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1-1/2020-21. számú                                            
Rektori rendelkezés  

az egészségügyi válsághelyzet időszakában a 2020/2021. tanév oktatási feladatainak 
ellátására vonatkozó intézkedések tárgyában 

 
1. A DRHE járványügyi készültség kezeléséről szóló intézkedési tervében foglaltakat az élet 

és egészségvédelem közös és kölcsönös felelőssége és kötelezettsége érdekében a jelen rektori 
utasításban foglalt kiegészítő és részletezőbb szabályok együttes alkalmazásával értelemszerűen 
kell végrehajtani. A jelen rektori utasítás előírásai kötelezőek minden a DRHE képzéseiben 
közreműködő oktatóra, a DRHE állományába tartozó munkavállalóra és a DRHE képzéseinek 
hallgatóira. A külső gyakorlóhelyek gyakorlatvezetői közreműködnek az egyetemi képzés 
járványügyi készültséggel összefüggő, a DRHE intézkedési tervében és a rektori utasításban 
foglalt szabályok végrehajtásában, miközben betartják és betartatják a gyakorlatok céljából 
fogadott egyetemi hallgatókkal saját munkáltatójuk rendelkezéseit is. 
 

2. A DRHE a megelőző egészségvédelmi intézkedések messzemenő figyelembevétele mellett 
a 2020/2021. tanévben alapvetően személyes, fizikai jelenléthez kötött oktatást hirdetett meg 
mind a nappali, mind az esti, mind a levelező munkarend hallgatói számára a jelen rektori 
utasításban szabályozott eltérésekkel mindaddig, amíg, ill. akkor, amikor a járványügyi 
intézkedések a személyes jelenléthez kötött oktatást lehetővé teszik. Ezért az oktatás a kihirdetett 
órarend és konzultációs rend szerint folytatódik. 

 
3. Az oktatók valamennyi egyetemi polgár, valamint a gyakorlóhelyek közösségeinek 

egészségvédelme érdekében rendszeresen és folyamatosan kötelesek a hallgatók figyelmét 
felhívni a járványügyi készültséggel összefüggő intézkedések és rendelkezések végrehajtásának 
fontosságára, különösen a védőmaszkviselés, a kézfertőtlenítés, a védőtávolság megtartásának, a 
betegség tüneteit észlelők közösségtől való távolmaradásának fontosságára. A tanórákat, a 
kegyességi alkalmakat, az egyéb foglalkozásokat, a gyakorlóhelyeket kizárólag egészséges, a 
koronavírus-fertőzés tüneteit nem mutató, valamint az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt 
karanténra vagy hatósági házi karanténra nem kötelezett személyek látogathatják. A fertőzöttség 
gyanújára utaló tüneteket mutató személyt a rektor vagy a gyakorlóhely vezetője az egyetemi 
épületek (benne a kollégiumok) vagy a gyakorlóhely azonnali elhagyására szólítja fel.  
 

4. A fertőzöttség gyanújára utaló tüneteket mutató és/vagy az illetékes járványügyi hatóság 
által kijelölt karanténra vagy hatósági házi karanténra kötelezett oktató köteles az egyetemi 
oktatástól és rendezvényektől távol maradni. Akadályoztatásáról haladéktalanul köteles 
értesíteni emailben közvetlen felettesét és ezzel egyidejűleg az intézetvezetőt és a rektort. Az 
akadályoztatott oktató oktatói tevékenységének folytatásáról, annak módjáról, az egyes 
tevékenységek esetleges átütemezéséről, más tanítási napra helyezéséről, blokkosításáról az 
érintett csoportok az intézetvezető rendelkezése alapján írásban kapnak tájékoztatást.  
 

5. A betegségét vagy karanténkötelezettségét megfelelő okirattal bizonyító hallgató távolléte 
nem minősül hiányzásnak. A távollét ideje alatt a hallgató kurzusai oktatóival elektronikus úton 
tartja a kapcsolatot, amennyiben lehetséges, önálló feladatvégzéséről elektronikus úton számol 
be, a már korábban kijelölt határidőktől az oktató engedélyével el lehet térni, valamint 
gyakorlatait az előzetesen kijelölt beosztástól eltérően lehetőség szerint át kell ütemezni. 
 

6. A jelen rektori utasítással minden oktató — az intézetvezető hozzájárulása esetén — 
felhatalmazást kap, hogy a járványügyi készültség ideje alatt a rendelkezésre álló teremkapacitás 
és infrastruktúra lehetőségeinek figyelembevételével minden típusú tanóra, foglalkozás esetében 
saját hatáskörben további csoportbontásról vagy a rendelkezésre álló órakereten belül a hallgatók 
egyéni beosztásáról rendelkezzen. Ez a felhatalmazás nem terjed ki az adott kurzus 
követelményeinek és értékelésének vagy a határnapokban rögzített tanulmányi határidők 
megváltoztatására. 



 
7. Különös figyelmet kell fordítani a védőmaszk viselését és a távolságtartást lehetővé nem 

tevő olyan tevékenységek megszervezésére, amelyek jelentős ki- és belégzéssel, a cseppfertőzés 
kockázatának növelésével járhatnak együtt, különösen az éneklés, a fúvós hangszerjáték, a 
drámapedagógiai gyakorlatok és a sporttevékenységek esetében. Ezen tevékenységek indokolt 
végzése esetén az érintkezést kerülni kell, szükséges több alkalommal szellőztetni és a részt vevők 
számát észszerű mértékben minimalizálni. 

 
8. A hangszerhasználatot ― történjen az gyakorlási célból vagy tanórán ― minden esetben 

előzze meg az alapos kézfertőtlenítés. A fúvós hangszereket kizárólagosan a hangszer tulajdonosa 
használhatja, azok cseréje vagy kölcsönadása tilos. A billentyűs és egyéb hangszerek esetében a 
billentyűzetet, illetve a hangszer kapcsológombjait minden alkalommal át kell törölni a felületüket 
nem károsító fertőtlenítőszerrel használat előtt és után is. Amely hangszerek esetében ez nem 
lehetséges, saját hangszerről kell gondoskodni. Az Egyetem tulajdonát képező hangszer 
használata esetén gondoskodni kell annak legalább 24 órás használaton kívül helyezéséről. A 
csoportos énekes foglalkozásokon az előírtnál nagyobb ― legalább 2,5 m ― védőtávolságokat kell 
tartani és az orrot és a szájat eltakaró védőmaszk viselése is szigorúan kötelező. A tananyag 
feldolgozása során törekedni kell a szöveges éneklés minimálisra csökkentésére, azt másfajta 
zenei tevékenységekkel kell helyettesíteni.  
 

9. Az oktatási és szemléltető eszközök használatakor alapelvként törekedni kell a tárgyak, 
eszközök érintésének mellőzésére vagy legalábbis minimalizálására. Felületüket ― amennyiben 
lehetséges, és ha nem okoz sérülést vagy károsodást ― használat után fertőtleníteni kell, illetve 
javasolt kesztyű használata. Az Egyházzenei Tanszék vezetője a Természettudományi Tanszék 
vezetője és a Testnevelési Tanszék vezetője ― a jelen rektori utasítás 7-8-9. pontjai 
figyelembevételével ― a Tanszékek oktatóival folytatott megbeszélés alapján 2020. szeptember 
17. napjáig intézkedési tervet és útmutatást dolgoz ki a kórusok, az ének-zenei kurzusok, a 
technika és a testnevelés órák szervezésével és teljesítésével kapcsolatban a járványügyi 
készültség idejére. 
 

10. A tanórákon és az órák közötti szünetekben a folyamatos természetes szellőztetés 
érdekében akár az órák rövidítésével is törekedni szükséges. 

 
11. A fertőzöttség gyanújára utaló tüneteket észlelő vagy a járványügyi hatóság által kijelölt 

karanténra vagy hatósági házi karanténra kötelezett hallgató köteles a gyakorlattól és a gyakorlati 
helytől távol maradni, távolmaradását köteles haladéktalanul és emailben bejelenteni a 
gyakorlatvezetőnek, valamint a DRHE illetékes intézetének. Amennyiben a hallgató betegsége 
vagy karanténkötelezettsége miatt a gyakorlaton való részvétele elmarad, a tevékenység 
átütemezésére kell törekedni. A gyakorlati helyről való távolmaradás akkor minősül igazoltnak, 
amennyiben a hallgató a megfelelő orvosi vagy hatósági okirattal igazolja akadályoztatását, vagy 
a gyakorlati helyen nem állnak fenn a beosztás szerinti tevékenység megtartásának objektív 
feltételei. Ezekben az esetekben a DRHE és a gyakorló hely együttesen rendelkezik a gyakorlati 
tevékenység folytatásáról, módjáról, esetleges átütemezéséről. 

 
12. A jelen rektori utasítás egyes rendelkezéseitől szigorúbb jogszabályi rendelkezések, 

fenntartói intézkedések hatályba lépésükkel egyidejűleg, a rektori utasítás érintett 
rendelkezéseinek módosítása nélkül felfüggesztik a jelen rektori utasítás érintett 
rendelkezéseinek végrehajtását. 

 

13. A jelen rektori utasítás 2020. szeptember 18. napján lép hatályba. 
 

Debrecen, 2020. szeptember 15. 
        Dr. Baráth Béla Levente 
         rektor 


