
Kedves Hallgatóink! 

 

 

A 2020/21-es tanév kezdetéhez közeledve a Hittudományi Kar tantestülete szeretettel köszönti 

minden Hallgatóját, a régieket és az újakat egyaránt. Az előző tanév második félévében a 

koronavírus vészhelyzet miatt kénytelenek voltunk online oktatást és számonkérést bevezetni. 

Ez a helyzet sokféle kihívás elé állított és erősen próbára tett bennünket, Tanárokat és 

Hallgatókat egyaránt. Új dékánként szeretnék köszönetet mondani Hallgatóinknak a 

fegyelmezett együttműködésükért a nehéz hónapokban. Hálás köszönet illeti Kránitz Mihály 

prodékán urat, aki jó hajóskapitányként vezette a Kar hajóját a járványveszély háborgó 

tengerén. Köszönet jár kollégáimnak és munkatársainknak is a derekas helytállásukért. 

Mindannyian vártuk, hogy ismét személyesen találkozhassunk, taníthassunk, tanulhassunk, 

láthassuk egymást és élhessük a rendes egyetemi életet. Nagy öröm, hogy eljött ez az idő és 

ismét együtt lehetünk. Örömünket azonban beárnyékolja az a tény, hogy a koronavírusveszély 

nem múlt el. Úgy kell nekiindulnunk az előttünk álló akadémiai évnek, hogy ezzel komolyan 

számolunk és meghozzuk a szükséges óvintézkedéseket és betartjuk a védőszabályokat annak 

érdekében, hogy minél tovább megőrizhető legyen a személyes jelenléti oktatás Karunkon. 

Ehhez kérem kedves Hallgatóink fegyelmezett együttműködését. 

A 2020/21-es tanévet vegyes oktatási üzemmódban, jelenléti és távoktatás együttes 

alkalmazásával szeretnénk elindítani, s fenntartani ezt az oktatási formát, amíg csak a 

járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi. A vegyes oktatási rendszer konkrét formájáról egy 

későbbi levélben, a jövő héten adunk tájékoztatást. Ennek kialakításában is elsődlegesen a 

biztonsági szempontok vezetnek bennünket. Kérjük hallgatóinkat, igyekezzenek mielőbb a 

tantárgyakat felvenni, hogy lássuk az egyes kurzusok várható hallgatói létszámát. Mostani 

tájékoztatásunk azokra az óvintézkedésekre terjed ki, melyek betartása elengedhetetlen ahhoz, 

hogy a magunk és egymás biztonságát, amennyire csak lehet, megőrizzük. Ennek érdekében 

mindenkitől fokozott felelősségtudatot és a szabályok gondos megtartását kérjük. Egy ember 

könnyelmű magatartása is elég lehet ahhoz, hogy másokat megfertőzzön, ellehetetlenítse a 

jelenléti oktatást, és rendkívül megnehezítse Karunk működését. Szempontrendszerünk alapja 

11/2020-es, júl. 9-én hatályba lépett rektori utasítás valamint az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium útmutatása (Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet 

során történő megszervezéséhez, 2020. aug. 17), de figyelembe vettük más Karok és Egyetemek 

szabályait is. Kérem Hallgatóinkat, hogy úgy tekintsenek az alábbi szabályokra, mint a 

biztonságos jelenléti oktatás előfeltételeire. 

 

 

Óvintézkedések és védőszabályok a PPKE Hittudományi Karán 

Hatályba lép 2020. aug. 31-én, s hatályban marad visszavonásig 

1. A Hittudományi Kar területére csak a Kar oktatói, hallgatói, munkatársai, a Kar épületében 

dolgozók, a könvvtárlátogatók, valamint hivatalos ügyek intézésére olyan személyek léphetnek, 

akik erről előzetesen egyeztettek valamelyik oktatóval, munkatárssal vagy a Szent István 

Társulat vezetőivel. 



2. A Kar területére nem léphet be olyan személy, akinek a COVID-19 koronavírus fertőzésre 

jellemző tünetei vannak vagy a megelőző három napban magán ilyet észlelt (köhögés, 

nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- 

vagy szaglászavar, émelygés, hányás, hasmenés). Ugyancsak tilos a belépés annak, aki 

koronavírussal fertőzött, a fertőzés gyanúja alatt álló vagy a fertőzés tüneteit mutató személlyel 

egy háztartásban él vagy ilyen személlyel találkozott. 

 

3. A külföldről Magyarországra beutazókra érvényes általános állami szabályokon túl, a HTK 

előírja hallgatói számára, hogy bármely országból is térjenek haza, a visszaérkezésük napjától 

számított 2 hétig a Karra nem léphetnek be. 

 

4. A Karra történő beiratkozáskor vagy első belépéskor, a tanév első két hetében, a hallgatóknak 

az 1. és 2. pontban foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatot kell aláírniuk és arról is nyilatkozniuk 

kell, hogy az óvintézkedéseket ismerik és betartják. 

 

5. A HTK épületébe történő belépéskor az ott elhelyezett kézfertőtlenítők használata kötelező. 

Az épület minden szintjén kézfertőtlenítőt állítunk rendelkezésre. 

6. Mindenkinek fokozott figyelmet kell fordítania a köhögési, tüsszentési etikett betartására, a 

gyakori kézmosásra, illetve kézfertőtlenítésre. 

 

7. A takarító személyzet a kilincsek fertőtlenítéséről, a termek alapos szellőztetéséről 

gondoskodik. A tantermek lehetőség szerint folyamatos, illetve gyakori szellőztetésére az 

évfolyamfelelősök, illetve a hallgatók is fordítsanak gondot. 

8. Az intézmény egész területén – zárt térben különösen (tantermek, előterek, kápolna, 

várakozók, TO stb.), de a szabadban is (udvar, körfolyosó) – meg kell tartani egymástól a 

minimum 1,5 méteres távolságot. 

9. Mindenki köteles maszkról gondoskodni önmaga számára és azt használni a továbbiakban 

meghatározott módon. Ennek hiányában senki nem léphet az épületbe. 

10. A Kar épületének zárt helyiségeiben (előadótermek, előterek, folyosók, tanszéki szobák, 

TO, kápolna ...), amennyiben többen vannak ott egy légtérben, az orrot és szájat takaró maszk 

viselete kötelező. 

11. Előadások alatt a maszk viselete kötelező. Az előadó, illetve a hozzászóló diák – beszédének 

idejére – mentesül a maszk viselete alól.  

12. Az előadásokon a 1,5 méteres távolságtartás a minimum. Amennyiben lehetséges, a 

hallgatók úgy foglaljanak helyet, hogy ez a távolság még nagyobb legyen. A katedra, illetve az 

oktató előtti padsorba senki ne üljön. 

13. A Tanulmányi Osztályon és a dékáni hivatalban a tanulmányi ügyeket elsősorban 

elektronikus úton lehet intézni. Olyan esetekben, amelyekben a személyes megbeszélés 

mindenképpen szükséges, egyszerre csak egy hallgató tartózkodhat e hivatalok helyiségeiben 

egy-egy ügyintézőnél. A személyes ügyintézés időpontját előzetesen elektronikusan kell 

egyeztetni. A Tanulmányi Osztályon és a dékáni hivatalban is mind a hallgatók, mind az 

ügyintézők szájmaszk viselésére kötelezettek. 



14. Könyvtárlátogatás. A könyvtárba csak szájmaszkot viselve szabad belépni. A belépés után 

kötelező a kézfertőtlenítés. A számítógépes olvasóteremben kötelező a maszk viselete és csak 

a könyvtárosok által bekapcsolt gépeket szabad használni.  

15. Könyvtárunk látogatható azok számára is, akik nem Karunk oktatói vagy hallgatói. Ebben 

az esetben azonban az 1-3 pontokban megfogalmazott szabályok rájuk is kötelezőek, azaz 

nyilatkozniuk kell az 1-2 pontban rögzítettekről. A nyilatkozatot a könyvtárban tudják aláírni. 

16. A Diákbizottság megbeszéléseire, összejöveteleire is érvényesek a fenti szabályok. A DB-

től azt kérjük, hogy a járványügyi készenléti helyzet idején ne szervezzen hallgatói 

rendezvényeket. 

17. Végül felhívjuk Hallgatóink figyelmét az Egyetemen kívüli élet színterein is az 

óvintézkedések komolyan vételére. A szájmaszk viselésére (tömegközlekedésen, üzletekben 

stb.), a 1,5 méteres távolságtartásra, a nagyobb csoportosulások kerülésére, a külföldi vagy 

külföldről hazatérő személyekkel való érintkezés kapcsán a fokozott elővigyázatosságra, 

valamint a tünetek esetleges észlelése esetén a közösségi rendezvényektől való távolmaradás 

fontosságára. 

A fenti szabályok a járványügyi helyzet változásának megfelelően később módosulhatnak. 

Kérjük Hallgatóinkat, folyamatosan kísérjék figyelemmel tájékoztatásainkat. 

 

Kedves Hallgatóink! 

Tudom, hogy a fenti szabályok némelyikének betartása kellemetlenséggel, tehertétellel jár és 

hosszabb távon próbára teheti az érintettek türelmét. Amikor ezzel szembesülnek, gondoljanak 

arra, hogy mindezt milyen fontos cél érdekében vállaljuk. Erősítsék és támogassák egymást, ha 

valakinek a figyelme és fegyelme lankadna. Kérem, egy-egy fohásszal imádkozzanak értem is, 

hogy dékáni szolgálatomat jól tudjam végezni. 

Együttműködésüket és felelős magatartásukat kérve kollégáim nevében is kívánok minden 

Hallgatónknak eredményes tanévet és a Jóisten áldását közös munkánkra! 

 

 

Szent Ágoston ünnepén 

2020. 08. 28.       Puskás Attila 

        hivatalba lépő dékán 

 
 


