
 
Iktatószám: TE/KT/232/2020 

 

A Testnevelési Egyetem Kancellárjának 

2020. évi 8. sz. rendelkezése 

a Testnevelési Egyetem Kerezsi Endre Kollégiumában az egészségügyi válsághelyzet során 

alkalmazandó eljárásrendekről 

 

 

1. A rendelkezés célja 

 

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel összefüggésben, 

hivatkozással az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és 

Szakképzésért Felelős Államtitkársága által 2020. augusztus 17-én kiadott „Ágazati ajánlás a 

felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez” tárgyú ajánlásra, a 

Testnevelési Egyetem kancellárja, a Testnevelési Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész 

Szervezeti és Működési Rendben biztosított jogkörben az egészségügyi válsághelyzet során a 

Testnevelési Egyetem Kerezsi Endre Kollégiumában (a továbbiakban: kollégium) speciális 

eljárásrendek alkalmazását írja elő. 

2. A rendelkezés személyi hatálya 

 

A rendelkezés személyi hatálya az egyetemmel hallgatói jogviszonyban állókra (kollégistákra) terjed 

ki. 

3. A rendelkezés időbeli hatálya 

 

A rendelkezés időbeli hatálya 2020. augusztus 29-től visszavonásig tart.  

 

4. Rendelkező rész  

 

1. § Általános szabályok 

 

(1) A kollégiumban kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató, 

magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

(2) A személyi higiéné betartása valamennyi kollégista részéről elvárt. Ez magában foglalja a gyakori 

szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását (3. számú 

melléklet), illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz 

(a továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását. 

 

(3) Fertőzésgyanú esetére riasztási protokollt kell kialakítani, melynek segítségével az érintett személy 

elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel egyidejűleg a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ eljárásrendje alapján kell a további intézkedéseket megtenni. 

 

2. § Beköltözésre vonatkozó szabályok 

 

(1) A beköltözési folyamatot térben és időben úgy kell megszervezni, hogy az 1,5 méteres 

védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön. 
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(2) A kollégiumba történő belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés a bejáratnál kihelyezett 

kézfertőtlenítő használatával. 

 

(3) A beköltözésénél el kell végezni a pre-triázst: kockázatszűrő kérdőív és nyilatkozat (2. számú 

melléklet) kitöltése és testhőmérséklet mérése. Annak végrehajtása és dokumentálása a kollégiumban 

foglalkoztatottak feladata. Abban az esetben, ha a kollégista a pre-triázs alapján kockázatot hordoz, a 

kollégiumba történő belépése megtiltható. 

 

(4) A beköltözés lebonyolításának segítése céljából a kollégista egy fő hozzátartozója abban az esetben 

léphet be a kollégium épületébe, ha elvégzi a pre-triázst: kockázatszűrő kérdőív és nyilatkozat (2. 

számú melléklet) kitöltése és testhőmérséklet mérése. Amennyiben a beköltözés lebonyolításában 

segítő személy a pre-triázs alapján kockázatot hordoz, a kollégiumba történő belépése megtiltható. 

 

(5) A beköltözés során mind a beköltöző kollégistának, mind a beköltözés lebonyolításában 

résztvevőnek maszkot kell viselnie, amelynek rendelkezésre állásáról gondoskodniuk szükséges. 

 

(6) A beköltözéskor a kollégium közösségi tereiben egyszerre tíz, valamint a szemináriumi 

helyiségben egyszerre húsz főnél többen nem tartózkodhatnak.  

 

3. § Elhelyezésre, bent tartózkodásra és bentlakásra vonatkozó szabályok 

 

(1) A kollégisták elhelyezése során törekedni kell arra, hogy az azonos csoportbeosztásban lévő, 

azonos tanítási órákat látogató hallgatók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre. 

 

(2) A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve a megfelelő 

higiénés szabályok betartása mellett javasolt meghatározni. 

 

(3) Elkülönítési és hatósági karantén céljából a kollégiumi férőhelyek 5%-át üresen kell fenntartani. 

 

(4) A kollégiumi karanténban elhelyezett személyek ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően 

kell megszervezni. 

 

(5) A kollégium közösségi tereiben és közös használatú helyiségeiben (konyha, egészségügyi, fürdő- 

és illemhelyiségek) térben és időben be kell tartani a távolságtartás szabályait. Abban az esetben, ha az 

1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező. Amennyiben az 1,5 méteres 

védőtávolság betartható, a maszk viselése ajánlott. 

 

(6) A közös használatú helyiségek (bel- és kültéren egyaránt) berendezéseinek számát szükség szerint 

csökkenteni kell a zsúfoltság elkerülése érdekében. 

 

4. § Hazalátogatásra, utazásra és visszaérkezése vonatkozó szabályok 

  

(1) A legalább egy éjszakát elérő kollégiumon kívüli tartózkodást (hazalátogatás, utazás) követő első 

visszaérkezéskor a 2. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazandók. Amennyiben a visszaérkező 

kollégista a pre-triázs alapján kockázatot hordoz, a kollégiumba történő belépése megtiltható. Ez 

esetben az újonnan történő belépés (visszaérkezés) vagy négy napnál nem régebbi – az egészségügyi 

szakmai szabályoknak megfelelő – molekuláris biológiai vizsgálat (SARS-CoV-2 teszt) negatív 

eredményével vagy tizennégy nappal később a 2. § (3) bekezdésében foglaltak szerint lehetséges. Az 

az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő – molekuláris biológiai vizsgálat (SARS-CoV-2 

teszt) költségeit a kollégista viseli. 
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5. § Látogatásra és vendégfogadásra vonatkozó szabályok 

 

(1) A kollégiumban látogatót korlátozott számban lehet fogadni. 

 

(2) A kollégiumba történő belépéskor a látogatókra a 2. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazandók. 

 

(3) A látogatók esetében a maszk viselése és az 1,5 méteres védőtávolság betartása – a fogadó 

kollégista lakószobája kivételével – a kollégium területén kötelező. 

 

(4)  A kollégiumban vendéget (éjszakai bent tartózkodás) nem lehet fogadni. 

 

6. § Kollégiumi rendezvényekre vonatkozó szabályok 

 

(1) A kollégiumban valamennyi rendezvény megtartása előzetes engedélyhez kötött. 

  

(2) A kollégiumban zárt térben 50 fő feletti rendezvény nem tartható. A zárt térben megrendezésre 

kerülő rendezvények vagy több személy egy térben történő együttes tartózkodása esetén, amennyiben 

az 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk használata kötelező. Abban az esetben, ha az 1,5 

méter távolság tartható, a maszk viselése ajánlott. 

 

(3) Az 50 fő összlétszámot meg nem haladó rendezvényeken kizárólag a kollégisták, továbbá a 

rendezvény jellegétől függően indokolt esetben az egyetem nem kollégista hallgatói vagy az egyetem 

foglalkoztatottjai vehetnek részt. Ezen személyek esetében a kollégiumba történő belépéskor a 2. § (3) 

bekezdésében foglaltak alkalmazandók. 

 

(4) A rendezvényeket ”Az oktatás és az egyetemi rendezvények – egészségügyi válsághelyzet során 

történő – megszervezéséről, valamint a kapcsolódó eljárásrendek kötelező alkalmazásáról és 

betartásáról” szóló 2020. évi 2. sz. Rektori-kancellári közös rendelkezés értelmében – lehetőség 

szerint a szabadban – kell megszervezni úgy, hogy a jelenlévők összlétszáma az 500 főt ne haladja 

meg. A lebonyolítás során figyelemmel kell lenni az 1,5 méteres védőtávolság betartására. 

 

5. A rendelkezés végrehajtása 

 

A végrehajtásért felelős a Kancellári Titkárság, valamint a Kerezsi Endre Kollégium. 

 

6. Záró rendelkezések 

 

A rendelkezés közzététele az egyetemen szokásos módon történik. 

 

Budapest, 2020. augusztus 29. 

 

 

Dr. Genzwein Ferenc s. k. 

kancellár 
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1. számú melléklet 

 

A COVID-19 megbetegedés jellemző tünetei 

 

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a 

hallgatónak/foglalkoztatottnak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei 

vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket: 

 köhögés; 

 nehézlégzés, légszomj; 

 láz; 

 hidegrázás; 

 izomfájdalom; 

 torokfájás; 

 újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar. 

 

A fenti lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is 

beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve a gastrointestinalis tüneteket, mint 

például: 

 émelygés, 

 hányás és/vagy 

 hasmenés. 

 

Az a személy, aki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát és 

kövesse az utasításait! 
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2. számú melléklet 

 

Kockázatszűrő kérdőív és nyilatkozat 

 

A kockázatszűrő kérdőív és nyilatkozat kitöltésének célja a koronavírus (COVID-19) 

világjárvány továbbterjedésének megelőzése, a Testnevelési Egyetem hallgatói, 

foglalkoztatottjai, a felsőoktatásban résztvevő személyek egészségének és életének megóvása, 

az intézményi működés stabilitásának garantálása. 
 
Alulírott 

 
Név: .............................................................................................................................................  
NEPTUN kód: ............................................................................................................................. 

Születési hely, idő: ...................................................................................................................... 

Anyja neve: ................................................................................................................................. 

Lakcím: ......................................................................................................................................., 

 

tudomásul veszem, hogy a COVID-19 járvány kapcsán a Testnevelési Egyetemen (székhely: 

1123 Budapest, Alkotás utca 44.; adószám: 15826927-2-43; intézményi azonosítója: FI 

89399.; képviseli: Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos rektor és Dr. Genzwein Ferenc kancellár; a 

továbbiakban: egyetem) a személyes közreműködést igénylő tanítási órákon, szakmai 

gyakorlaton, gyakorlati képzésen, sporttáborban, számonkérésen való részvételemhez, 

továbbá kollégiumba történő belépésemhez/beköltözésemhez elengedhetetlen feltétele a jelen 

kockázatszűrő kérdőív és nyilatkozat kitöltése
1
. 

 

1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult: 

 

hőemelkedés, láz (37,5 C); igen/nem 

fejfájás, rosszközérzet, gyengeség, izomfájdalom; igen/nem 
száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel igen/nem 
torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése; igen/nem 

émelygés, hányás hasmenés igen/nem 

 

2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus-fertőzésben szenvedő 

beteggel? 

igen   nem 

 

3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban 

különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt? 

 

igen   nem 
 

4. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget? 

 

igen   nem 

 

                                                           
1
 Kérjük, válaszát aláhúzással szíveskedjen jelölni! 
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5. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akinek láza, köhögése, 

légszomja volt? 

 

igen   nem 

 

A jelen kérdőív aláírásával elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy a személyes 

közreműködést igénylő tanítási órák, szakmai gyakorlat, gyakorlati képzések, sporttáborok, 

számonkérések, illetve a kollégiumba történő belépés/beköltözés előtt testhőmérsékletemet 

megmérjék (digitális, érintésmentes testhőmérő által), továbbá tudomásul veszem, hogy 

amennyiben a testhőmérsékletem meghaladja a 37,5 °C-t, úgy a tanítási órákon, szakmai 

gyakorlaton, gyakorlati képzésen, sporttáborban, számonkérésen nem vehetek részt, valamint 

a kollégiumba történő belépésem/beköltözésem megtiltható. 

  
Vállalom továbbá, hogy az egyetem létesítményeiben történő tartózkodásom ideje alatt 

különös figyelemmel leszek a higiénés szabályokra, előírásokra, amelyeket maradéktalanul be 
is tartok.  

 

Tudomásul veszem, hogy az egyetem szabályzataiban, továbbá ”Az oktatás és az egyetemi 

rendezvények – egészségügyi válsághelyzet során történő – megszervezéséről, valamint a 

kapcsolódó eljárásrendek kötelező alkalmazásáról és betartásáról” szóló 2020. évi 2. sz. 

Rektori-kancellári közös rendelkezésben foglaltak megszegése esetén az egyetem felszólíthat 

a létesítményeinek elhagyására, egyúttal a tanítási órákon, szakmai gyakorlaton, gyakorlati 

képzésen, sporttáborban, számonkérésen való részvételt, valamint a kollégiumba történő 

belépést/beköltözést megtilthatja. 

 

A kockázatszűrő kérdőív és nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom az abban 
feltüntetett személyes adataim egyetem általi kezeléséhez. Az adatok kezelése GDPR 
6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint, az adatkezelés közérdekű volta okán történik, illetve a 
GDPR 9. cikk (2) bekezdés i) pontja alapján a népegészségügy területét érintő olyan 
közérdekből szükséges, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel 
szembeni védelem. 
  
A jelen kockázatszűrő kérdőívben és nyilatkozatban foglaltakat megértettem, elolvastam, azt 

önkéntesen, minden külső befolyás nélkül írom alá, amellyel kapcsolatban polgári és 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az abban rögzítettek a valóságnak 

megfelelnek és semmilyen, az egészségi állapotommal kapcsolatos információt nem titkoltam 

el. 
 
 
 

Kelt: …………………………………………. 
 
 

 

____________________________________________ 
 

nyilatkozattevő 
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3. számú melléklet 
 
Köhögési etikett 

 

1. Köhögés, tüsszentés esetén minden esetben használjon eldobható papírzsebkendőt orra, 

illetve szája elfedésére, amennyiben nem rendelkezik papírzsebkendővel, takarja el orrát 

illetve száját behajlított könyökével. 
 
2. A köhögést, tüsszentést követően a használt papírzsebkendőt helyezze szemétgyűjtőbe, 

vagy zárt tasakba eldobásig. 
 
3. A köhögést, tüsszentést követően alaposan mosson kezet (folyékony) szappannal, 

fertőtlenítse kezeit virucid kézfertőtlenítő szerrel. 

 


