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RH/1440/2020 

 

10/2020. (VIII.19.)/R számú Rektori utasítás  

a kollégiumok, szakkollégiumok 2020/2021. tanévi működtetési rendjéről a járványügyi 

készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése által 

bevezetett járványügyi készültségre tekintettel 

 

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben kihirdetett 

egészségügyi válsághelyzetre tekintettel a Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban KRE, 

Egyetem) Egyetem kollégiumai és egyéb bérelt szálláshelyei, szakkollégiumai (továbbiakban 

együttesen: kollégiumok), szabályszerű és hatékony működése érdekében a KRE Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 32. § (1) bekezdésében foglaltak alapján és a 2020/2021. tanév szervezéséről 

és végrehajtásáról a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § 

(1) bekezdése által bevezetett járványügyi készültségre tekintettel kiadott 9/2020. (VIII. 18.)/R számú 

Rektori utasításban (a továbbiakban: 9/2020. (VIII.18.)/R számú Rektori utasítás) foglalt szabályozással 

összhangban az alábbi utasítást adom ki: 

1. Preambulum 

1.1. Jelen utasítás a Károli Gáspár Református Egyetem kollégiumaiban lakó, illetve ott dolgozó 

polgárainak élet-, egészség-személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, az Egyetemen folyó 

felsőoktatási képzés folyamatosságának és az Egyetem működési stabilitásának garantálását, 

valamint a koronavírus világjárvány továbbterjedésének megelőzését veszi figyelembe. 

1.2. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) 2020. augusztus 17-én 

kiadott „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő 

megszervezéséhez” dokumentumában megfogalmazottak alapján az Egyetem – a kollégiumokra 

is kiterjedően – járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési tervet készít, amelyet 

folyamatosan aktualizál. 

 

2. A kollégiumok feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos 

környezet kialakításával kapcsolatos szabályok 

2.1. A 9/2020. (VIII.18.) számú Rektori utasításban foglalt általános előírások, így különösen, de nem 

kizárólagosan a 2. Az Egyetem feladatainak ellátáshoz szükséges egészségügyi szempontból 

biztonságos környezet kialakításával kapcsolatos szabályok cím alatti pontokban, valamint az 1-

8. számú mellékletetekben megfogalmazott előírások betartása a kollégiumokban is kötelező. 

2.2. A nem magyar állampolgárságú, az adott kollégiumban kollégiumi jogviszonnyal rendelkező 

vagy az adott kollégiumba felvett személy (továbbiakban: kollégista) Magyarországra történő 

beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályait a 9/2020. (VIII.18.) számú 

Rektori utasítás 3. számú melléklete, az ITM által kiadott „Eljárásrend a nem magyar 

állampolgárságú hallgatók és felsőoktatásban foglalkoztatottak Magyarországra történő 

beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól” dokumentum tartalmazza. 

 

3. A kollégiumok működtetésére vonatkozó általános szabályok 

3.1. A kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem 

mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. A beköltözésénél pretriázsolás és ennek 

dokumentálása –Beköltözési nyilatkozat (1. számú melléklet) és testhőmérés – szükséges. Ezt 

naponta minden személy esetében el kell végezni, a tüneteket mutató személyt azonnal el kell 

különíteni. 
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3.2. A beköltözési folyamatot úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum 1,5 méteres 

védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön. 

3.3. Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos csoportbeosztásban lévő, azonos tantermi 

órákat látogató hallgatók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre. 

3.4. A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a megfelelő 

higiénés szabályok betartása mellett kell meghatározni.  

3.5. Kollégiumonként a férőhelyek 5%-ának megfelelő létszám elhelyezésére alkalmas külön 

szálláshelyet kell bérelni, elkülönítési és hatósági karantén céljából, és a karanténban elhelyezett 

hallgatók ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően kell megszervezni. 

3.6. A pihenőterek, közös használatú helyiségek (bel- és kültéren egyaránt) berendezéseinek számát 

szükség szerint csökkenteni kell a zsúfoltság elkerülése érdekében. 

3.7. A kollégium üzemeltetőjének gondoskodni kell a közös használatú helyiségek fokozott 

takarításáról és fertőtlenítéséről. A kollégiumi közös használatú eszközök (mosógép, szárítógép, 

vasaló, vasalódeszka, felmosó szett, porszívó, lapát, seprű, sporteszközök, stb.) minden egyes 

használat után amennyiben az eszköz lehetővé teszi fertőtleníteni kell. 

3.8. A kollégium üzemeltetőjének gondoskodni kell közösségi helyeknél virucid hatású 

kézfertőtlenítő készülék elhelyezéséről és rendszeres utántöltéséről.  

3.9. Fertőzésgyanú esetére egy riasztási protokoll kialakítása szükséges, melynek segítségével az 

érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján a szükséges azonnali 

intézkedések megtétele. 

 

4. A kollégiumokba történő belépés, beköltözés, a kollégiumokban tartózkodás, valamint a 

kollégiumokban történő rendezvénytartás rendje 

4.1. A kollégium épületébe történő belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező. 

4.2. A kollégium épületében csak az adott kollégiumban kollégista, az Egyetem munkavállalói, a 

kollégium irányítója által jóváhagyott bérleti szerződéses lakók, továbbá az épület 

üzemeltetésében résztvevők tartózkodhatnak. 

4.3. A kollégiumba történő beköltözés előtt legalább 2 nappal a kollégistának ki kell töltenie a Neptun 

egységes tanulmányi rendszerben az Ügyintézés – Kérvények menüpont alatt elérhető 

Beköltözési nyilatkozat kérelmet (ld. 1. számú melléklet). A kollégista nyilatkozatban adott 

válaszai alapján a kollégium irányítója a beköltözésre másik időpontot adhat meg. 

4.4. Amennyiben a kollégista nem rendelkezik Magyarországi lakcímmel vagy a beköltözést 

megelőző 2 héten belül külföldön tartózkodott, a mindenkor érvényes, a Hivatalos Értesítőben 

közzétett országbesorolás (zöld, sárga, piros) szerinti, a www.koronavirus.gov.hu oldalon 

közzétett közegészségügyi protokoll betartása mellett költözhet be a kollégiumba. 

4.5. A kollégiumban nem tartózkodhat olyan kollégista, aki a COVID-19 vírus fertőzöttség gyanújára 

utaló tünetekkel (különösen láz, fáradtság, száraz köhögés, izomfájdalom, orrfolyás, torokfájás, 

hasmenés, légszomj) rendelkezik. A COVID-19 vírus fertőzöttség gyanújára utaló tünetek 

jelentkezése esetén az érintettnek és kollégistatársainak kötelezettsége a COVID-19 vírus 

fertőzöttség gyanús eset jelentése a kollégiumi tanár felé emailben. A tüneteket mutató kollégista 

köteles egyidejűleg a háziorvosánál jelentkezni. A kollégiumi tanár értesíti a kollégium 

igazgatóját vagy a feladatokkal megbízott vezetőt, és a kollégium irányítójának utasításai szerint 

jár el. A COVID-19 vírus fertőzöttség gyanújára utaló tünetekkel rendelkező kollégista csak a 

COVID-19 vírus fertőzés gyanúját kizáró orvosi igazolással térhet vissza a kollégiumba. A 

COVID-19 vírus fertőzöttség gyanújára utaló tüneteket a 2020/2021. tanév szervezéséről és 

végrehajtásáról szóló 9/2020. (VIII.18.)/R számú Rektori utasítás 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

http://www.koronavirus.gov.hu/
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4.6. A kollégista köteles a kollégiumi tanárnak jelenteni, ha a családjában, közvetlen ismerősi vagy 

baráti körében igazolt COVID-19 fertőzött van és velük kontaktusba került. 

4.7. A kollégiumi közös használatú helyiségekben (kivéve a konyhák és az egészségügyi, fürdő- és 

illemhelyiségek) orrot és szájat eltakaró maszk vagy kendő viselése kötelező. A konyhákban és 

az és az egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségekben, valamint a közösségi helyiségekben (pl. 

tanulószoba, számítógépterem) az egyidőben ott tartózkodók létszáma nem lehet nagyobb, mint 

a helyiség adottságai alapján a 1,5 méteres védőtávolság megtartását lehetővé tevő létszám. A 

közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő-és 

illemhelyiségekben is térben és időben a bentlakóknak be kell tartani a távolságtartás szabályait. 

4.8. A lakószobákat rendszeresen szellőztetni kell. 

4.9. A KRE SZMSZ III.4. Kollégiumi Szabályzat 2. számú függelék A KÁROLI GÁSPÁR 

REFORMÁTUS EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK HÁZIRENDJE 3.3 pontjában szabályozott, 

kollégiumi lakó által kezdeményezett szobacserére csak indokolt esetben kerülhet sor.  

4.10. A kollégiumokban rendezvények nem szervezhetők, vendégek nem fogadhatók sem az épületben, 

sem a kollégium udvarán. 

4.11. A jelen utasításban foglalt eljárásokat megszegő kollégista kollégiumi jogviszonya fegyelmi 

eljárás keretében megszüntethető. 

5. Jelen utasítás 2020. augusztus 19. napjától hatályos. 

 

 

Budapest, 2020. augusztus 19. 

 

Dr. Czine Ágnes s.k. 

rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes 

 

Melléklet: 

 1. számú melléklet: A Károli Gáspár Református Egyetem kollégiumaiba, szakkollégiumaiba, 

egyéb bérelt szálláshelyeire beköltöző kollégisták által NEPTUN-ban kitöltendő Beköltözési 

nyilatkozat formaszövege 
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1. számú melléklet 

 

Beköltözési nyilatkozat 

 

Alulírott,   

Név:   

Születési név:  

Oktatási azonosító:  

NEPTUN kód:  

Születési hely, idő:  

Lakóhely címe:  

Tartózkodási hely címe:  

Telefonszám:  

Email cím:  

Kar:  

Képzés neve:  

Képzés kódja:  

Képzési szint:  

Munkarend:  

Finanszírozási forma:  

Felvétel féléve:  

 

Állampolgárság: 

Állampolgárság1:  

Állampolgárság2  

 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

  IGEN NEM 

1. az elmúlt 14 napban nem jártam külföldön   

2. az elmúlt 14 napban jártam külföldön, és   

 2.1. 
a nyilatkozat időpontjában a Hivatalos 

értesítőben zöld besorolású országban 
  

 2.2. 

a nyilatkozat időpontjában a Hivatalos 

értesítőben sárga vagy piros besorolású 

országban és 

  

 
 

2.2.1. 
karanténkötelezettségem fennáll   

 
 

2.2.2. 

karanténkötelezettségem már nem áll 

fenn, az erről szóló igazolást 

nyilatkozatomhoz csatolom 

  

3. 

nincsenek COVID-19 vírus fertőzés gyanújára utaló 

tüneteim (különösen láz, fáradtság, száraz köhögés, 

izomfájdalom, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, 

légszomj) 

  

4. 
az elmúlt 3 nap során jelentkezett nálam újonnan 

kialakult 
  

 4.1 láz vagy hőemelkedés (37,5°C)   
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 4.2 
fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, 

izomfájdalom 
  

 4.3 
száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, 

szapora légvétel 
  

 4.4 torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése   

 4.5 émelygés, hányás, hasmenés   

5. 
az elmúlt 14 napban fogadtam külföldről érkezett 

vendéget 
  

6. 
az elmúlt 14 napban érintkeztem igazoltan 

koronavírus-fertőzésben szenvedő beteggel  
  

7. 

az elmúlt 14 napban érintkeztem olyan személlyel, 

akit hatósági karanténban különítettek el koronavírus 

fertőzés gyanúja miatt 

  

8. 
az elmúlt 14 napban érintkeztem olyan emberrel, 

akinek láza, köhögése, légszomja volt 
  

9. 

amennyiben a járványügyi helyzet miatt a kollégium 

kiürítése szükséges, úgy tudomásul veszem, hogy 24 

órán belül ki kell költözni a kollégiumból 

(Csak magyar állampolgárok esetében alkalmazandó!) 

  

10. 

családomban, közvetlen baráti vagy ismerősi 

körömben tudomásom szerint nincs COVID-19 vírus 

fertőzött 

  

11. 

amennyiben családomban, közvetlen baráti vagy 

ismerősi körömben tudomásom szerint COVID-19 

vírus fertőzött van, azt köteles vagyok azonnal 

jelenteni a kollégiumi tanárnak 

  

12. 

amennyiben COVID-19 vírus fertőzés gyanújára utaló 

tüneteket tapasztalatok magamon vagy kollégiumi 

társaimon, azt köteles vagyok haladéktalanul jelzeni a 

kollégiumi tanárnak 

  

 

Tudomásul veszem, hogy fentebb adott válaszaim alapján a kollégiumi jogviszonnyal rendelkezők 

egészségének megóvása érdekében a kollégium irányítója a kollégiumba történő beköltözésem későbbi 

időpontját határozhatja meg. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy a kollégiumba történő beköltözés feltétele jelen kérdőív kitöltése. A 

kérdőív kitöltésével hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Kollégiumi Bizottság a kollégiumi 

jogviszonnyal rendelkezők egészségének megóvása érdekében kollégiumi jogviszonyom ideje alatt 

kezelje. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás a 

http://www.kre.hu/portal/index.php/home/adatvedelem.html oldalon érhető el. 

 

Kelt:  (helyiség),  (dátum). 
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