Ikt. sz. 6876/15.05.2020.

HATÁROZAT
a BBTE bentlakásaiban elszállásolt hallgatókra vonatkozó intézkedésekről
Tekintettel a COVID-19 világjárvány miatt előállt helyzetre, a BBTE hallgatóinak
megsegítése érdekében
a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Igazgatótanácsa 2020. 05. 15-én, elektronikus
szavazás útján meghozta az alábbi
HATÁROZATOT:
1. Azok a hallgatók, akik az 5200/20.03.2020 ikt. sz. határozatnak megfelelően,
objektív okokból úgy döntöttek, hogy a szükséghelyzet időszakában a bentlakásokban
maradnak, a bérleti szerződés lejártáig továbbra is elszállásolva maradnak.
2. Azok a hallgatók, akik a szükséghelyzet időszakára felszabadították bentlakási
szobáikat, a jelen határozat mellékletét képező eljárás útján jelentkeznek ki.
3. Az újraszállásolásra vonatkozó, 2020. 05. 15. után beérkezett, a bérleti szerződés
lejártáig tartó időszakra leadott igényléseket az egyetem vezetősége egyszeri
alkalommal, objektív kritériumok mentén, a rendelkezésre álló helyek száma alapján
jóváhagyja.
4. A nyári időszakra vonatkozó elszállásolási kérések, amelyek a bérleti szerződés
lejárta utáni időszakra vonatkoznak, nem képezik jelen határozat tárgyát, és jövőbeni
előírások fogják szabályozni annak függvényében, hogy hogyan alakul a COVID-19
világjárvány miatt előállt helyzet.
REKTOR,
Dr. Daniel DAVID egyetemi tanár
s. k.

1. sz. melléklet a 6876/15.05.2020 ikt. sz. Határozathoz
A HALLGATÓK KIJELENTKEZÉSE (DECAZARE) ÉRDEKÉBEN LEFOLYATANDÓ
ELJÁRÁS A COVID-19 VILÁGJÁRVÁNY KONTEXTUSÁBAN
I. Azon hallgatók kijelentkezése, akik felszabadították a szobákat a szükséghelyzet
időszakában, valamint akik a bentlakásban maradást választották a
szükséghelyzet időszakában, áthelyezés nélkül
1. A hallgatók kijelentkezése a bentlakásból a következőképpen történik:
1.1. Minden hallgató, aki jelen határozat jóváhagyása előtt felszabadította bentlakási szobáját, de
személyes vagyontárgyai maradtak ott, köteles a 2020. 05. 18. – 2020. 06. 14. időszakban
kijelentkezni, hétfőtől vasárnapig, naponta 07:00 és 15:00 között. Mindazok, aki ebben az
időszakban kijelentkeznek, mentesülnek a bentlakási költségek megfizetése alól.
1.2. Mindazok, aki nem jelentkeznek ki a 2020. 05. 18. – 2020. 06. 14. időszakban,
kijelentkezhetnek 2020. 06. 15-én, valamint az elszállásolási szerződés lejártáig terjedő
időszakban, a 2. pontban meghatározott időszakra történő programálással, azonban ebben az
esetben kötelesek a BBTE-vel kötött elszállásolási szerződésben meghatározott bentlakási
költségeket megfizetni.
1.3. Azok a hallgatók, akik az 5200/20.03.2020 ikt. sz. határozat nyomán úgy döntöttek, a
bentlakásban maradnak a szükségállapot lejártáig, áthelyezés nélkül, a továbbiakban is
elszállásolva maradnak, legfeljebb a bérleti szerződés lejártáig, amely időpontot a 2019–2020.
tanév kezdetén szögeztek le. Mindazok, akik a bérleti szerződés lejárta előtt kívánnak
kijelentkezni, kötelesek követni a jelen eljárást.
1.4. A Románián kívüli lakhellyel rendelkező hallgatók, akik jelen eljárás jóváhagyása előtt
felszabadították bentlakási szobáikat, 2020. 05. 18-tól kezdődően, az elszállásolási szerződés
lejártáig jelentkezhetnek ki.
2. A hallgatók csak abban az esetben léphetnek be a bentlakásba, hogy elvigyék személyes
vagyontárgyaikat, és kijelentkezzenek, ha előzetesen online programálnak az egyetem
vezetősége és a Hallgatói Önkormányzat (CSUBB) által bejelentett platformon, elektronikus
úton, 2020. 05. 17-ig. A platform 2020. 05. 18-tól kezdődően 5 napon keresztül üzemel, majd
3 héttel az első jelentkezés után megnyílik újabb programálásokra. Az online programáláshoz
minden hallgatónak felhasználót kell létrehoznia a fent nevezett platformon.
3. A kijelentkezésre naponta 40 hallgatónak lesz lehetősége, két db., maximum 20 fős csoportra
osztva; mindegyik szériának 3 órája van a helyiségek felszabadítására, amit 30 perces tisztítás
és fertőtlenítés követ a közös helyiségekben.
4. A hallgatók sorra, kettesével léphetnek be a bentlakásba, betartva a minimum 2 méter
társadalmi távolságot a személyek között.
5. A bentlakás épületébe a kijelentkezés teljes időtartama alatt csak a hallgatók léphetnek be, a
diákigazolvány felmutatásával. A kísérők legfeljebb 20 percig léphetnek be, és csakis a
nagyon nehéz tárgyak elvitelében segédkezhetnek (pl. hűtőszekrény).

6. Gépjárművekkel legfeljebb 20 percig engedélyezett behajtani a campus területére, és csakis
poggyász bepakolása céljából.
7. A bentlakási helyiségek felszabadításakor a hallgatók kötelesek az összes hátralékot
megfizetni és átadni a leltári tárgyakat a szobához tartozó adatlapnak (fișă de cameră) és az
ágyneműjegynek (bon de lenjerie) megfelelően.
8. Azok a hallgatók, akiknek nincs lehetősége visszatérni a bentlakásba a személyes
vagyontárgyak elvitelére, a social@ubbcluj.ro e-mail címre küldött felhatalmazás alapján
küldhetnek maguk helyett egy másik személyt; a felhatalmazásnak tartalmaznia kell a hallgató
személyazonosító adatait, a bentlakás és az elfoglalt szoba számát, valamint a felhatalmazott
személy azonosító adatai. A megbízott személynek személyi igazolványt kell bemutatnia
ahhoz, hogy beléphessen a felhatalmazásban jelzett bentlakási szobába.
9. Azok a hallgatók, akiknek nincs lehetősége visszatérni a bentlakásba a személyes
vagyontárgyak elvitelére, illetve nem áll módjukban felhatalmazottat küldeni az 1. pontban
meghatározott időszakban, utólag is jelentkezhetnek személyes tárgyaik átvételére. A
bentlakásokban maradt személyes vagyontárgyakat a bentlakás alkalmazott személyzete a
Hallgatói Önkormányzat képviselőjének vagy az elszállásolási bizottság hallgató-tagjának
jelenlétében elcsomagolják, és felcímkézik a szoba számával, majd 2020. augusztus 14-ig
tárolják. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem nem vállal felelősséget a hallgatók által
eltűntnek nyilvánított tárgyakért, amennyiben nem jelentkeztek ki az 1. pontban
meghatározott időszakban.
10. A kijelentkezésre érkező személyek kötelesek maszkot és kesztyűt viselni.
11. A hallgatók kijelentkezését a portások, gondozók, a bentlakás ügyvivői, valamint esetenként
az elszállásolási bizottság hallgató-tagjai – ahol jelen vannak – felügyelik.
12. A hallgatókat kísérő személyek (a BBTE alkalmazottai, az elszállásolási bizottság hallgatótagjai, a bentlakások ügyvivői) kesztyűt és maszkot viselnek.
13. Azok a hallgatók, akik az 5200/20.03.2020 ikt. sz. Határozat nyomán elhagyták a bentlakást,
és a 2020. 03. 21. – 2020. 09. 30. időszakban nem foglaltak el más bentlakási helyet, a
fentnevezett időszakra kifizetett bentlakási díjakat visszaigényelhetik; ehhez kötelesek a
kijelentkezéskor letenni a 4. mellékletben található kérést, valamint egy banki dokumentumot
(bankszámlakivonat, IBAN-lista stb.), fizikai formában vagy elektronikusan, amelyen
szerepel a nevük (a hallgató kell legyen a számlatulajdonos), az IBAN-szám, valamint a
személyi szám (CNP). Amennyiben a személyi szám nem szerepel a dokumentumon, ezt a
hallgató kell ráírja. Azok a hallgatók, akik áprilisre, májusra, júniusra, júliusra stb. előre
kifizették a bentlakási díjat, kötelesek a kéréshez a kifizetést igazoló dokumentumot csatolni a
bankszámlakivonathoz. A dokumentumokat annak a bentlakásnak az ügyvivőjéhez kell
eljuttatni, ahonnan a kijelentkezés történik.
14. A végzős hallgatók kijelentkezéskor kérhetik a bentlakás ügyvivőjétől az elszámolási ív (fișă
de lichidare) aláírását.
15. Abban az esetben, ha a kijelentkezésre érkező hallgató nem tudja egy nap alatt elszállítani az
összes vagyontárgyat, lehetősége lesz ezeket a bentlakásban kijelölt helyen tárolni maximum
5 napig, illetve visszatérni ezek utólagos elvitelére.

II. Azon hallgatók kijelentkezése, akiket a szükségállapot idejére áthelyeztek más
bentlakásba
1. Azon hallgatók, akiket az 5200/20.03.2020 ikt. sz. határozat nyomán más bentlakásba
helyeztek át, és abban a bentlakásban kívánnak maradni, ahová áthelyezték, kötelesek 2020.
05. 31-ig kijelentkezni abból a bentlakásból, ahová eredetileg voltak elszállásolva.
2. 2020. 06. 01-től kezdődően a fenti bekezdésben nevezett hallgatók azt a bentlakási díjat
fizetik, amely arra a bentlakásra vonatkozik, ahová áthelyezték, ezen bentlakás ügyvivő
személyzete által kiállított módosító záradék alapján.
3. Az áthelyezett hallgatók a helyeket legkésőbb a bérleti szerződés lejártáig foglalhatják el,
amely időpontot a 2019–2020. tanév kezdetén szögeztek le.
4. A kijelentkező hallgatók kötelesek betartani a jelen eljárás előírásait.
III. Online kijelentkezés
1. Azok a hallgatók, akik felszabadították a szobákat, és nem maradtak itt vagyontárgyaik,
kérelmezhetik az online kijelentkezést. Az online kijelentkezéshez a hallgatóknak a 2.
mellékletben található kérést kell kitölteniük és elküldeniük a social@ubbcluj.ro e-mail
címre. A kérés beérkezése után a hallgatók kijelentkezését csak azután igazolják vissza, hogy
ellenőrizték a szoba leltári ívét, átvették az ágyneműket, valamint a személyes leltárban
szereplő tárgyakat, illetve ellenőrizték a hátralékokat. A hátralékkal rendelkező hallgatók
kötelesek a bentlakási díjakat a 3. mellékletnek megfelelően banki átutalással kifizetni és ezt
igazolni. Azok a hallgatók, akik nem adták át a szoba kulcsát, kötelesek 2020. 07. 15-ig ezt
futárral visszaküldeni, avagy annak ellenértékét banki átutalással, a 3. mellékletnek
megfelelően megtéríteni.
2. Azok a hallgatók, akik az 5200/20.03.2020 ikt. sz. Határozat nyomán elhagyták a bentlakást,
és a 2020. 03. 21. – 2020. 09. 30. időszakban nem foglaltak el más bentlakási helyet, a
fentnevezett időszakra kifizetett bentlakási díjakat visszaigényelhetik; ehhez kötelesek a
kijelentkezéskor letenni a 4. mellékletben található kérést, valamint egy banki dokumentumot
(bankszámlakivonat, IBAN-lista stb.), fizikai formában vagy elektronikusan, amelyen
szerepel a nevük (a hallgató kell legyen a számlatulajdonos), az IBAN-szám, valamint a
személyi szám (CNP). Amennyiben a személyi szám nem szerepel a dokumentumon, ezt a
hallgató kell ráírja. Azok a hallgatók, akik áprilisre, májusra, júniusra, júliusra stb. előre
kifizették a bentlakási díjat, kötelesek a kéréshez a kifizetést igazoló dokumentumot csatolni a
bankszámlakivonathoz.
A
dokumentumokat
elektronikusan
kell
eljuttatni
a
social@ubbcluj.ro e-mail címre.
2. melléklet (Anexa 2.) – Online kijelentkezési kérés
3. melléklet (Anexa 3.) – Banki átutalás adatai
4. melléklet (Anexa 4.) – A 2020. 03. 21. – 2020. 09. 30. időszakra kifizetett bentlakási díjak
megtérítésére vonatkozó kérés

