
Miskolci Egyetem UNI-HOTEL Diákotthon 
Készült a 13/2021. számú Rektori utasítás alapján a koronavírus járvány harmadik hulláma miatt bevezetett védelmi

intézkedések lépcsőzetes feloldásához kapcsolódó intézményi intézkedések meghatározásáról

I. Általános szabályok

1. Az Uni-Hotel Diákotthont csak kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy 
látogathatja. 

2. Amennyiben valaki tüneteket (köhögés, nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, íz és/vagy 
szaglászavar, émelygés, hányás és/vagy hasmenés) észlel magán (haladéktalanul vegye fel telefonon a kapcsolatot 
háziorvosával vagy az Egyetem orvosával. Az egyetemi rendelő elérhetősége rendelési időben (7.00-18.00 óra között): 
0646/565-391, 0646/565-111/14-93-as mellék. A rendelési időn túl, illetve hétvégeken a városi ügyeletet szükséges hívni
a 06 46/477-104-es telefonszámon.

3. Kiemelten fontos a személyi higiéné betartása, így a gyakori szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés, a 
köhögési etikett betartása, az arc, szem felesleges érintésének kerülése.

4. A Diákotthonba történő belépés csak a kijelölt bejáraton, szájat és orrot eltakaró maszk viselése mellett, 
testhőmérséklet mérést és kötelező kézfertőtlenítést követően lehetséges.

5. A Diákotthon épületében, kérjük legalább 1,5 m-es védő távolságot megtartani szíveskedjenek.
6. Az Egyetem területén a csoportosulás és a gyülekezés tilos.
7.  Minden rendezvény megtartása visszavonásig tilos! 
8. A liftben egyszerre csak egy ember tartózkodhat. A lift használatát az első és a második emeleten lakók esetén kérem, 

mellőzni szíveskedjenek.

II. Kollégiumi ügyek

9. A hallgatók személyes vizsga esetén személyre szóló engedély alapján igényelhetnek kollégiumi elhelyezést. A 
kérelmeket a szallas@uni-miskolc.hu címre kell elektronikusan megküldeni legkésőbb három munkanappal a vizsga 
napját megelőzően. A kérelemben fel kell tüntetni a hallgató nevét, Neptun azonosítóját, a tartózkodás indokát, az 
érkezés napját és a távozás napját. A kijelölt férőhelyet csak a Bolyai Kollégium igazgatóságának elektronikus 
visszaigazolásával lehet elfoglalni. Az igénybevett napokra vonatkozó egy napra jutó szállásdíj összegéről a Kollégiumi 
Igazgató dönt a rektor előzetes egyetértésével.

10.A járványügyi védekezésre kirendelt, illetve önkéntes munkát végző hallgatók személyre szóló engedély alapján 
igényelhetnek kollégiumi elhelyezést az egyetem rektorától.

11.A közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségekben is térben és időben
be kell tartani a bentlakóknak az I. pontban rögzített távolságtartási és maszkviselési szabályokat. A kollégisták saját 
evőeszközt kötelesek használni, és a kollégium ezen helyiségeiben egyszerre maximum 2 fő tartózkodhat egyidejűleg.
Együttélés szabályai
A hallgatók ne használják egymás használati tárgyait, ruházatát, ha mégis, használat után fertőtlenítsék.
A hűtőszekrényben tárolt ételeket zárt dobozokba kell tárolni.
A kollégium lakóin kívül idegen személy nem tartózkodhat a kollégiumi szobákban, a vendégfogadás tilos.
Kérem, a szobáikat naponta többször szellőztessék, és fordítsanak különös figyelmet a rendszeres takarításra.
A kollégiumban a nap minden szakában tilos a hangoskodás, rendbontás.

III.  Kijárási tilalomhoz kapcsolódó szabályok

12.Az Uni-Hotel Diákotthon nyitvatartási rendje a kijárási tilalomhoz igazodik, a főbejárati ajtót este 00:00 óra (éjfél) és
reggel 05:00 (öt) óra között zárva tartjuk, ebben az időintervallumban, mindenki köteles a szálláshelyén tartózkodni.
A kijárási tilalom alól mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges.

13.Az Uni-Hotel Diákotthon Titkárságán a személyes ügyfélfogadás visszavonásig szünetel. 
Az ügyintézés online módon, elektronikus levelezés formájában történik.

Miskolc, 2021. május 10.
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