Ikt.sz. / Tételsz.: 147-1/2021/01.10.

1-3/2020-21. sz. Rektori utasítás
a távolléti oktatás megszervezéséről és folytatásáról, valamint 2020/21-es tanév tavaszi
félévére vonatkozó, a veszélyhelyzettel összefüggő további szabályokról
Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a Debreceni Református Hittudományi Egyetem
valamennyi szervezeti egységére, valamint az Egyetemmel egyházi szolgálati jogviszonyban,
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre.
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.
(XI. 10.) Kormányrendelet, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet végrehajtása céljából a
Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a következőket rendelem el:
I. Az oktatás szabályozása
1. A 2020/2021. tanév II. félévében ― eltérő intézkedésig ― az oktatás távolléti formában
folyik. Az esti és levelező tagozatokon meghirdetett konzultációs alkalmak a szorgalmi időszak
teljes ideje alatt, tehát 2021. február 8-a és május 14-e között távolléti formában tarthatók meg. A
tanév rendje egyebekben változatlan.
2. A távolléti formában tartott, valós idejű előadások és interaktív szemináriumok,
gyakorlatok vagy más foglalkozások a 2020/2021. tanév tavaszi félévének kihirdetett órarendje
(nappali munkarend) vagy konzultációs rendje (esti és levelező munkarend) szerinti időpontokban
tarthatók meg. Az oktató nem kötelezhető arra, hogy az órarendtől vagy a konzultációs rendtől
eltérő időpontban tartson online, valós idejű órát. Az egyes kurzusok távolléti formában történő
megtartása nem akadályozhatja sem az oktatót, sem a hallgatót, hogy az órarend vagy a
konzultációs rend szerinti más órákat megtartsa, illetve azokon részt vegyen.
3. Az oktatónak törekednie kell a valós időben zajló interaktív oktatási formára. Az oktató
mindazonáltal megválaszthatja a jelenléti oktatásra való visszatérésig az oktatás általa alkalmazott
felületét, s erről írásban tájékoztatnia kell a hallgatókat. Az oktató köteles az intézetvezetőt
értesíteni a választott felület(ek)ről. Az oktatói tevékenységhez szükséges technikai eszközök az
Egyetem területén továbbra is rendelkezésre állnak.
4. Az online térbe feltöltött anyagokat legkésőbb az aktuális tanóra kezdő időpontjában a
hallgatók rendelkezésére kell bocsátani.
5. Amennyiben a félév során a kurzus nem valós időben zajlik, az oktató hallgatói kérésre
köteles egyéni egyeztetés mellett interaktív konzultációs alkalmat biztosítani. A hallgatókkal való
kapcsolattartás — a fogadóórák megtartása — a kiírt alkalmakkor, valós időben interaktív módon
vagy email útján történjen.
6. A szorgalmi időszak alatti számonkérések módját és rendjét a tanszékek és az intézetek
jogosultak saját hatáskörben meghatározni az 1. pontban foglaltakra tekintettel.
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7. Az Egyetem területén a járványügyi óvintézkedések maradéktalan betartásával külön
engedély nélkül tartható egyéni személyes konzultáció. A konzultáció időpontjának
meghatározásakor tekintettel kell lenni a kijárási korlátozás előírásaira.
8. Az oktatás szervezéséhez kapcsolódó részletszabályok megállapítására — jelen rektori
utasítással összhangban — a Teológiai Intézet vezetője, a Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet
vezetője és a Felnőttképzési Központ vezetője jogosult.
II. A szakmai gyakorlatok
1. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért Felelős Helyettes
Államtitkárság 2021. január 21-i leirata, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
értelmében a szakmai gyakorlat a szakképzettség megszerzésének része, ezért az ezen való
részvétel jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítésének minősül. A gyakorlatát jelenléti
formában végző hallgató igazodva az adott gyakorlati hely működési rendjéhez és szervezési
formájához, gyakorlatának végzése céljából beléphet a gyakorlati helyre. A mintatantervekben
rögzített gyakorlatok teljesítése ― alkalmazkodva a veszélyhelyzeti rendelkezésekhez ― kötelező.
2. A fertőzöttség gyanújára utaló tüneteket észlelő vagy hatósági karanténra kötelezett
hallgató — személyes jelenléttel szervezett gyakorlat esetén — köteles a gyakorlattól és a
gyakorlati helytől távol maradni, és távolmaradását haladéktalanul e-mailben bejelenteni a
gyakorlatvezetőnek, valamint az illetékes intézetnek.
III. A munkavégzés rendje
1. Az oktatók, az egyetemi kollégium igazgatója és az Esélyegyenlőségi Iroda vezetője teljes
munkaidejüket otthoni munkavégzéssel tölthetik. A DRHE infrastruktúráját az Egyetem
telephelyein használhatják.
2. A személyes részvételt igénylő munkaértekezletek helyett az online formát kell előnyben
részesíteni.
3. A Rektori Hivatal munkatársai 2021. február 15-től, a szolgáltató és az oktatási szolgáltató
egységek munkatársai legkésőbb 2021. február 9. napjától heti teljes munkaidejükben az Egyetem
területén dolgoznak. Minden munkatársnak és hallgatónak törekednie kell arra, hogy lehetőség
szerint a hivatali ügyintézés valamely online formáját válassza.
4. A Műszaki és ellátási csoport vezetője összeállítja az egyetemi épületek takarítására és
portaszolgálatának beosztására vonatkozó tervezetét és legkésőbb 2021. február 9-ig eljuttatja a
Rektori Hivatalba. A Műszaki és ellátási csoport vezetője köteles folyamatosan ellenőrizni a ―
fertőtlenítő ― takarítást.
IV. A Maróthi György Könyvtár szolgáltatásai
1. A könyvtár meghatározott szolgáltatásai kizárólag az egyetem oktatói, dolgozói és hallgatói
számára elérhetőek. A könyvtár a távolléti oktatás ideje alatt hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00,
pénteken 8:00-14:00 óra tart nyitva. Könyvek és egyéb dokumentumok kölcsönzése telefonon vagy
emailben leadott kérés alapján lehetséges. A kölcsönzésre vonatkozó előírások a távolléti oktatás
ideje alatt a 2020 novemberében meghatározott szabályok szerint történnek: az olvasó
felcsengetés után a bejárati ajtónál veheti át a számára összekészített kikölcsönözni kívánt
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dokumentumokat. Az olvasóterem használata továbbra sem engedélyezett. További tájékoztatás a
06 52/502-786 telefonszámon és a konyvtar@drhe.huemail címen kérhető, illetve a könyvtár
rendszeren frissülő honlapján érhető el (https://marothikonyvtar.drhe.hu/).

V. A kollégiumokra vonatkozó rendelkezések
1. Az Andaházy Kollégium a nappali tagozaton alkalmazott távolléti oktatás ideje alatt zárva
tart, a szálláshelyet a kollégiumi tagsági jogviszonnyal rendelkező hallgatók sem vehetik igénybe.
A kollégiumi tagsági jogviszony a távollét időtartamára nem szűnt meg, így a hallgatók a jelenléti
oktatás újbóli bevezetésekor meglévő férőhelyükre visszaköltözhetnek. A portaszolgálat az
Andaházy Kollégiumban 8.00-16.00 között működik. A kollégiumba történő visszaköltözés
időpontjáról az Egyetem az érintett hallgatóknak Neptun-üzenetben küld tájékoztatást.
2. A Maróthi György Kollégiumban kollégiumi tagsági jogviszonnyal rendelkező alábbi
csoportokba tartozó hallgatók számára a távolléti oktatás idejére korlátozott számban férőhely
biztosítható, amennyiben a hallgató erre vonatkozó kérelemmel a rektorhoz fordul: a) határon túli
magyar hallgatók, b) Erasmus képzés keretében az Egyetemen tanulók, c) szakmai gyakorlatukat
jelenléti formában Debrecenben teljesítő hallgatók, d) doktoranduszok, akiknek kutatási
tevékenységéhez a személyes jelenlét nélkülözhetetlen, illetve e) egyéb, különleges méltánylást
igénylő helyzet fennállása esetén.
3. A Maróthi György Kollégiumban szálláshelyet kapott hallgatók a kollégium területén
kötelesek szájat és orrot eltakaró védőmaszkot viselni, valamint az egészségügyi előírásokat és
személyi higiéné szabályait betartani. Látogatót nem fogadhatnak.
4. A Wáli István Református Cigány Szakkollégium soron következő szakmai programjait
online formában valósítja meg. A Maróthi György Kollégiumban kollégiumi szálláshellyel
rendelkező szakkollégisták sem vehetik igénybe a kollégiumot. A DRHE rektora mindazonáltal
felhatalmazza a szakkollégium elnökét, hogy különleges méltánylást igénylő esetekben
engedélyezze a szakkollégista hallgató kollégiumban való további lakhatását. Az engedélyt kapott
szakkollégisták névsorát továbbítani kell a Rektori Hivatal felé.
5. A Maróthi György Kollégium közösségi terei csak a lehető legszükségesebb mértékben
használhatók, a veszélyhelyzetben alkalmazásra kerülő járványügyi higiénés szabályok és a
kollégiumi házirendek fokozott betartása mellett.
6. A Maróthi György Kollégiumban továbbra is folyamatosan működik a portaszolgálat, így
biztosítva a vagyonvédelmet a veszélyhelyzet időtartama alatt is.
VI. A kijárási korlátozáshoz és az egyetemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó további
szabályok
1. Az Egyetem nyitvatartási rendje a kijárási korlátozáshoz igazodik, így este 19:30 és reggel
06:00 óra között az Egyetem nem látogatható. Ez alól kivételt képeznek a munkaköri leírásban
rögzített többműszakos vagy ügyeleti tevékenységet ellátó munkavállalók.
2. Amennyiben a munkavégzésre tekintettel a munkavállaló az 1. pont szerinti és a vonatkozó
kormányrendelet által meghatározott időpontok között nem tud hazaérni, úgy azt egyetemi
jogviszonyigazolással tudja jelezni a hatóságok felé egy esetleges ellenőrzés során.
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3. A nyitvatartási idő alatt az Egyetem területén csak az Egyetem munkavállalói és hallgatói
tartózkodhatnak. Mások csak rektori engedéllyel vagy hivatali ügyintézés céljából léphetnek az
Egyetem területére az egészségügyi előírások betartása mellett.
4. A szervezett iskolai étkeztetés keretén belül a Tükörterem továbbra is fogadja az egyetemi
polgárokat a járványügyi szabályok fokozott betartása mellett.

VII. Vegyes és záró rendelkezések
1. Az Egyetem területén istentiszteleti alkalmak jelenléti formában nem tarthatók.
2. Az Egyetemen továbbra sem lehet oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó rendezvényeket
jelenléti formában tartani. A rendezvények megtartásakor a járványügyi előírásokat
maradéktalanul be kell tartani.
3. A hallgatók kötelesek a Neptun tanulmányi rendszert nyomon követni, illetve a Neptunrendszerben küldött üzeneteket rendszeresen olvasni és az oktatói és gyakorlatvezetői
útmutatásokat teljesíteni.
4. A 2020/2021. tanév tavaszi félévének vizsgaidőszakáról és záróvizsga-időszakáról későbbi
utasítás rendelkezik.
5. Az Egyetem továbbra is kiemelt figyelmet fordít a járvány terjedésének megelőzésére. Az
Egyetem területére testhőmérséklet-mérést és kézfertőtlenítést követően csak egészséges, a
koronavírus tüneteit nem mutató személyek léphetnek be.
6. Az Egyetem teljes területén továbbra is viselni kell a szájat és orrot eltakaró védőmaszkot,
be kell tartani az egészségügyi előírásokat és személyi higiéné szabályait, valamint fokozottan
törekedni kell arra, hogy a bent tartózkodás ideje alatt csak a legszükségesebb helyiségeket
használjuk.
7. Jelen rektori utasítás a kihirdetése napján, 2021. február 9-én lép hatályba.
Az Egyetem a járványügyi helyzet változása esetén haladéktalanul tájékoztatást ad, kérem
Munkatársaimat és a Hallgatókat, hogy az egyetemi kommunikációs felületeket folyamatosan
kísérjék figyelemmel.

Debrecen, 2021. február 9.

Prof. Dr. Baráth Béla Levente
rektor
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