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Rektori utasítás
a DRHE – UniPass Kártya
használatáról
I. Preambulum
(1) A Debreceni Református Hittudományi Egyetem a Debreceni Egyetemmel fennálló eddigi
jó kapcsolatait megerősítve, a Debreceni Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás
alapján, külön együttműködési megállapodás keretében csatlakozott az UniBike Egyetemi
Bérkerékpár Rendszerhez.
(2) A kerékpárrendszer szolgáltatásainak elérését az UniPass kártyarendszer biztosítja. Az
UniPass kártya célja az adott felsőoktatási intézmény területén belül a személyazonosság
igazolása, valamint a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokhoz, így többek között az UniBike
kerékpárrendszerhez való hozzáférés biztosítása.
(3) Az UniPass kártyarendszer a Debreceni Egyetem (a folytatásban: DE) tulajdona, azt a DRHE
az UniBike kerékpárrendszer közös bővítése és fenntartása tárgyában kötött, a két intézmény
közötti együttműködési megállapodás alapján és feltételeivel veszi igénybe.
(4) A kártyák gyártásáról a Debreceni Egyetem Kancellária UniPass Kártyamenedzsment
Központja gondoskodik. Az UniPass Kártyamenedzsment Központ mindezen túl a DRHE
Tanulmányi Osztályán és a http://drhe.unipass.hu/ felületen kapcsolatot tart az UniPass
kártyát használó hallgatókkal, oktatókkal, dolgozókkal. Az UniPass Kártyamenedzsment
Központ elérhető az unipass@unideb.hu e-mail címen vagy a +3652 512-900 / 62775
telefonszámon.
(5) Az UniPass kártyarendszer keretében a DRHE számára legyártott és a DRHE felhasználói
által használatba vett DRHE – UniPass kártyák a DRHE tulajdonát képezik; a kártyához
kapcsolódó szolgáltatásokat kizárólag a DRHE polgárai, valamint a DRHE által arra
felhatalmazott külső felhasználók vehetik igénybe.
(6) Az UniPass kártyán megjelenik a tulajdonos DRHE neve és logoja. A kártya elő- és hátlapján
megjelenő háttérkép a DRHE igényei szerint és jóváhagyásával kerülhet a kártyára.

II. Az UniPass kártya igénylése, díja, átvétele
(7) Természetes személyek UniPass kártyát a http://drhe.unipass.hu/ felületen
igényelhetnek, személyes adataik, és azonosító kódjuk megadásával, valamint egy
igazolványképnek megfelelő minőségű fénykép feltöltésével. A rendszer üzenetet küld az
igénylés elfogadásáról, a kártya elkészülésének várható időpontjáról, valamint a kártya
elkészülte után a kártya átvételének helyéről.
(8) Az első UniPass kártya elkészíttetése minden egyetemi polgár számára ingyenes, annak
költségét a DRHE átvállalja.
(9) Az elkészült kártyák a DRHE Tanulmányi Osztályán vehetők át.
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(10) A kártya gyártásához és menedzseléséhez szükséges adatok kezelése a DRHE
Adatkezelési, Adatvédelmi és Közzétételi Szabályzatában foglaltaknak megfelelően történik.

III. Az UniPass kártyához kapcsolódó felelősség
(11) Természetes személyek az UniPass kártya igénylésekor az online igénylő felületen
nyilatkozatot tesznek, melyben tudomásul veszik:
a) a kártyát csak a tulajdonosa használhatja,
b) a kártya illetéktelen személy által történő használatából a DRHE-t ért kárt köteles
megtéríteni az DRHE-nak,
c) az illetéktelen személy által történő kártyahasználatból esetlegesen a kártya
tulajdonosát ért kárért a DRHE semmilyen felelősséget nem vállal,
d) a kártya elvesztését a kártya tulajdonosa köteles azonnal jelenteni az igénylő felületre
történő belépéssel, az „elveszett Kártya” funkció aktiválásával, vagy a DRHE
Tanulmányi Osztály e-mailben (unipass@drhe.hu) vagy telefonon (52/518-578)
történő értesítésével. Elérhetőségek: unipass@drhe.hu; 52/518-578
e) A megrongálódott UniPass kártyákat a DRHE Tanulmányi Osztályán kell leadni.

IV. Az UniPass kártya használata
(12) A kártyához kapcsolódó jogosítványokat a kártyabirtokosok a kártya aktiválását követően
a megfelelő szervezeti egységeknél, szolgáltatóknál az ott érvényes szabályzatok szerint
szerezhetik meg.
(13) Az UniPass kártya – a kártya aktiválását követően – az UniBike közösségi kerékpár
rendszer igénybevételéhez használható.
(14) Az UniPass kártyával elérhető szolgáltatások aktuális köréről a http://drhe.unipass.hu/
weboldalon található naprakész tájékoztatás.

V. Az UniPass kártya érvényessége
(15) Az UniPass kártyák érvényességi ideje 5 év.
(16) Amennyiben a kártya tulajdonosa a kártya érvényességi idejének lejáratakor
jogviszonyban van az egyetemmel, úgy részére a kártya érvényességi idejének lejártakor új
kártya kerül kibocsátásra.
(17) Az UniPass kártya a DRHE tulajdona, elveszítése, megrongálódása vagy megsemmisülés
esetén pótlási díjat szükséges fizetni, melynek összege 2.500.- Ft.
(18) Az egyetem alkalmazottai munkaviszonyuk, szolgálati jogviszonyuk megszűnése esetén,
a kikörözéskor, az egyetem hallgatói a jogviszonyuk megszűnésekor kötelesek a kártyát leadni
a Tanulmányi Osztályon.
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