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COVID protokoll - BTK 

 

Kedves Kollégák! 

 

Az ITM 2020. augusztus 17-én kelt ágazati ajánlásával összhangban az alábbi intézkedések 

betartását kérem a saját és a közösség egészségének védelme érdekében:   

 

Általános alapelv, hogy az oktatás az őszi félévben minden kurzust illetően jelenléti 

oktatással indul, amely oktatási forma a járványhelyzet alakulásától függően természetesen 

változhat.  

 

Nyomatékosan kérem, hogy a BTK hivatali helyiségeit, irodáit, tantermeit és egyéb helyiségeit, 

továbbá rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem 

mutató személy látogassa. (A megbetegedés jellemző tünetei: köhögés, nehézlégzés, légszomj, 

láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.) 

 

A saját és a közösség védelme érdekében muszáj előírnom mind a hallgatóknak, mind a kari 

dolgozóknak az általános maszkviselést: 

  

1.A hallgatóknak a tantermekben, oktatói szobákban, irodákban és könyvtári helyiségekben, a 

főépület folyosóin és kerengőiben történő tartózkodás teljes időtartama alatt orrot és szájat 

takaró maszk viselése kötelező. A maszkviselet megtagadása a tanóráról való kizárást vonhatja 

maga után, ami igazolatlan hiányzásnak minősül. 

 

2.Ugyanezt vagyok nyomatékkal kérni és előírni, azaz az orrot és szájat takaró maszk viselését, 

az összes dolgozó számára a saját irodákon kívül minden közösségi térben (intézeti 

könyvtárak, főépület folyosói, kerengői, stb.). A nem oktató dolgozók mindenképpen maszkban 

végezzék azokat a feladataikat, amelyek személyes kontaktussal járnak (ügyfélfogadás, 

könyvtári kiszolgálás, hivatali ügyintézés).   

 

Az oktatók maszk nélkül tarthatják az óráikat.  

(Egyszerűen képtelenség hosszú órákat maszkban beszélni.)  

 

A védőtávolság megtartását lehetőség szerint minden esetben biztosítani kell. 
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A Főépület XIV, XV, XII, XI, X, III, II és Auditorium Maximum termekben tartott tanóráknál 

a teremben az első padsort kérjük üresen hagyni. Más termek esetében a hallgatói létszám 

függvényében törekedni kell arra, hogy az oktató és hallgatók között legalább 1,5 m 

védőtávolság biztosítható legyen.  

 

Előadásokon nem kell papíron jelenléti ívet vezetni; elegendő, ha két jelenlévő hallgató írja alá 

a jelenléti ívet. 

  

Az oktatási dékánhelyettes úr július 27-én kiadott levelében megfogalmazottakkal összhangban 

a jelenléti oktatást digitális támogatással kell folytatni, felkészülve arra az esetre, ha a 

szorgalmi időszak során kerül sor a távolléti oktatásra történő átállásra:  

 

(A szorgalmi időszak kezdetétől kötelező a kurzusok – előadások és szemináriumok egyaránt – meghirdetése az 

egyetemi e-learning rendszerben. Az e-learning kurzusban szerepelnie kell a tematikának, az online legálisan 

hozzáférhető szakirodalomnak és az oktató által szükségesnek ítélt oktatási segédanyagoknak, vázlatoknak is. A 

kurzusok, tematikák és a tananyagok időarányos feltöltésének határideje a szorgalmi időszak harmadik hetének 

kezdete, szeptember 21.) .  

 

Távolléti oktatásra történő átállás esetén minden kurzusnál az e-learning rendszer használata 

lesz az előírás. A számonkérést és vizsgáztatást is ennek a rendszernek a segítségével kell 

megoldani, ha a járványügyi helyzet alakulása miatt a számonkérést távolléti formában kell 

megvalósítani.  

 

Nyomatékosan kérem, hogy a hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás során az 

elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket is széleskörűen 

alkalmazzák. (A beadandó dokumentumok, zárthelyi dolgozatok kiértékelésébe való 

betekintési lehetőséget hallgatói kérésre továbbra is biztosítani kell, melynek során fokozottan 

ügyelni kell a biztonsági szabályok betartására.)  

 

A TVSz kari kiegészítés 8. § (2) bekezdésben rögzített hallgatói hiányzások mértéke a 

koronavírus megbetegedés tüneteit (köhögés, nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, 

izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar) mutató hallgató 

esetében orvosi igazolással meghaladható, de a gyakorlati jegy megszerzéséhez nem lépheti túl 
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a jelenléti oktatás alkalmainak/időtartamának felét. Az ilyen tüneteket mutató hallgató nem 

léphet a BTK tantermeibe, irodáiba, oktatói szobáiba, hivatali vagy egyéb helyiségeibe.  

 

A képzés beindításának és az intézményi működés stabilitásának garantálása érdekében 

október 15-ig személyes jelenlétet igénylő konferenciák, kötetbemutatók, nem előírt képzési 

programhoz kötődő rendezvények nem szervezhetők. Minden tanszéki, intézeti értekezlet, 

(kari) testületi és bizottsági ülés továbbra is kizárólag online formában tartható.      

   

Kérem figyeljünk arra is, hogy a tantermek előtt és az épület egyéb részeiben (folyosók, 

kerengő stb.) csoportos vagy tömeges várakozás ne alakuljon ki.  

 

A fenti rendelkezések a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések szerint és a COVID-19 

járvány aktuális állása szerinti állapotra vonatkoztatva készültek. Hatályuk visszavonásig vagy 

új utasítás kibocsátásáig, de legkésőbb a 2020/2021-es tanév I. (őszi) szemeszterét lezáró 

vizsgaidőszak végéig tart.  

   

       

Megértésüket, türelmüket előre is nagyon köszönöm! 

  

    

Debrecen, 2020. augusztus 28. 

 

                  Keményfi Róbert sk.  


