
A KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉS ÉRDEKÉBEN HOZOTT RENDKÍVÜLI ELJÁRÁSREND AZ SZTE 

KOLLÉGIUMAIRA VONATKOZÓAN 

 

A hatályos járványügyi jogszabályokra és a Szegedi Tudományegyetemen kiadott hatályban lévő belső 

szabályozókra tekintettel a kollégiumi házirendet az SZTE hallgatói vonatkozásában az alábbi kiegészítés szerint 

szabályozzuk: 

Belépés a kollégium területére 

 A kollégiumba való belépés feltétele a testhőmérés, amit belépéskor minden alkalommal el kell végezni.  

 Az épületbe való belépéskor kérjük használni a bejárat közelében elhelyezett kézfertőtlenítőt. 

 A kollégiumban a hallgatói vendégfogadás 8.00-22.00 óra között lehetséges, melynek feltétele védettségi 

igazolvány, oltási igazolás bemutatása.  

 Hallgatói szobában/Hallgatónál 22.00-8.00 óra között külsős személy nem tartózkodhat.  

Személyi higiéné betartása 

 A személyi higiéné betartása minden kollégista részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori 

szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc 

felesleges érintésének kerülését. 

 A közös helyiségekben és a közlekedőkben a távolság tartás szabályai érvényesek (min. 1,5 m). 

 A konyhák, tanulószobák, társalgók, klubszobák, konditerem használatakor alkalmazni kell a távolságtartás 

szabályait és maximum annyi fő tartózkodhat ott, hogy ez érvényesülni tudjon. 

 A liftet egyszerre csak egy ember használhatja. 

 Közösségi élet szabályozása 

 Kollégiumi programok az egyetemi tanulmányok és a hallgatói szocializáció elősegítésére, a 

távolságtartás szabályainak betartásával, a kollégium igazgatójának jóváhagyásával szervezhetők. 

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, és nyomatékosan javasoljuk, hogy éljenek a koronavírus elleni 

védőoltás lehetőségével, mert ennek megléte – az aktuális járványhelyzet és szabályozási 

környezet függvényében – feltétele lehet a kollégiumi rendezvényeken való részvételnek. 

 A kollégium területén zenés, táncos rendezvény tartása tilos. Kérjük, hogy kerüljék el a dohányzók 

területén, az udvaron is a csoportosulást. 

 Az alkohol fogyasztását a kollégiumok saját hatáskörben, a járványhelyzet biztonságos kezelése 

érdekében, a kollégium területén korlátozhatják, vagy akár be is tilthatják. 

 Amennyiben a kollégista hallgatók az alább felsorolt bármely tünet jelentkezését észlelnék magukon, 

haladéktalanul értesíteniük kell az adott kollégium portaszolgálatát: köhögés, nehézlégzés, légszomj, láz, 

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

 A koronavírus fertőzés gyanúja beigazolódása esetén a portaszolgálat értesítse a kollégium igazgatóját. 

 
A rendkívüli eljárás rend visszavonásig érvényes.  

 

Szeged, 2021. augusztus  25. 

 
          Szakál Péter  

                        oktatási igazgató s.k 


