogatási tilalom teljes időtartama alatt nem térhet vissza a 

kollégiumba.   

(6) Ha a kollégiumban maradó hallgató nem járt az új koronavírus által fertőzött területen, nem 

volt szoros kapcsolatban koronavírussal fertőzött személlyel, de magán a klasszikus influenza 

tüneteit észleli (láz, köhögés, torokfájás, levertség), életvitelszerűen Magyarországon 

tartózkodó hallgató esetén költözzön haza, maradjon otthon, igyon sok vizet, csillapítsa a lázát, 

ne menjen közösségbe. Ha panaszai súlyosbodnak, légzési nehezítettsége alakul ki, akkor 

maradjon otthon, és telefonon hívja fel a háziorvosát. Életvitelszerűen külföldön élő hallgató 

ne utazzon haza, hanem maradjon a szobájában, igyon sok vizet, csillapítsa a lázát, ne menjen 

közösségbe, állapotáról telefonon tájékoztassa a kollégiumi igazgatót, és hívja fel a kollégiumi 

orvost, aki az alábbi számon érhető el: 20/577-9947. 

(7) A kollégium lakóinak védelme érdekében a Kollégium területén az alábbi, további 

intézkedéseket rendelem el:  

a) A kilincsek napi kétszeri kötelező fertőtlenítése vírusölő szerrel. 

b) Fertőtlenítő (vírusölő) hatású folyékony szappan kihelyezése és használata a 

mosdókban, közös vizes helyiségekben (konyhák, mosókonyhák). A mosdókban a 

kézfertőtlenítés helyes módjáról felvilágosító táblák, valamint egyszer használatos papír 

kéztörlők kihelyezése. 

                                                
2 Fertőzött területen minden esetben a mindenkori érvényes, az Egészségügyi Világszervezet által meghatározott 

területeket kell érteni; ezek esetdefiníciójáról az aktuális információk az alábbi címen érhetőek el: 

www.konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus. Jelen intézkedési terv időpontjában érvényes esetdefiníció szerint 

fertőzött területek: Kína, Szingapúr, Hongkong, Japán, Dél-Korea, Irán, Olaszország. 

http://www.konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus
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c) Fertőtlenítő (vírusölő) hatású mosogatószer használata a közös konyhákban. 

d) A Kollégiumban külső vendég nem fogadható.  

e) A vendégszobákban és a kollégisták szobáiban az üres hallgatói férőhelyen 

szállóvendég nem fogadható, a vendégszobák korábban rögzített szállásfoglalásait 

vissza kell mondani. 

f) A kollégiumi közösségi tereket (konyha, mosókonyha, tanuló stb.) a hallgatók csak a 

lehető legszükségesebb mértékben használhatják, a házirendet fokozottan kötelesek 

betartani. 

g) Tájékoztatók kifüggesztése a faliújságokra, amelyek tartalmazzák az alábbiakat:  

i. a koronavírus-fertőzés tünetei, 

ii. ajánlás a megelőzést segítő higiéniás teendők tárgyában, 

iii. a tünetek észlelése esetén szükséges teendők, 

iv. az egyetemi orvos neve, telefonos elérhetősége, 

v. influenza-jellegű tünetek észlelése esetén szobatársak (a közös 

fürdőszobát használó lakótársak) és a kollégiumi igazgató értesítésére 

vonatkozó kötelezettség. 

 

 

10. Maróthi Kollégium  

(1) Külföldi országokból április 30-áig szállás nem foglalható, a már onnan lefoglalt szállásokat 

vissza kell mondani. 

(2) A szállóvendégek, az épületben elszállásolt oktatók, hallgatók, valamint a Wáli István 

Református Cigány Szakkollégium vezetőségének intézkedése alapján a szakkollégiumban 

maradó egyetemi hallgatók biztonsága érdekében az Egyetem az alábbi, további intézkedéseket 

rendeli el: 

a) A kilincsek napi kétszeri fertőtlenítése.  

b) Fertőtlenítő (vírusölő) hatású folyékony szappan kihelyezése és használata a 

mosdókban, konyhákban. A mosdókban a kézfertőtlenítés helyes módjáról felvilágosító 

táblák, valamint egyszer használatos papír kéztörlők kihelyezése. 

c) Fertőtlenítő (vírusölő) hatású mosogatószer kihelyezése és használata a konyhákban. 

d) Minden távozó vendég után a szoba teljes fertőtlenítése szükséges. 

 

 

11. Hatálybalépés, további rendelkezések 

(1) Jelen operatív intézkedések 2020. március 12. napjától visszavonásig, ennek hiányában 

2020. április 30-áig hatályosak. 

(2) Jelen intézkedések hatálya kiterjed a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

valamennyi hallgatójára és munkavállalójára.  

(3) Jelen operatív intézkedésekről az Egyetem rektora köteles 2020. március 12-én az Egyetem 

Debrecenben tartózkodó polgárai számára 100 főt meg nem haladó csoportokban tájékoztatót 

szervezni és ezeken az egyetemi polgárokat szóban tájékoztatni. 

(4) Jelen operatív intézkedésekről az Egyetem főtitkára elektronikus levél, a honlapon közzétett 

tájékoztató, valamint a helyben szokásos fali hirdetmények útján köteles az Egyetem 

közösségét tájékoztatni. 
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(5) Jelen intézkedési terv rendelkezéseinek betartásáért minden egyetemi polgár személyes 

felelősséggel tartozik, a mulasztás kötelezettségszegésnek és mások veszélyeztetésének 

minősül. 

(6) Jelen intézkedési terv tárgyában a hallgatók, a munkavállalók és a sajtó részére tájékoztatást, 

nyilatkozatot csak a rektor vagy a rektor által arra felhatalmazott személy adhat. 

(7) Jelen intézkedési tervnek a DRHE Járványügyi Bizottsága által elfogadott módosító 

indítványokkal egybeszerkesztett szövegét az Egyetem rektora jóváhagyta és 2020. március 16. 

napján déli 12 órától kezdődően hatályba léptette. 

 

 

Debrecen, 2020. március 16. 

 

 

       ……………………………….. 

Dr. Kustár Zoltán 

          rektor 


