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Rektor 

 Ikt. sz: OE-RH, 668, 2020 
Kelt: Budapest, 2020.06. 24.

 

12 /2020. (VI. 24.) rektori-kancellári közös utasítás 

az Óbudai Egyetem Kollégiumára vonatkozó speciális szabályokról 

 

Magyarország Kormánya a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel, a 2020. március 11-én kihirdetett 
veszélyhelyzet megszüntetéséről, a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel pedig a járványügyi 
készültség bevezetéséről döntött.  

A fentiekre tekintettel – a vizsgaidőszak lezárultával – a kollégiumra vonatkozóan az alábbi speciális 
szabályokat rendeljük el: 

1. Rektor a nyári elszállásolást azoknak a kollégiumi hallgatóknak engedélyezheti akik,  
 

a. kollégiumi elhelyezésre rektori méltányossági engedélyt kaptak 2020. március 15 – 
2020. június 30. között és bentlakásuk folyamatos volt vagy 

b. szakmai gyakorlaton vesznek részt vagy 
c. élethelyzetében bekövetkezett olyan változás, ami miatt lakhatása más módon nem 

megoldható.  
 

Az elszállásolás időszaka: 
- szakmai gyakorlat miatti kérvényezés esetén a szakmai gyakorlat időtartama alatt,  
- július 15. – augusztus 25. időszakra szól, amennyiben a hallgató 2020/2021 tanévre nem 

nyert kollégiumi felvételt,  
- július 15. – augusztus 30. időszakra szól, amennyiben a hallgató 2020/2021 tanévre 

kollégiumi elhelyezést kapott. 
 

2. A Stipendium Hungaricum programban részt vevő hallgatóknak a 2020. július, augusztus 
hónapokra az elhelyezés biztosított, amennyiben a kollégiumi bentlakás folyamatos volt 2020. 
február 1-től.  
 

3. A Stipendium Hungaricum programban részt vevő hallgató, amennyiben 2020. február 1.- 
2020. június 30. között a bentlakását megszakította, az alábbi feltételekkel költözhet vissza: 

 
 

a. a beköltözés előtt legalább két héttel, rektori kérelmet nyújtott be, amelyet a Rektor 
engedélyezett, továbbá 

b. a beköltözést megelőzően legalább két héttel Magyarországon tartózkodott és a COVID 
tünetek mentességét igazolja vagy 3 napnál nem régebbi, Európai Unióban készült 
negatív PCR tesztet bemutatja, továbbá 

mailto:rektor@uni-obuda.hu
http://www.uni-obuda.hu/


 
 
 

 

1034 Budapest, +36 (1) 666-5626 rektor@uni-obuda.hu 
Bécsi út 96/b +36 (1) 666-0000 www.uni-obuda.hu 

 

 

Rektor 

c. szakmai gyakorlaton van vagy 2020. szeptember 1. napjától kollégiumi elhelyezést kap, 
továbbá 

d. lakhatási támogatással, illetve távolléttel érintett hónapot követő hónap első napján, 
vagy azt követően költözik be a Kollégiumba. 
 

 A nyári beköltözéshez szükséges PCR teszt költségét a beköltöző hallgatónak kell állnia. 
 

4. Azon hallgatók – a Stipendium Hungaricum programban résztvevőket is beleértve – akiknek 
holmija maradt a Kollégium területén, azt az alábbi módon vihetik el:  
 

a.  legalább 5 munkanappal előre egyeztetett időpontban,  
b.  munkanapon, munkaidőben (hétfő – csütörtök 8.00-15.00, péntek 8.00-12.00) 
c.  maszkban, kesztyűben vagy fertőtlenített kézzel 
d. legfeljebb 1 óra időtartam alatt elvégzett összecsomagolással.  
 

A kiköltözés éjszakai bent tartózkodásra nem jogosít.  
A kiköltözésben egy külsős személy segíthet, maszkban, kesztyűben vagy fertőtlenített kézzel. 

 
5.  A fenti kivételektől eltekintve a kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgatók elhelyezése a 

kollégiumi jogviszony hátralévő időszakára továbbra sem biztosított. 
 
Jelen Utasítással a korábban kihirdetett és 2020. május 18. napján hatályba lépett 10/2020. (V.18.) 
rektori – kancellári közös utasítás 4. pontja, valamint a 2020. május 20. napján hatályba lépett 
11/2020. (V.19.) rektori – kancellári közös utasítás fenti pontra való hivatkozása hatályát veszti. 
 
Jelen utasítás 2020. június 24. napján lép hatályba és 2020. augusztus 25. napjáig érvényes. 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Kovács Levente s.k.     Ormándi Gabriella s.k. 
rektor              kancellár 
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