REKTORI UTASÍTÁS
A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK ÉS DIÁKOTTHONAINAK MŰKÖDÉSÉRŐL
A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN
A Kormánynak a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) értelmében a felsőoktatási
intézmények kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg. A tartózkodás
különösen a határon túli és külföldi diákok, illetve a hatósági házi karantén kötelezettséget a
kollégiumban teljesítők számára engedélyezhető.
A Rendelet 14. § (4) bekezdése szerint a felsőoktatási intézmény kollégiumának és diákotthonának
hallgatók általi látogatásának a rendjéről a felsőoktatási intézmény rektora dönt.
A fentiek alapján a Debreceni Egyetem által üzemeltetett kollégiumok és a PPP üzemeltetésben
működő, a Debreceni Egyetem hallgatói által igénybe vett kollégiumok és diákotthonok (a
továbbiakban együtt: kollégiumok) működése vonatkozásában 2020. november 11-től az alábbiakat
rendelem el.
1. A kollégiumokat lakhatási célra nem lehet igénybe venni a rendelet hatályának időtartamában,
legalább 2020. december 11-ig, illetve a rendelet hatályának meghosszabbítása esetén azt követően
sem a 2. pontban meghatározott kivételekkel.
2. A 2020. november 10-én kollégiumi tagsági jogviszonnyal rendelkező, az alábbi csoportokba
tartozó hallgatók továbbra is az eddigi férőhelyükön maradhatnak:
- határon túli magyar hallgatók,
- angol nyelvű képzésben részt vevő külföldi állampolgár hallgatók,
- az önkéntes járványügyi és közösségszervezési munkákban részt vevő hallgatók,
- duális képzésben részt vevő hallgatók,
- a felsőoktatásért felelős miniszter engedélye alapján speciális gyakorlati képzésen lévő hallgatók (pl.
orvos- egészségtudományi képzések),
- a hatósági házi karanténjukat a kollégiumban, családjától és hallgatótársaitól elkülönítetten töltő
hallgatók,
- azon hallgatók, akiknek családtagja a hallgató állandó lakóhelyén hatósági házi karanténban van és a
családtagtól való elkülönített lakhatásuk máshol nem biztosítható,
- doktoranduszok, akiknek kutatási tevékenységéhez a személyes jelenlét nélkülözhetetlen,
- egyéb, különleges méltánylást igénylő helyzet fennállása esetén, rektori engedéllyel.
Jelen pontban felsorolt kollégista hallgatók, amennyiben ténylegesen férőhelyükön maradnak, teljes
kollégiumi térítési díjat fizetnek.
3. A 2. pontban felsorolt csoportokba nem tartozó kollégista hallgatók a kollégiumi férőhelyüket
legkésőbb 2020. november 16-án (hétfőn) 12 óráig kötelesek elhagyni. A kollégiumokból jogi
értelemben kiköltözni nem kell, a kollégiumi tagsági jogviszony a távollét időtartamára nem szűnik
meg, a rendelet hatályon kívül helyezését követően meglévő férőhelyükre visszatérhetnek, személyes
tárgyaikat a távollét időtartamára is szobájukban hagyhatják.
Jelen pontba tartozó hallgatók a kiköltözés tényleges időpontjáig tartó időtartamra fizetnek
kollégiumi térítési díjat, a kollégiumi távollét időtartamára nem.
Jelen pontba tartozó hallgatók, amennyiben a vizsgaidőszakban a vizsga személyes jelenléthez kötött,
kizárólag a vizsga napját megelőző éjszakán és/vagy a vizsga napján az adott kollégium napi díján
vehetik igénybe kollégiumi férőhelyüket.

4. A 2. és 3. pontban felsorolt csoportokba tartozó hallgatóknak egyaránt lehetőségük van a
kollégiumból véglegesen kiköltözni, kollégiumi tagsági jogviszonyukat megszüntetni. Kollégiumi
térítési díjat ebben az esetben a kiköltözés tényleges időpontjáig tartó időtartamra fizetnek. A
végleges kiköltözést választó hallgató, amennyiben a vizsgaidőszakban a vizsga személyes jelenléthez
kötött, kizárólag a vizsga napját megelőző éjszakán és/vagy a vizsga napján az adott kollégium napi
díján vehet igénybe kollégiumi elhelyezést.
5. A kollégiumokban lakó hallgatók által látogatót, szállóvendéget, valamint üres hallgatói férőhelyen
vendéget fogadni tilos.
6. A kollégiumi közösségi terek (konyha, mosókonyha, tanuló, TV-terem, stb.) csak a lehető
legszükségesebb mértékben használhatók, a veszélyhelyzetben alkalmazásra kerülő járványügyi
higiénés szabályok és a kollégiumi házirendek fokozott betartása mellett.
7. A kollégiumok vendégszobáiban kizárólag az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység
céljából érkező személyek, a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó,
szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi
dolgozók tartózkodása megengedett.
8. A kollégiumi épületekben a folyamatos portaszolgálat és a vagyonvédelem a veszélyhelyzet
időtartamában is biztosításra kerül.
9. A kollégiumi épületekben lévő irodák működésére és a munkavégzésre a veszélyhelyzetben
alkalmazandó általános szabályok az irányadók.
Ezen rektori utasítás visszavonásig marad hatályban.
Debrecen, 2020. november 11.
Prof. Dr. Szilvássy Zoltán s. k.
rektor

