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Ikt. sz. 6480/18.06.2021 

 

HATÁROZAT 

az Igazgatótanács 5751/7.06.2021-es számú Határozatának módosítására és 

kiegészítésére vonatkozóan 

 

Tekintettel a COVID-19 világjárvány miatt kialakult helyzetre, 

a hallgatók képviselőinek javaslata alapján, és a BBTE hallgatóinak 

megsegítése érdekében, elkerülvén a bentlakások bezárását a nyári időszakban, 

az országos szintű járványmegelőzési intézkedések figyelembevételével, 

és azzal a szándékkal, hogy elkerülhető legyen a COVID-19 járványgócpontok 

kialakulása a BBTE kampuszaiban, 

tekintettel az Igazgatótanácsnak az egyetem bentlakásaiban elszállásolt 

hallgatókra vonatkozó 5751/7.06.2021-es számú Határozatára, 

a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Igazgatótanácsa a 2021. június 18-i 

elektronikus szavazás eredményeként meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT: 

 

1. cikk Jóváhagyásra kerül az Igazgatótanács 5751/7.06.2021-es számú Határozata 

1. cikkének módosítása, az alábbiak szerint: 

„Jóváhagyásra kerül a 2021. július 12. – 2021. szeptember 15. időszakban a 

hallgatók egyetemi bentlakásokban való elszállásolása a rendelkezésre álló 
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helyek függvényében, az egészségbiztonsági feltételek maximális szintű 

betartása mellett, és csak az alábbi személyek esetében: 

a) akiket a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltással beoltottak, és 10 nap telt el a 

teljes immunizálási sémát követően; 

b) akik 72 óránál nem régebbi RT-PCR teszt negatív eredményével 

rendelkeznek; 

c) akik felmutatják a mintavételtől számított 24 óránál nem régebbi antigén-

alapú gyorsteszt eredményét; 

d) a minimum 15, legfeljebb 90 napja a koronavírus betegségen átesett 

személyek; 

A b) pontban előírt teszteket 3 naponta egyszer, a c) pontban előírtakat naponta 

végzik. 

A bentlakásban lévő kisegítőszemélyzetnek a maga során a jelen cikk a)–d) 

pontjaiban foglalt esetek valamelyikét meg kell felelnie. 

Mindazon hallgatóknak, akiknek kötelező egyetemi vagy kutatási 

tevékenységet kell folytatniuk Kolozsváron, de a jelen cikk szerinti feltételek 

mellett nem szeretnének egyetemi szálláshelyet igényelni, lehetőségük lesz arra, 

hogy ezeket a tevékenységeket online módon végezhessék. 

 

2. cikk Jóváhagyásra kerül az Igazgatótanács 5751/7.06.2021-es számú Határozata 

3. cikkének módosítása, az alábbiak szerint: 

„A bevezetett kiegészítő intézkedéseknek magasfokú védelmet kell 

biztosítaniuk, hogy az elszállásolás maximális biztonsági körülmények mellett 

valósuljon meg, és mindezekre a személyek sérülékenysége miatt van szükség.” 

 

REKTOR, 

Dr. Daniel DAVID egyetemi tanár 


