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בית־מדרש לרבנים–האוניברסיטה ללימודי היהדות בהונגריה
בס"ד
A 20200819/1-es számú rektori rendelet
a 2020–2021-es tanév őszi szemeszterének járványügyi rendjéről
1. § A jelen járványügyi helyzetben az egészség megőrzését célzó kormányzati, önkormányzati és egyetemi intézkedések, jogszabályok, kiadott  útmutatások, irányelvek betartása az
OR-ZSE összes polgára és látogatója számára maradéktalanul kötelező.
2. § A szemesztert az Egyetem elsődlegesen digitális távoktatásban bonyolítja. Személyes jelenléten alapuló kurzus csak rektori engedéllyel, különösen súlyos szakmódszertani indokkal hirdethető meg. A termekben a hallgatói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést
biztosítani kell.
3. § A tanévnyitó ünnepélyre online térben kerül sor.
4. § Az Egyetem épületeit, rendezvényeit, személyes jelenléten alapuló kurzusait kizárólag
egészséges, fertőző megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.
5. § A személyi higiéné betartása a felsőoktatási intézmény minden polgára részéről szükséges
és kötelező. Ez magában foglalja a belépéskor kötelező bakteriológiai és virológiai szem pontból egyaránt megfelelő kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot egyaránt eltakaró eszköz (to vábbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását. Az Egyetem egész
területén folyamatosan kötelező az egész arcot fedő maszk viselése. A maszk étkezés vagy
ivás céljából történő átmeneti eltávolításakor a legközelebbi személynek legalább három
méteres távolságban kell lennie. Egyazon helyiségben csak annyi személy tartózkodhatik,
hogy köztük a három méteres távolságtartás szabálya érvényesíthető legyen.
6. § A tartózkodásra szolgáló helyiségeket óránkénti gyakorisággal legalább hét percig kitárt
ablak, illetve ablakok mellett szükséges átszellőztetni.
7. § A munkaállomások és fogadóterület egymástól legalább 3 méter távolságban történő ki alakítása kötelező.
8. § Várakozás közben egy irodahelyiségben legföljebb egy személy várakozhatik a többi jelenlévőtől legalább két méteres távolságban. A várakozó által elfoglalandó álló, vagy ülőhely jól láthatóan jelölendő.
9. § Az Egyetem minden szintjén, minkét épületében és minden működő hivatali helyiségében
szükséges megfelelő (virucid) kézfertőtlenítő-szerek, valamint szintén virucid hatású felület-fertőtlenítőszerek és takarítószerek biztosításáról gondoskodni. A kézfertőtlenítő legalább egyszeri, az Egyetem területére történő belépéskor történő használata kötelező. A
kézfertőtlenítés 150 percenként történő ismétlése ajánlott.
10. § A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven föltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell fölhasználni. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő-szerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről gondoskodni szükséges. Ennek dokumentálása, ellenőrzése
főtitkári feladat.
11. § A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább két óránkénti – fertőtleníteni (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A kávégépek, italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése legalább minden szerviz után,
virucid fertőtlenítőszerrel elvégzendő. Ennek dokumentálása, ellenőrzése főtitkári feladat.
12. § Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt
figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott  intenzitású természetes
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szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt
a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása.
13. § Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak
és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések és mobil légtisztítók) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik
kültérből. Split klímaberendezések esetén a készülék úgy állítandó be, hogy a helyiség alsó
felében ne okozzon nagy légáramlatot. A készülék hőcserélőjét és porszűrőjét gyakran
ajánlott  fertőtleníteni, hatóságilag engedélyezett  vírusközömbösítő hatású szerrel. A cserélhető szűrőket fokozott  igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni.
Mindezek dokumentálása, ellenőrzése főtitkári feladat.
14. § Az Egyetem területére lépőket megfelelő módon tájékoztatni szükséges. Az Egyetem aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről,
az intézményre és létesítményre jellemző egyedi igénybevétel feltételeiről, a járvány miatti
korlátozásokról szóló kivonatos tájékoztatókat kell elhelyezni mindkét bejárat közvetlen
közelében.
15. § Amennyiben bárki bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítana az Egyetem területén, akkor az észlelést tevő a járványügyi szabályoknak megfelelő
azonnali tájékoztatás érdekében haladéktalanul értesíteni köteles a főtitkárt vagy a Rektori
Hivatal vezetőjét.
16. § A hallgatókkal és a kollégákkal való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztül bonyolódó kommunikációt kell előnyben részesíteni. A beadandó dokumentumok, zárthelyi dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget a könyvtáron keresztül továbbra is biztosítani kell. A könyvtár
munkatársainak tehermentesítése érdekében azonban törekedni kell a betekintésnek elsősorban digitális úton történő biztosítására.
17. § A hallgatók beiratkoztatása elsősorban online történik.
18. § Indokolt esetben történő személyes beiratkozások ütemezendők. A beiratkozók esetében
el kell végezni a pre-triázsolást – kérdőív kitöltése, testhőmérséklet mérése –, aminek kivitelezése és dokumentálása a Tanulmányi Hivatal vezetőjének feladata.
19. § Személyes beiratkozáskor a beiratkozó köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arról, járt-e a
beiratkozás napját megelőző két hét során külföldön. Ha igen, a hallgatót nyilatkoztatni
kell a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.)
Korm. rendeletben foglalt szabályok betartásáról.
20. § A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt  kötelező a szappanos
kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés. Ennek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat során a maszk használata kötelező.
21. § A képzést megelőző kötelező oktatások (tűz-és munkavédelmi, adatvédelmi és kórházhigiénés oktatás) kivitelezése lehetőség szerint online formában valósuljon meg. Amennyiben ez nem megoldható, a zárt körű rendezvényekre vonatkozó szabályok betartásával kell
azt megszervezni.
22. § A hallgatók beosztását előre szükséges elkészíteni, ezáltal is csökkentve egy adott  időszakban jelen lévő hallgatói létszámot. A szakmai gyakorlat első napján a hallgatónál el
kell végezni a pre-triázsolást – kérdőív kitöltése, testhőmérséklet mérése –, aminek kivitelezése és dokumentálása a gyakorlatvezető feladata.
23. § A szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés ideje alatt a gyakorlatvezető kiemelt feladata,
hogy a helyes egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.
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24. § A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben ez azt nem károsítja – a gyakorlatvezető,
vagy az általa megbízott személy virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel tisztítsa le.
25. § A szakmai gyakorlatra és gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső
gyakorlóhelyen egyaránt be kell tartani.
26. § Szóbeli beszámolókra lehetőség szerint digitális módon kell sort keríteni.
27. § Ha digitális beszámoló megtartására nincs mód, s jelenléttel járó beszámolóra kerül sor,
akkor a következő szabályokat kell betartani:
(1) Szóbeli beszámoló esetén a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra érkezzenek.
(2) Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes használati segédeszközök használata. Az
írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.
(3) A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató, illetve oktató
vehet részt. Pre-triázsolás – kérdőív, testhőmérés – a hallgatók esetében indokolt. Ennek dokumentálása a vizsgáztató feladata.
(4) A számonkérés során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett  szabályait, melyre a
vizsgázók figyelmét a számonkérés előtt írásbeli tájékoztatással, illetve a számonkérés
megkezdésekor szóban is fel kell hívni.
(5) Szóbeli beszámoló csak jól szellőztethető teremben tartható és egyszerre maximum két
hallgató tartózkodhatik bent a számonkérést vezetőn kívül. Speciális számonkéréskor,
amelyek során a vizsgázók egymást követően használják az eszközöket minden használatot követően rövid behatási idővel rendelkező felületfertőtlenítő szerrel szükséges
kezelni.
(6) Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával maszk viselése kötelező. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön.
(7) Biztosítani szükséges a beszámoló helyszínének gyakori, lehetőség szerint természetes
szellőztetését. A beszámolás előtt és után is minden esetben a termekben, a folyosókon
és a szociális helyiségekben fertőtlenítő takarítás szükséges, ennek részeként virucid
hatású fertőtlenítőszerrel kell takarítani a kézzel gyakran érintett felületeket (ajtók, ablakok kilincsei, billentyűzet, monitor, egér, villany- és egyéb kapcsolók, korlátok, csaptelepek stb.).
28. § Jelen rektori rendelet visszavonásig, de legföljebb a 2020–2021-es tanév első szemeszterének végéig érvényes.
Budapest, 2020. augusztus 19.

................................................
Prof. Dr. Vajda Károly
rektor
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