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Bevezető rész 
 
Magyarország Kormánya a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. 
rendelettel 2020. június 18. napján egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi 
készültséget (a továbbiakban: válsághelyzet) vezetett be. 
 
A válsághelyzet kezelése a korábban megszokott normál ügymenethez képest a Budapesti 
Gazdasági Egyetemet (a továbbiakban: Egyetem) is soron kívüli, új különös intézkedések 
bevezetésére kötelezte, annak érdekében, hogy a hatályos jogszabályoknak és az új 
körülményeknek megfelelően az alaptevékenység ellátása biztosított legyen a 2020/2021-es 
tanév őszi félévétől is. 
 
Jelen utasítás elsődleges szempontként a felsőoktatásban résztvevő személyek élet-, egészség-
, személyi-, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a felsőoktatási képzés folyamatosságának 
és az intézményi működés stabilitásának garantálását, valamint a koronavírus világjárvány 
tovább terjedésének hatékony megelőzését veszi figyelembe. 
 
A válsághelyzet során a felsőoktatási intézményekre vonatkozó előírások alapvetően nem érintik 
az ellátandó feladatköröket, szolgáltatási szinteket, az alkalmazottak továbbra is kötelesek ellátni 
a munkaköri feladataikat és biztosítani az Egyetem folyamatos működését. 
 
Az Egyetem a válsághelyzet alatt személyes jelenléti, illetve online (a továbbiakban: hibrid 
oktatás) formában látja el az oktatással kapcsolatos alaptevékenységét. A jelen utasításban 
foglalt oktatási formától való eltérésről járványügyi intézkedést követően a rektor 
kezdeményezésére az ágazati irányító dönt a rektor egyetértésével. A vizsgaidőszak lebonyolítása 
további intézkedésig a Hallgatói Követelményrendszerben (a továbbiakban: HKR) rögzített 
általános szabályok szerint történik, a jelen utasításban foglalt egészségügyi szabályok betartása 
mellett.  
 
A válsághelyzetre tekintettel az átmeneti szabályok, intézkedések gyakorlati érvényesülése 
érdekében az egyéni felelősségvállalás szem előtt tartásával valamennyi egyetemi polgárnak 
figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés, egészségügyi és munkabiztonsági előírások 
betartására és betartatására. 
 
Fentiek alapján az Egyetem alaptevékenységének folyamatos ellátása, a hallgatók, valamint az 
alkalmazottak és családjaik védelme, egészségük megőrzése, a 2020/2021-es tanév 
előkészítése, megkezdése és folytatása, valamint az Egyetem megfelelő működése érdekében 
végrehajtandó feladatokról, intézkedésekről az alábbi utasítást adjuk ki. 
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I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
 

1. § 
 

Jelen utasítás szabályainak elsődleges alkalmazása 
 

(1) A válsághelyzetre tekintettel az Egyetem egyéb szabályzataiban és utasításaiban foglaltakat 
a jelen utasításban előírt rendelkezéseknek megfelelően kell alkalmazni. 
 
(2) A válsághelyzet alakulásával a változó jogszabályi környezetnek megfelelően, az új vagy 
módosuló rendelkezések megjelenésével, valamint a korábbi tapasztalatok figyelembevételével 
a jelen utasításban foglaltak is folyamatosan felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek. 
 
(3) Abban az esetben, amennyiben a jelen utasítás hatályba lépését követően jogszabályi 
változás, következik be, vagy ágazati/fenntartói kötelező érvényű utasítás/ajánlás kerül előírásra, 
úgy az érintett rendelkezést a jogszabályban, vagy az ágazati/fenntartói kötelező érvényű 
utasítás/ajánlásban foglalt eltéréssel, az abban foglaltak szerint kell alkalmazni, melyek 
átvezetése a jelen utasításban automatikusan, külön módosítás nélkül, a változásokat jól látható 
módon, egyértelmű kiemeléssel jelölve történik.  
 
(4) Abban az esetben, amennyiben más egyetemi utasítás jelen utasítással ellentmondó 
rendelkezést tartalmaz, úgy jelen utasításban foglaltak az irányadók, illetve jelen utasításban az 
általános utasítások előírásait kiegészítő rendelkezések is megállapíthatók. 
 
(5) A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében jelen utasításban foglalt különös 
szabályok alapján hozott intézkedések, döntések különösen indokolt esetben eltérhetnek az 
Egyetem belső szabályzatai által előírt általános rendelkezésektől a Szenátus utólagos 
tájékoztatása mellett. 
 
(6) Jelen utasítással nem ellentétesen az Egyetem arra jogosult magasabb vezetője az 
intézményi sajátosságok figyelembevételével további speciális utasításokat, intézkedéseket 
hozhat. 
 
(7) Jelen utasítás hatálybelépését követően bekövetkező jogszabályváltozások esetén, vagy 
ágazati/fenntartói kötelező érvényű utasítás/ajánlás előírása alapján, a jelen utasítás 
mellékleteiben rögzített rendelkezések aktualizálása nem minősül jelen utasítás módosításának. 
 
(8) Jelen utasítás rendelkezéseit érintő jogszabályváltozások esetén, a jogszabályi 
rendelkezéseket, vagy az ágazati/fenntartói kötelező érvényű utasításban/ajánlásban előírtakat 
a jelen utasítás módosítása nélkül is alkalmazni kell. 
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2. § 
 

Személyi hatály  
 
A jelen utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetem képzéseire jelentkezőkre, felsőoktatási 
szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben részt vevő 
hallgatókra, az Egyetemmel vendéghallgatói jogviszonyt létesítő személyekre, a doktori 
képzésben, valamint részismeret megszerzésére irányuló képzésben hallgatói jogviszonyban 
álló valamennyi személyre, felnőttképzésben résztvevőre, (jelen utasítás alkalmazásában a 
továbbiakban együtt: hallgató), továbbá az Egyetem valamennyi szervezeti egységében 
bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott személyre (a továbbiakban: alkalmazott, vagy 
közalkalmazott), az Egyetem Hallgatói Önkormányzatára (a továbbiakban: HÖK) és a 
Doktorandusz Önkormányzat (a továbbiakban: DÖK), akik együttesen, vagy külön-külön az 
Egyetem polgárai (továbbiakban: Egyetemi polgár), illetve azon személyekre, akik az Egyetem 
területén, épületeiben tartózkodnak (vendégek, óraadók, külsős szerződéses partnerek, külföldi 
delegációk tagjai, stb). 

 
3. § 

 
Időbeli hatály  

 
Jelen utasítás az aláírása napját követő napon lép hatályba és visszavonásig, de legkésőbb a 
válsághelyzet megszűnését követő 30. napig érvényes.  
 

4. § 
 

Tárgyi hatály 
 

Jelen utasítás tárgyi hatálya kiterjed különösen az Egyetemre történő beiratkozási eljárásra, a 
hallgatói tanulmányi ügyintézésre, a tanévnyitó, diplomaátadók, gólyanapok és egyéb 
rendezvények megtartására, kollégiumok működésére, a könyvtárak használatára, a tanórák 
látogatásának rendjére, a hallgatóknak a HKR, a Felnőttképzési Szabályzat, illetve Doktori 
Szabályzat rendelkezései szerinti vizsgáztatási és számonkérési formájára, az Egyetem 
polgárainak Magyarországra történő beutazására, a külföldre történő kiutazására, a 
sporttevékenységekre, továbbá a közalkalmazottakat érintő valamennyi munkafolyamatra, a 
külsős partnerekre és a külsős személyek Egyetem területén való tartózkodására, 
munkavégzésére. 
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5. § 
 

Az Egyetem feladatainak ellátásához szükséges, egészségügyi szempontból biztonságos 
környezet kialakítása  

  
(1) Az egészség megőrzését célzó intézkedések betartása az Egyetemen mindenki számára 
kötelező. 
 
(2) Egyetem épületeibe belépni kívánó személyek kötelesek betartani, illetve alávetni magukat a 
jelen utasításban rögzített intézkedéseknek, ellenkező esetben az Egyetem épületeibe történő 
belépésük megtagadható. Az Egyetem épületeibe belépő személyek a belépéssel ráutaló 
magatartással elfogadják a jelen utasításban foglaltakat és tudomásul veszik a jelen utasításban 
rögzített intézkedéseket. Ezen rendelkezésről történő tudomásszerzés érdekében jelen 
utasításból egy-egy nyomtatott példányt az Egyetem valamennyi épületének (karának) portáján 
el kell helyezni az épületbe belépő egyetemi polgárok, illetve más személyek tájékoztatása 
céljából. 
 
(2a) Az Egyetem épületeibe csak az a személy léphet be, akinek a testhőmérséklete nem haladja 
meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, melyet testhőmérséklet méréssel, 
vagy a 7. számú melléklet szerinti kockázatszűrő kérdőív kitöltésével szükséges ellenőrizni. 
 
(2b) A 7. számú mellékletben foglalt tájékoztatást minden az Egyetem területére belépni kívánó 
személlyel meg kell ismertetni. Az a személy, akinél koronavírus gyanúja állapítható meg, a 
felsőoktatási intézménybe nem léphet be. Ez alól kivételt képez, ha orvosi igazolást mutat be 
arról, hogy a tünetei nem a koronavírus fertőzéssel függnek össze. 
 
(3) Az Egyetem épületeit, rendezvényeit, tanóráit csak kizárólag egészséges, koronavírus vagy 
más fertőző megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. Az egyetemi oktatásban 
és működtetésben csak egészséges és tünetmentes személyek vehetnek részt. Azok a 
személyek, akik a koronavírusra jellemző (vagy a vírus hordozásának magas fokú kockázatára 
utaló) betegségi tüneteket produkálnak az Egyetem területét kötelesek haladéktalanul elhagyni. 
A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
(4) A személyi higiéné betartására az Egyetem minden polgára köteles, amely magában foglalja 
az alábbiakat: 
 

a) gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést; 
b) a köhögési etikett betartását; 
c) az arc felesleges érintésének kerülését; 
d) az orrot és a szájat folyamatosan elfedő orvosi maszk, munkavédelmi maszk, textil 
vagy más anyagból készült maszk (a továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó 
szabályok betartását. 

 
(5) Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 
figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 
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szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, szükséges a 
minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Az olyan légtechnikai 
készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt 
forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések és mobil légtisztítók) csak szakaszosan 
használhatóak, a szakaszok közötti intenzív kültéri levegő utánpótlással (szellőztetés) váltakozva.  
 
(6) A jelenléti formában megtartott tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem 
kapacitásának figyelembevételével a minimum 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. A 
tantermekben a maszkviselés kötelező. 
 
(7) Az Egyetem épületeiben tartózkodó minden személynek a tantermeken kívüli helyiségekben 
is kötelező a maszk viselése, kivéve az ebédlőben történő étkezést.  
 
(8) Az Egyetem területén, illetve valamennyi épületében a hivatali ügyintézés céljából 
érkezőknek maszk viselése kötelező. A munkaállomások és fogadóterület egymástól minimum 
1,5 méter védőtávolságban történő kialakítása kötelező. 
 
(9) A megfelelő fizikai távolságtartás betartása kötelező az Egyetem területén belül, valamint az 
Egyetem területére történő belépéshez szükséges sorban állás során is. A sorban állás szabályait 
figyelembe véve a várakozók között minimum 1,5 méteres védőtávolságot kell tartani, amelyet 
jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) szükséges biztosítani (könyvtárakban, 
büfékben, vendéglátóterekben, tanulmányi irodákban stb.). 
 
(10) Jelen utasítás személyi hatálya alatt állók a maszk meglétéről maguk kötelesek előzetesen 
gondoskodni. 
 
(11) Az Egyetemen fokozottan ügyelni kell a létesítmények tisztaságára, a megfelelő (virucid) 
kézfertőtlenítőszerek, valamint szintén virucid hatású felület-fertőtlenítőszerek és takarítószerek 
használatára. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítőszerek folyamatos rendelkezésre állásáról, 
beszerzéséről, valamint a takarítási útmutató ellenőrzéséről és dokumentálásáról az Egyetem 
illetékes szakterülete köteles gondoskodni. 
 
(12) Az Egyetem épületeinek bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak 
használatára a figyelmet fel kell hívni. A gyakran érintett felületeket (ajtókilincs, liftgombok, 
kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.), továbbá a kávégépeket, italautomatákat, adagolókat, 
kancsókat az érvényben lévő eljárási protokollnak / ágazati ajánlásban foglaltaknak megfelelő 
rendszerességgel tisztítani és virucid fertőtlenítőszerrel fertőtleníteni kell, illetve külsős 
üzemeltető esetén intézkedni kell ennek biztosítása érdekében. 
 
(13) Az Egyetem a Kommunikációs és Marketing Iroda révén folyamatosan tájékoztatja a 
polgárait a koronavírus járvánnyal kapcsolatban aktuálisan előírt, illetve megtett intézkedésekről. 
Ennek részeként különösen az Egyetem honlapjának kezdő oldalán a koronavírussal kapcsolatos 
információs linket helyez el, az azon keresztül elérhető információkat naprakészen tartja. 
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(14) Bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jel azonosítása esetén az Egyetem 
polgárának soron kívül a betegellátóhoz (háziorvos) kell fordulnia. A betegség tüneteit mutató 
személyekkel kapcsolatos eljárásrend részletes szabályait, valamint a kapcsolódó bejelentési és 
tájékoztatási kötelezettséget a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
(15) A jelen utasításban foglalt rendelkezések, így különösen a higiénés, valamint egészség- és 
járványügyi szabályok megsértése, illetve azok felszólítás ellenére történő be nem tartása az 
Egyetem területének azonnali elhagyási kötelezettségét, illetve a vonatkozó egyéb belső 
szabályozókban (pl. fegyelmi eljárás megindítását, írásbeli figyelmeztetést), vagy a 
jogszabályokban foglaltak szerint egyéni felelősségre vonást, egyéb szankciókat, hatósági eljárást 
vonhat maga után. Az Egyetem bármely polgára jogosult az Egyetem másik polgárát a jelen 
utasításban foglaltak betartására figyelmeztetni. 
 
 

II. HALLGATÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

6. § 
 

Magyarországra történő beutazás és egészségügyi vizsgálatok speciális szabályai 
 
A nem magyar állampolgárságú hallgatók Magyarországra történő beutazásának és 
egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól szóló eljárásrend vonatkozásában jelen 
utasítás 3. számú mellékletében foglaltak az irányadók. 
 

7. § 
 

A beiratkozás és hallgatói nyilatkozattétel 
 

(1) A hallgatók Egyetemre történő beiratkozása - a doktori képzés kivételével - a beiratkozási 
kérelem Neptun rendszeren keresztül történő előzetes online kitöltését követően személyesen 
zajlik, előre közzétett időpontokban, ütemezett formában. 
 
(2) A beiratkozáshoz a hallgatónak magával kell hoznia az elektronikusan kitöltött, majd 
kinyomtatott és aláírt beiratkozási lapot. A beiratkozáshoz szükséges igazolások, okmányok 
bemutatása, illetve egyéb dokumentumok (pl. képzési szerződés) aláírása személyesen történik 
az (1) bekezdésben rögzítettek szerint. 
 
(3) A hallgatók a tárgyfelvételi időszak végéig vagy a képzés megkezdéséig kötelesek írásbeli 
nyilatkozatot tenni a jelen utasítás 4. számú mellékletében foglaltak szerint. A nyilatkozat a 
Neptun elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül kerül kiküldésre. 
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8. § 
 

Hallgatói tanulmányi ügyintézés 
 

(1) A tanulmányi ügyintézés során törekedni kell az elektronikus úton történő kapcsolattartásra 
azzal, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján lehetőség van személyes ügyintézésre is. 
 
(2) A hallgatónak a Neptun elektronikus tanulmányi rendszer felületén keresztül benyújtható 
kérelmét a Neptun rendszeren keresztül kell elsődlegesen benyújtania. Amennyiben a HKR papír 
alapú kérelem benyújtásáról rendelkezik vagy nem nyújtható be a Neptun elektronikus 
tanulmányi rendszeren keresztül, a hallgató a kérelmét a Hallgatói Szolgáltatási Osztályon 
előzetes időpont egyeztetést követően személyesen nyújtja be vagy postai úton küldi meg. 
 

9. § 
 

A tanórák látogatásának rendje 
 
(1) Az Egyetem a 2020/2021-es tanév őszi félévétől hibrid oktatást valósít meg, ennek keretében 
nappali tagozaton fő szabály szerint az 50 főnél kisebb létszámú előadások, illetve a gyakorlatok 
jelenléti oktatás formájában kerülnek megtartásra a jelen utasításban foglalt távolságtartási és 
higiéniai előírások betartása mellett. 
 
(2) Nappali munkarenden, amennyiben a hallgatók létszáma 50 főnél nagyobb, az előadást 
online formában kell megtartani. Az online előadásokat rögzíteni kell és elérhetővé kell tenni a 
hallgatók számára. Az előadás rögzítése kiváltható egy olyan online tananyaggal, amely a 
szóbeli előadás meghallgatásával egyenértékű ismeretszerzést tesz lehetővé a hallgató 
számára. Amennyiben az előadás anyaga feldolgozásra kerül az adott tárgy gyakorlati óráján, 
a rögzített előadást vagy az online tananyagot legkésőbb a gyakorlatot megelőző naptári napon 
közzé kell tenni.  
 
(3) A rögzített előadások vagy az online tananyagok az oktató által megjelölt egyetemi 
szerverekre kerülnek feltöltésre, ahol azokat a hallgatók szabadon választott időpontban 
tekinthetik meg. A hallgatók az egyes tárgyak, előadások sajátosságairól a tantárgy-teljesítési 
feltételekből és az oktatóktól tájékozódhatnak.  
 
(4) Levelező munkarenden az oktatás főszabályként online formában történik, az előadások 
rögzítése vagy a (2) bekezdés szerinti online tananyagok közzététele mellett. Az oktatás egy 
része kari dékáni engedéllyel jelenléti formában is megvalósítható, a jelen utasításban foglalt 
távolságtartási és higiéniai előírások betartása mellett. 
 
(5) Minden munkarenden a személyes konzultáció, illetve a beadandó dokumentumok, zárthelyi 
dolgozatok, írásbeli vizsgadolgozatok kiértékelésébe való betekintés lehetőségét folyamatosan 
biztosítani szükséges a HKR-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően. 
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(6) Fenti követelménynek való megfelelésről az adott oktatást szervező oktatási egység (tanszék) 
köteles gondoskodni. 
 

10. § 
 

A hallgatói tanulmányi teljesítmény értékelésének rendje  
 
(1) A hallgatók tanulmányi teljesítményének értékelése az általuk folytatott képzési formától 
függően a HKR, vagy a Felnőttképzési Szabályzat, vagy a Doktori Szabályzat rendelkezései 
szerinti vizsgáztatási és számonkérési szabályai szerint a jelen utasításban foglalt eltérésekkel 
történik. 
 
(2) A személyes jelenlét mellett megszervezett szóbeli vagy írásbeli értékelés napja, érintett 
területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerül meghatározásra, ezzel biztosítva a 
járványügyi szabályok betartását. A szóbeli értékelés esetén a hallgatók előzetesen egyeztetett, 
ütemezett időpontra kerülnek behívásra. 
 
(3) A személyes jelenlét mellett megszervezett értékelés esetében a jelenléti oktatás formájában 
megtartott tanórákra vonatkozó előírásokat kell betartani. 
 
(4) A személyes jelenlét mellett megszervezett értékelések során kizárólag egészséges, 
tüneteket nem mutató hallgató, illetve oktató vehet részt.  
 
(5) Az általános szabályokkal összhangban a személyes jelenlét mellett megszervezett szóbeli 
és írásbeli értékelés alkalmával a maszk viselése kötelező. 
 
(6) Az Egyetem köteles a személyes jelenlét mellett megszervezett értékelések befejezését 
követően a munkafelületek és a segédeszközök fertőtlenítését a vonatkozó szerződéses 
rendelkezések keretei között / megrendelések alapján elvégeztetni. 
 
(7) Biztosítani szükséges az értékelés helyszínének gyakori, lehetőség szerint természetes 
szellőztetését. 
 
(8) Szóbeli értékelésen egyszerre legfeljebb két hallgató tartózkodhat az adott helyiségben a 
vizsgáztató(ko)n kívül. 
 

11. § 
 

Kollégiumok működésére vonatkozó szabályok  
  
(1) A 2020/2021-es tanév őszi félévétől az Egyetem kollégiumi férőhelyet azon hallgatók részére 
tud biztosítani, akik egy esetleges járványügyi intézkedéshez kapcsolódó kollégiumi bezárás 
esetén magyarországi lakó- vagy tartózkodási helyre tudnak távozni, melyről a 5. számú 
mellékletben szereplő nyilatkozatot kell tenniük. A nyilatkozatban a beköltöző hallgató nem 
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adhatja meg kollégiumi címét az esetlegesen vele szemben elrendelt hatósági házi karantén 
helyéül. 
 
(2) A kollégiumokban kizárólag egészséges, új típusú koronavírus-megbetegedésre jellemző 
tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. A beköltözésnél az 5. 
számú mellékletében foglalt nyilatkozat megtétele és testhőmérés szükséges. Ezt naponta 
egyszer minden a kollégium területén tartózkodó személy esetében el kell végezni.  A napi 
testhőmérést a kollégiumvezető által kijelölt személy végzi. Amennyiben a kollégium területén 
tartózkodó személy testhőmérséklete az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket 
meghaladja, 5 perc időkülönbséggel a mérést meg kell ismételni. Ha a második mérés szerint a 
tüneteket mutató személy testhőmérséklete a mértéket továbbra is meghaladja, vagy egyéb 
tüneteket mutat, amennyiben állapota lehetővé teszi, soron kívül az illetékes betegellátóhoz 
(háziorvos) kell irányítani, ha állapota ezt nem teszi lehetővé a 2. számú mellékletben 
foglaltaknak megfelelően azonnal el kell különíteni a kollégium erre a célra kijelölt szobájában, 
és hozzá orvost kell hívni. Az esetet a kollégiumvezető, vagy a testhőmérést végző személy a 
név és a szobaszám feltüntetésével nyilvántartásában rögzíti és az elkülönítést elvégzi. 
 
(3) A beköltözési folyamatot úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum 1,5 
méteres védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön. 
 
(4) A szobákban a maszk használata nem kötelező. 
 
(5) A közös használatú helyiségekben, közösségi terekben, különösen a folyosókon, konyhában, 
az egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségekben, valamint a kondicionáló termekben térben és 
időben is kötelesek a bentlakók a távolságtartás szabályait betartani. Szükség esetén a 
kollégiumvezető az egyes közös használatú helyiségek esetében meghatározhatja az egy 
időben bent tartózkodók létszámát. 
 
(6) A kollégiumban a közösségi terekben, illetve ha zárt térben rendezvény van, vagy több 
személy együttesen tartózkodik, a maszk használata kötelező. A liftekben/felvonókban – 
amennyiben abban többen tartózkodnak - a maszkviselés ugyancsak kötelező. 
 
(7) A kollégium ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségeiben a hallgatóknak a maszk használata 
kötelező. A Kollégiumi irodák munkaállomásai és a fogadó terület egymástól minimum 1,5 
méteres védőtávolságban történő kialakítása kötelező. 
 
(8) A hallgató vendéget a higiéniás, távolságtartási és maszkviselési szabályok betartása mellett 
fogadhat, a vendég azonban a kollégiumban nem aludhat. 
 
(9) Fertőzésgyanú esetén a jelen § (2) bekezdése szerint kell eljárni. 
 
(10) Az Egyetem a fertőzésgyanú esetére kollégiumonként 1-1 darab üres kollégiumi szobát 
biztosít az érintett személy átmeneti elkülönítése céljából, azonban az Egyetem nem biztosít a 
hallgatók részére esetleges hatósági házi karanténkötelezettség teljesítéséhez megfelelő 
helyiséget. Az átmeneti elkülönítés az erre a célra kijelölt szobákban legfeljebb 48 óráig tarthat, 
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ez alatt gondoskodni kell a hallgatóra vonatkozó egészégügyi szakvélemény alapján a 
karanténban történő elhelyezéséről vagy az elkülönítés feloldásáról. 
 
(11) A külföldről érkező nem magyar állampolgár hallgatók esetében lehetőség van ideiglenes 
jelleggel a kollégium betegszobáját a Magyarországra történő belépést követő legfeljebb 48 
óra időtartamban a hallgató részére rendelkezésre bocsátani, amennyiben a hatósági 
házikaranténban történő elhelyezése más módon nem megoldott. Ez időtartam alatt a 
Mobilitási Főosztály köteles felvenni a hallgatóval a kapcsolatot és intézkedni egyéb hatósági 
házikarantén (pl. bérelt szálláshely) helyszín biztosításáról.      
 
(12) A kollégiumi bent tartózkodásra vonatkozó, jelen utasításban foglalt óvintézkedések első 
megszegésekor kollégiumvezetői figyelmeztetés, többszöri, vagy súlyos megsértése esetén 
fegyelmi eljárás indul, mely a kari Fegyelmi Bizottság döntése alapján a kollégium területéről 
való azonnali kitiltást is maga után vonhat. 
 

12. § 
 

Tanévnyitó, diplomaátadók, gólyanapok, illetve egyéb rendezvények megtartására vonatkozó 
szabályok 

  
(1) A tanévnyitó és diplomaátadó rendezvényeket úgy kell megszervezni, hogy a jelenlévők 
összlétszáma a hatályos jogszabályoknak megfelelő létszámot ne haladja meg. A lebonyolítás 
során is figyelemmel kell lenni a védőtávolság (minimum 1,5 méter) betartására. 
 
(2) A zárt térben megrendezésre kerülő tanévnyitó és diplomaátadó rendezvényeken maszk 
használata kötelező. 
 
(3) A hallgatói létszám és az (1) bekezdésben foglalt korlát figyelembevételével, több tanévnyitó 
és diplomaátadó rendezvény tartható, a rendezvény(ek) online közvetíthető(k). Valamennyi 
érintett hallgatónak az eskütétel lehetőségét biztosítani szükséges, szükség esetén több 
csoportra bontva a hallgatókat. 
 
(4) Az egyetemi gólyanapok megrendezése – mint oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó 
rendezvény – csak kivételesen indokolt esetben lehetséges. Akár zárt, akár nyílt téren történik a 
program, a minimum 1,5 méteres védőtávolság betartására fokozott figyelemmel kell lenni.  
 
Szükség esetén a gólyanap(ok) több turnusban is megszervezhető(k). Fokozottan kell figyelni a 
megfelelő fertőtlenítésre, az ehhez a szükséges eszközöket a szervezőknek kell biztosítania. 
 
(5) A gólyanap zárt térben megrendezésre kerülő programjai esetében a maszk használata 
kötelező. A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell. 
 
(6) A gólyanapokat a területileg illetékes járványügyi hatóság részére az esemény főszervezője 
köteles bejelenteni, valamint egyeztetni a szervezés körülményeiről.  
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(7) Jelen utasítás időbeli hatálya alatt az oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó 
rendezvényeket csak kivételesen indokolt esetben lehet megtartani. 
 
(8) Az Egyetemen a tanévnyitó, diplomaátadó és gólyanap rendezvények kivételével nem 
szervezhető olyan rendezvény, amely az Egyetem épületeiben, vagy az Egyetem szervezésében 
külső helyszínen kerül megszervezésre és a résztvevők létszáma az 50 főt meghaladja. 
 
(9) Amennyiben egy adott 50 fő feletti rendezvény megtartása az Egyetem működése 
szempontjából kiemelt fontosságú, jelentőségű, vagy annak elmaradása jelentős működési, 
presztízsveszteséget, vagy egyéb nehézséget okoz, úgy megtartását az Egyetem rektora és 
kancellárja együttesen engedélyezheti.  
 
(10) Az Egyetem épületeiben rendezvény abban az esetben tartható, ha annak szervezője 
írásban nyilatkozik a jelen utasítás 5. §-ában foglalt rendelkezések betartásáról, illetve a 
résztvevőkkel való betartatásáról. Az ezzel járó esetleges többletköltségeket a rendezvény 
szervezőjének kell vállalnia.  

13. § 
 

Könyvtárak 
 

(1) Az Egyetem Központi Könyvtárának és Tagkönyvtárainak (a továbbiakban együttesen: 
Könyvtárak) területén a maszk használata és a minimum 1,5 méteres védőtávolság betartása 
kötelező, a kihelyezett kézfertőtlenítő eszközök használata ajánlott. 
 
(2) A Könyvtárak jogosultak az egyidejűleg bent tartózkodók számának meghatározására. 
Előzetesen jelzett időpontokra lehetőség van helyfoglalásra és könyvtári szolgáltatások 
foglalására. 
 
(3) A Könyvtárak használatával kapcsolatos változásokra vonatkozó további speciális szabályok 
a jelen utasítás 6. számú mellékletében találhatók. 
 
(4) A Könyvtárak aktuális nyitvatartásáról a Könyvtárak honlapján kell tájékoztatást nyújtani. 
 

14. § 
 

Sporttevékenységek, egyéb szabadidős létesítmények használata  
 
(1) A testnevelési órákon kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek 
érző hallgató, testnevelő tanár, illetve edző vehet részt. 
 
(2) A fertőzésveszély csökkentése érdekében előnyben kell részesíteni a szabadtéri 
tevékenységeket. A zárt térben megvalósított foglalkozások, programok során törekedni kell a 
1,5-2 méteres védőtávolság folyamatos betartására. 
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(3) A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható 
feladatokra szükséges hangsúlyt helyezni. 
 

15. § 
 

Az Egyetem által szervezett nyelvvizsgákra vonatkozó szabályok 
 

(1) Az Egyetem Nyelvvizsgaközpontjában és az Egyetem vizsgahelyein a jelen utasítás, illetve 
amennyiben nem az Egyetem területén történik, akkor az ott hatályos előírások szerint kell a 
nyelvvizsgákat megszervezni. 
 
(2) Mind a szóbeli, mind az írásbeli nyelvvizsgákon kizárólag egészséges, koronavírus vagy más 
fertőző megbetegedés tüneteit nem mutató, magát egészségesnek érző vizsgázó és 
vizsgáztató (teremfelügyelő) vehet részt. 
 
(3) A vizsga helyszínéül szolgáló épületekben, vizsgatermekben a várakozás és a vizsgázás 
időtartama alatt mind a vizsgázók, mind a vizsgáztatók (teremfelügyelők) számára a maszk 
használata és a minimum 1,5 méteres védőtávolság betartása kötelező.  
 
(4) Az írásbeli vizsgákon a vizsgázók létszámát a termek méretével összhangban úgy kell 
meghatározni, hogy a vizsgázók között a minimum 1,5 méteres védőtávolság tartható legyen. 
 
(5) A vizsgázó - a vizsgaterembe lépés előtt előkészített -, személyének igazolására alkalmas 
okmányát (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél) a teremfelügyelő kérésére a fényképes 
összevetés idejére szabaddá kell tegye a távolságtartás szabályainak betartásával. 
 
 

III. ALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

16. § 
 

Munkavégzés helye 
 

(1) Szükség szerint lehetőség van a 2/2020. (III. 10.) számú rektori-kancellári közös utasításban 
(továbbiakban: home office utasítás) foglalt távolról történő alkalmi munkavégzésre vonatkozó 
rendelkezések alkalmazására, amennyiben az nem hátráltatja az adott szervezeti egység 
megfelelő, folyamatos működését. Ennek során különös figyelemmel kell lenni a 60 év feletti, 
valamint egészségi állapotuk miatt magas kockázattal élő alkalmazottakra. 
 
(2) A járványügyi helyzet alakulásától függően a home office utasításban foglaltakkal 
összhangban a munkáltatói jogkörgyakorlók által lehetőség van az általános ügymenet 
mértékétől (havi 7 nap) eltérő mértékű távolról történő munkavégzés engedélyezésére, illetve 
jogszabályi lehetőség esetén elrendelésére. 
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17. § 
 

Külföldi kiutazások 
 

(1) A közalkalmazottak magánjellegű külföldi utazásait az Egyetem nem korlátozza, az 
alkalmazottak Magyarország, illetve a célország kormányai által meghatározott utazási 
korlátozások figyelembevételével utazhatnak külföldre azzal, hogy külföldi magánút tervezése 
esetén azt előzetesen be kell jelenteni a munkáltató (munkahelyi vezető) felé. Amennyiben a 
magánjellegű út kapcsán SARS-Cov-2 (PCR) teszt elvégzésének igénye merül fel, a teszteléssel 
kapcsolatos költségeket a közalkalmazott maga köteles megfizetni. 
 
(2) Külföldi hivatalos utat – amennyiben arra a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések 
lehetőséget adnak – a munkáltató (munkahelyi vezető) abban az esetben engedélyezhet, 
amennyiben az különösen indokolt, vagy az Egyetem szempontjából különös jelentőséggel, 
fontossággal bír és a döntés időpontjában nincs érvényben az adott országra vonatkozóan 
be/kiutazási tilalom. Amennyiben a Magyarországra való visszatérés után SARS-Cov-2 (PCR) 
teszt elvégzése szükséges, a teszteléssel kapcsolatos költségek megtérítését a munkáltatói 
jogkörgyakorló személy ilyen irányú kérelem alapján engedélyezheti. 
 
(3) Külföldi hivatalos delegáció fogadása kizárólag indokolt esetben, az Egyetem arra jogosult 
magasabb vezetőjének előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges, amennyiben arra a 
vonatkozó Magyarországra történő beutazásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések 
lehetőséget adnak.  
 

18. §  
 

Testületek működése 
 

Az egyetemi és kari testületek/bizottságok esetén a testület/bizottság vezetője jogosult dönteni 
arról – hatályos normatív szabályozás és hatósági rendelkezések között –, hogy a 
testületi/bizottsági ülést és/vagy döntéshozatalt személyes jelenléttel, vagy online (MS Teams) 
módon kerüljön megtartásra.  
 
 

IV. BESZERZÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK 
 

19. § 
 

A válsághelyzettel összefüggő beszerzések szabályai 
 
(1) Az Egyetem az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő beszerzések esetében a 
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzattól (jelen szakasz alkalmazásában a továbbiakban: 
Szabályzat) eltérően egyedi eljárásrendet alkalmaz. 
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(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/E. §-a bekezdés szerinti beszerzési 
eljárás a mentesítési kérelem benyújtását követően megindítható, de a mentesítés kézhezvételét 
megelőzően, azzal, hogy ebben az esetben a szerződés csak a mentesítés kézhezvételét 
követően lép hatályba (feltételes beszerzés). Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
232/E. §-a szerint nem minősülő, de a válsághelyzettel összefüggő – beszerzések esetében 
(ideértve a távoktatással összefüggő beszerzéseket is) szintén jelen 19. § rendelkezései 
alkalmazandók. 
 
(3) A beszerzési eljárás a Szabályzatban előírt fedezetigazolás nélkül is megindítható, azzal, 
hogy annak legkésőbb az eljárás eredményét megállapító döntésig meg kell történni. 
 
(4) Az eljárás indítása az eljárást megindító felhívásnak az ajánlattételre felhívandó gazdasági 
szereplők részére történő megküldésével történik. 
 
(5) Ajánlattételre lehetőség szerint legalább három ajánlattevő kérhető fel. 
 
(6) Kivételes sürgősség esetén a (4) bekezdésben foglalt eljárási szabályok mellőzésével egy 
adott gazdasági szereplő közvetlenül is felhívható ajánlattételre, a jelen utasítás szerinti eljárási 
szabályok értelemszerű alkalmazásával. A kivételes sürgősség keretében lefolytatott eljáráshoz 
a kancellár engedélye szükséges. 
 
(7) A jelen utasítás szerinti eljárásoknál a Szabályzat rendelkezéseit értelemszerűen kell 
alkalmazni. 

 
 

V. KÜLSŐS PARTNEREKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

20. § 
 

Őrzés-védelem 
 

(1) Az Egyetemen épületeiben a szerződéses jogviszony alapján az őrzés-védelmi és 
portaszolgálati feladatokkal megbízott partnerek által foglalkoztatott személyek a munkavégzés 
során maszk viselésére kötelesek. 
 
(2) Az őrszolgálat munkatársai kötelesek az Egyetem épületeibe belépni kívánó személyek 
figyelmét felhívni a jelen utasításban foglalt maszkviselési és higiéniás előírások betartására, 
amennyiben az adott személy a jelen utasítás rendelkezéseit nem tartja be. A fenti maszkviselési 
és higiéniás előírásokat - a felhívás ellenére - be nem tartó személyek esetében, az őrszolgálat 
jogosult intézkedni az Egyetem épületeiből történő távozás biztosítása érdekében. 
 
(3) A speciális munkacsoport a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása rendjéről 
szóló 1/2020. (I. 31.) rektori-kancellári közös utasításban fogalt hatáskörében hozott döntése 
szerint az Egyetem külön utasítása alapján a portaszolgálat feladata az Egyetem épületeibe 
belépni kívánó személyek testhőmérsékletének ellenőrzése. Ilyen esetben amennyiben a belépni 
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kívánó személy testhőmérséklete az országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket 
meghaladja, 5 perc időkülönbséggel a mérést meg kell ismételni. Ha a második mérés szerint a 
belépni kívánó személy testhőmérséklete a mértéket továbbra is meghaladja, a belépés nem 
engedélyezett. Az Egyetem biztosítja a testhőméréshez szükséges eszközöket. A portaszolgálat 
a nem engedélyezett belépés tényéről a hallgatók esetében a név, kar, képzés neve (szak), 
évfolyam, alkalmazottak esetében név, szervezeti egység megjelölésével nyilvántartásában 
rögzíti és azt az Oktatási Igazgató, illetve alkalmazott esetén a Humánpolitikai Osztályvezető 
részére eljuttatni. 
 

21. § 
 

Takarító szolgálat 
 

Az Egyetemen épületeiben a szerződéses jogviszony alapján a takarítási feladatokkal megbízott 
partnerek által foglalkoztatott személyek a munkavégzés során maszk viselésére kötelesek A 
takarításra vonatkozó egyéb részletes szabályokat az Egyetem vonatkozó szerződései / 
megrendelései tartalmazzák.  

 
 

VI. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

22. § 
 

Szerződések, teljesítésigazolások és egyéb dokumentumok aláírása 
 
(1) Főszabály szerint a szerződések, szerződésekhez kapcsolódó nyilatkozatok, 
teljesítésigazolások és egyéb dokumentumok, iratok, valamint az egyoldalú nyilatkozatok 
aláírásának folyamata a normál ügymenet szerinti általános rendelkezéseknek megfelelően, 
azaz papír alapon történik.     
 
(2) Az aláírás folyamata a másik fél részéről indokolt esetben (így különösen, de nem 
kizárólagosan: a Kormány által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet, járványügyi készültség 
idején, valamely szerződő fél betegsége, egyéb akadályoztatása esetén, amennyiben az eredeti 
aláírások beszerzése nem megoldható, vagy aránytalan nehézséggel járna)  elektronikus úton is 
történhet. Az Egyetemen az oktatói szerződések és keresetkiegészítések elkészítésének 
folyamatáról szóló 1/2019. (II.15.) rektori-kancellári közös utasítás szerinti oktatói szerződések 
távollevő felek közötti, illetve elektronikus aláírásának eljárásrendjét jelen utasítás 8/A. melléklete, 
az oktatói szerződések és keresetkiegészítéseken kívüli iratok távollevő felek közötti, illetve 
elektronikus aláírásának eljárásrendjét jelen utasítás 8/B. számú melléklete tartalmazza. 
  
(3) Szerződések és egyéb kétoldalú dokumentumok postai úton történő aláíratása esetén, illetve 
a (2) bekezdés szerinti esetekben a kötelezettségvállaláshoz a távollévő felek közti 
szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi előírások (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény) szerint a szerződés létrejöttéhez a szerződés egyes példányainak a másik félhez 
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történő megérkezésére és igazolt átvételére van szükség. A felek ebben az esetben külön-külön 
írják alá a szerződés példányait.  
 
(4) Egyoldalú nyilatkozatok esetén a másik fél általi átvétel igazolása szükséges.  

  
 

VI./A ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS 
 

22/A. § 
 
(1) A jelen utasítás tárgyi hatálya alá tartozó, az Egyetem járványügyi intézkedéseivel kapcsolatos 
közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésére az SZMR 20. számú mellékletét képező, a 
BGE adatvédelmi, adatkezelési, valamint a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű 
adatok megismerésére irányuló kérelmek intézéséről szóló szabályzata vonatkozó rendelkezéseit 
jelen utasításban foglalt eltéréssel kell alkalmazni. 
 
(2) A közérdekű adatigénylések teljesítését megelőzően, az adatszolgáltatás tartalmát előzetesen 
az Egyetem fenntartójával szükséges egyeztetni a Jogi Igazgatóság közreműködésével. 
 
(3) A jelen utasítás tárgyi hatálya alá tartozó, az Egyetem járványügyi intézkedéseivel kapcsolatos 
sajtómegkeresés esetén az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének a tömegkommunikációval 
való kapcsolattartás rendjére vonatkozó rendelkezéseit jelen utasításban foglalt eltéréssel kell 
alkalmazni kell alkalmazni. 
 
(4) A helyi, illetve országos médiumok részére történő tájékoztatás megtételét megelőzően a 
nyilatkozat tartalmát előzetesen az Egyetem fenntartójával szükséges egyeztetni a 
Kommunikációs és Marketing Iroda közreműködésével. 
 
 

VII. ZÁRÓ RÉSZ 
 

23. § 
 

Záró és hatályba léptető rendelkezések 
 
(1) Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt utasítás az aláírása napján lép hatályba. A 
módosítások dőlt és félkövér betűvel jelzettek. 
 
(2) Jelen utasítás a hatályba lépést követően haladéktalanul az Egyetem honlapján (https://uni-
bge.hu) kerül közzétételre, mellyel egyidejűleg az Egyetem hallgatói Neptun üzeneten keresztül, 
az Egyetem alkalmazottai külön kör e-mail formájában kerülnek tájékoztatásra a jelen 
utasításban meghatározott szabályok betartásának szükségességéről. Jelen utasítást az 5. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Egyetem épületeibe belépő személyek 
tájékoztatása céljából az Egyetem valamennyi épületének (karának) portaján el kell helyezni. 
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(3) Jelen utasítás hatályba lépését követően a Gazdasági Igazgatóság haladéktalanul elvégzi a 
járványügyi védekezéshez szükséges eszközök és tárgyi feltételek körének, szükségességének 
meghatározását és volumenének felmérését (eldobható- és textilmaszkok, kéz- és 
felületfertőtlenítő, vírusölő szerek, infravörös, érintés nélküli lázmérő- és hőmérő pisztolyok, 
kesztyűk stb.), valamint meghatározza az Egyetem épületeiben a járványügyi helyzetnek 
megfelelő higiéniés körülményeket (az Egyetem összes karának, összes épületére kiterjedő 
minimum elvárás). 
 
(4) Jelen utasítás hatályba lépését követően a Gazdasági Igazgatóság illetékes szervezeti 
egységeinek tájékoztatniuk kell a külsős partnereket a jelen utasításban meghatározott 
szabályokról. 
 
(5) Jelen utasítás, illetve egyéb eljárási protokoll vagy szabályozás szerint nem kezelhető, az 
ezektől eltérő, azonnali intézkedést igénylő egyedi esetekben az Egyetem karain a dékánok, a 
központi szervezeti egységek vonatkozásában a szervezeti egységek vezetői (igazgatók, iroda- és 
központvezetők) jogosultak döntést hozni. 
 
(6) Amennyiben az (5) bekezdés szerinti esetek száma, jelentősége, kockázata alapján indokolt, a 
döntéshozatalra jogosultnak tájékoztatnia kell az Egyetem Speciális Munkacsoportját, 
kezdeményezve általános érvényű, egységes gyakorlat biztosítása érdekében, a megfelelő 
szabályozás kidolgozását. 
 
Budapest, 2020. október 29. 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Heidrich Balázs s.k. 
rektor 

Dr. Dietz Ferenc s.k. 
kancellár 
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1. számú melléklet 
 
 
TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a hallgatónak/alkalmazottnak, akinek új 
típusú koronavírus fertőzésre (Covid-19) jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt 
magán ilyen tüneteket: 
 

1. köhögés; 
2. nehézlégzés, légszomj; 
3. láz; 
4. hidegrázás; 
5. izomfájdalom; 
6. torokfájás; 
7. újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar. 

 
A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is beszámoltak a 
vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve a gasztrointesztinális tüneteket, mint például: 
 

a) émelygés, 
b) hányás és/vagy 
c) hasmenés. 

 
Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az 
utasításait. 
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2. számú melléklet 
 

A betegség tüneteit mutató, vagy a fertőzés gyanúja miatt hatósági karanténba került, vagy igazoltan 
korona vírusfertőzött személyekkel kapcsolatos, továbbá az igazoltan korona vírusfertőzött személlyel 

történt kontaktus esetén alkalmazandó eljárásrend 
 

I. Általános eljárási szabályok 
  

1. Az Egyetem területére kizárólag a koronavírus fertőzés tüneteit nem mutató, egészséges személy léphet. A 
tüneteket minden személy napi rendszerességgel köteles magán az egyéni felelősségvállaláson alapuló 
járványügyi prevenció érdekében – az Egyetem területére való belépés előtt – ellenőrizni.   

2. A magán a jelen utasítás 1. számú melléklete szerinti tüneteket észlelő közalkalmazott ennek tényéről 
haladéktalanul értesíteni köteles a szervezeti egység vezetőjét és a Humánpolitikai Osztályt a 
humanpolitika@uni-bge.hu e-mail címen és ezzel egyidőben – amennyiben az Egyetem területén tartózkodik 
– munkahelyéről haladéktalanul távoznia kell, fel kell vennie a kapcsolatot a háziorvosával és maradéktalanul 
követnie kell annak utasításait. Ezt követően koronavírus fertőzés gyanújának megállapítása esetén ennek 
tényét szervezeti egység vezetőjének és a Humánpolitikai Osztálynak a fenti e-mail címen be kell jelentenie, 
továbbá köteles tájékoztatást adni az egészségügyi állapotának alakulásáról, járványügyi megfigyelés/hatósági 
házi karantén elrendelésének tényéről).  
 

3. A magán a jelen utasítás 1. számú melléklete szerinti tüneteket észlelő hallgatónak – amennyiben az Egyetem 
területén tartózkodik – az Egyetem területét haladéktalanul el kell hagynia, fel kell vennie a kapcsolatot a 
háziorvosával és követnie kell annak utasításait. 

 
4. Ha a hallgató a tünetek jelentkezése idején, vagy jelen utasítás 11 §. (2) és (10) bekezdésében rögzített 

testhőmérést követően a kollégiumban tartózkodik, a kollégiumvezető engedélye alapján elkülönítő 
helyiségben tartózkodhat hazautazásának megkezdéséig, de legfeljebb 48 óráig. Koronavírus fertőzés 
gyanújának megállapítása esetén ennek tényét a kollégium vezetőjének köteles bejelenteni. Ezt követően 
továbbá a jelen mellékletben a hallgatókra vonatkozó általános rendelkezéseknek megfelelően köteles további 
tájékoztatást adni az egészségügyi állapotának alakulásáról.  

5. A magán a jelen utasítás 1. számú melléklete szerinti tüneteket észlelő személy a tünetek észlelését követően 
akkor léphet be az Egyetem területére, ha nem diagnosztizálnak nála Covid-19 betegséget és a háziorvosa 
gyógyultnak nyilvánítja. 

6. Ha a SARS-CoV-2 (PCR) teszt alapján, vagy egyéb hivatalos úton a fertőzés igazolt, akkor  

a. az alkalmazott ennek tényéről haladéktalanul értesíti a szervezeti egység vezetőjét és a Humánpolitikai 
Osztályt a humanpolitika@uni-bge.hu e-mail címen; 

b. hallgató ennek tényét a tanulmányi rendszerben (NEPTUN) bejelenti a „Covid-19 fertőzés bejelentése” 
című kérvénnyel. 

Fenti bejelentési szabályokat kell alkalmazni pozitív PCR teszt nélkül is a járványügyi megfigyelés/hatósági 
házi karantén elrendelése esetén. Ha bármely okból a hallgató járványügyi megfigyelés miatt vagy hatósági 
házikarantén miatt mozgásában korlátozott ezt a „COVID-19 járványügyi megfigyelés/ hatósági házi karantén 
megszüntetés bejelentése” kérelem formájában akkor is be kell jelentenie, ha betegsége nem igazolt. 

7. Az igazolt koronavírus fertőzés tényéről, vagy a járványügyi megfigyelés/hatósági házi karantén elrendeléséről 
hallgató esetén az Oktatósági Igazgatóság értesíti az érintett kar dékánját, és amennyiben a hallgató kollégista, 
a kollégiuma vezetőjét, alkalmazott esetén a Humánpolitikai Osztály az alkalmazott szervezeti egységének 
vezetőjét. Az igazolt koronavírus fertőzés tényéről hallgató esetében az Oktatósági Igazgatóság, alkalmazott 
esetén a Humánpolitikai Osztály egyben értesíti az illetékes járványügyi hatóságot is. 
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8. Az igazolt koronavírus fertőzés tényéről az egyes bejelentések alapján 

a) hallgatók esetében az Oktatási igazgatóság,  
b) alkalmazottak esetében a Humánpolitikai osztály  

 
köteles egységes nyilvántartást vezetni, mely tartalmazza a hallgató/alkalmazott nevét, alkalmazott esetében 
a szervezeti egységet, hallgató esetében a Neptun kódot, lakcímét/tartózkodási helyét, telefonszámát, a 
bejelentés dátumát, valamint a mintavétel és járványügyi megfigyelés/hatósági házi karantén elrendelése 
esetén a megszűnés időpontját, az illetékes járványügyi hatóság értesítésének dátumát.  

 
9. Az alkalmazott a tünetek megjelenése, vagy igazolt fertőzés fennállása esetén, amennyiben egészségi állapota 

és ellátandó feladatai ezt lehetővé teszik, otthoni munkavégzés keretében elláthatja feladatait. Munkahelyére 
a 5. pontban foglaltaknak megfelelően kizárólag a háziorvosa utasítása/engedélye alapján térhet csak vissza. 

10. A hallgató, ha a tünetek, vagy igazolt fertőzés fennállása miatt az Egyetem területére nem léphet be, akkor – 
amennyiben egészségi állapota ezt lehetővé teszi – távolléti oktatás keretében vehet részt az oktatásban. A 
hallgató a 5. pontban foglaltaknak megfelelően a háziorvosa utasítása/engedélye alapján térhet csak vissza az 
Egyetem intézményeibe, területére, igazolt fertőzés esetén a Neptunban a „COVID-19 járványügyi 
megfigyelés/ hatósági házi karantén megszüntetés bejelentése” kérelem leadásával. 

11. A koronavírussal kapcsolatos fenntartói adatszolgáltatások teljesítésének megszervezéséért a Jogi Igazgató 
felelős 

 

II. Eljárási szabályok igazolt fertőzés esetén a további érintettek tájékoztatásáról 
 
Hallgatói igazolt fertőzés esetén 
 

1. Az Oktatási Igazgatóság a hallgatói bejelentést követően megvizsgálja, hogy a hallgató a bejelentésben 
felsorolta-e a tünetek jelentkezése előtti napokban látogatott kurzusait. Amennyiben nem, a hallgatótól 
emailen megkérdezi, hogy milyen kurzusok tanóráin vett rész személyesen a tünetek jelentkezését megelőző 
két naptári napban. Amennyiben a hallgató nem válaszol négy órán belül, vagy nincsenek tünetei, akkor a 
Neptun szerint az órarendjében szereplő tanórákat kell figyelembe venni a tünetek jelentkezésének dátuma, 
vagy ennek hiányában a PCR-teszt mintavételének dátuma előtti négy naptári napban. Az Oktatási 
Igazgatóság az érintett kurzusok résztvevőit, valamint a kurzusokat vezető oktatókat az igazolt fertőzés 
tényéről a konkrét hallgató megnevezése nélkül értesíti és - amennyiben az óratartás helyének (tanterem, 
előadó stb.) kapacitása kevesebb, mint a kurzus létszámának legalább háromszorosa - megkéri, hogy a tünetek 
jelentkezésének napjától, vagy ennek hiányában a  PCR-teszt mintavételének napjától számított 10 napig, de 
legfeljebb az igazolt fertőzöttel való legutolsó kontaktustól számított 10 napig ne lépjenek be az Egyetem 
területére. Amennyiben a kontaktkutatás eredményeképpen a járványügyi hatóság nem tartja indokoltnak a 
karantén fenntartását, az érintett oktatók és hallgatók visszatérhetnek az egyetemre. 
 

2. Az 1. pontban foglalt esetben az érintett kurzusokat – a létszámtól függetlenül – online/távolléti oktatási 
formában kell a karantén idején megtartani. 
 
Oktatói igazolt fertőzés esetén 
 

1. A Humánpolitikai Osztály az oktatói bejelentést követően értesíti az Oktatási Igazgatóságot, amely ezután az 
oktatótól emailen megkérdezi, hogy mely kurzusokat tartotta meg személyesen a tünetek jelentkezését 
megelőző két naptári napban. Amennyiben az oktató nem válaszol négy órán belül, vagy nincsenek tünetei 
akkor a Neptun szerint az órarendjében szereplő tanórákat kell figyelembe venni a tünetek jelentkezésének 
dátuma, vagy ennek hiányában a PCR-teszt mintavételének dátuma előtti négy naptári napban. Az Oktatási 
Igazgatóság az érintett kurzusokon részt vevő hallgatókat az igazolt fertőzés tényéről az oktató 
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fertőzöttségének említése nélkül értesíti és - amennyiben az óratartás helyének (tanterem, előadó stb.) 
kapacitása kevesebb, mint a kurzus létszámának legalább háromszorosa - megkéri, hogy a tünetek 
jelentkezésének napjától, vagy ennek hiányában a  PCR-teszt mintavételének napjától számított 10 napig, de 
legfeljebb az igazolt fertőzöttel való legutolsó kontaktustól számított 10 napig ne lépjenek be az Egyetem 
területére. 

 
2. Az oktató helyettesítéséről a kurzust meghirdető tanszéknek kell gondoskodnia. Az oktató – amennyiben 

egészségi állapota lehetővé teszi – megtarthatja az óráit távolléti oktatás formájában. 
 
3.  Az oktatói igazolt fertőzés esetén a nem oktatói igazolt fertőzésre vonatkozó eljárás az irányadó az oktatóval 

kapcsolatba került munkatársak vonatkozásában. 
 
Nem oktatói igazolt fertőzés esetén  
 

1. A Humánpolitikai Osztály a bejelentést követően tájékoztatja az igazoltan koronavírussal fertőzött alkalmazott 
szervezeti egységének vezetőjét a fertőzés tényéről, aki a szervezeti egységen belül felméri, hogy kik voltak a 
fertőzött munkatárssal szoros kapcsolatban a tünetek megjelenését megelőző két naptári napban. 
Amennyiben a tünetek megjelenésének dátuma nem ismert, a PCR-teszt mintavételének dátuma előtti négy 
naptári napot kell figyelembe venni. 
 

2. A szervezeti egység vezetője ezt követően megkéri az érintett munkatársakat, hogy a tünetek jelentkezésének 
napjától, vagy ennek hiányában a PCR-teszt mintavételének napjától számított 10 napig, de legfeljebb az igazolt 
fertőzöttel való legutolsó kontaktustól számított 10 napig ne lépjenek be az Egyetem területére. Indokolt esetben 
a háziorvosa véleménye alapján negatív PCR teszteredmény birtokában az érintett munkatársak ennél 
hamarabb is visszatérhetnek az Egyetemre.  
 

3. Az alkalmazottnak a közvetlen vezetővel szükséges egyeztetni arról, hogy feladatait otthoni munkavégzés 
keretében el tudja-e látni, illetve, hogy a felek szabadság kivételében állapodnak meg.  

 
4. Amennyiben az alkalmazott oktatói tevékenyéget végez, esetében az oktatói igazolt fertőzésnél bemutatott 

eljárást is meg kell valósítani. 
 
 
 

Kontaktuskutatás során az expozíció kockázatának meghatározása 

Magas kockázatú expozíció (szoros kapcsolat): 

 A COVID-19 fertőzöttel egy háztartásban élő személy; 
 A COVID-19 fertőzöttel közvetlen fizikai kapcsolatba került személy (pl. kézfogás útján); 
 A védőeszköz alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg fertőző váladékával érintkezett személy (pl. 

ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz); 
 A COVID-19 fertőzöttel személyes kapcsolatba került személy (2 méteren belüli távolság és 15 percnél 

hosszabb idő); 
 A COVID-19 fertőzöttel zárt légtérben együtt tartózkodott személy (2 méteren belüli távolság és 15 

percnél hosszabb idő) [pl. iskolai osztályterem, irodai megbeszélés, kórházi váróterem); 
 Az előírt egyéni védőeszköz alkalmazása nélkül vagy potenciálisan sérült védőeszköz alkalmazása 

mellett a COVID-19 beteg közvetlen ellátásában/gondozásában részt vett egészségügyi, vagy 
ugyanezen módon a COVID-19 beteg mintáit kezelt laboratóriumi dolgozó; 

 A repülőúton: 
o a COVID-19 fertőzöttől bármely irányban 2 ülésnyi távolságban ült személy, 
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o a COVID-19 beteg ápolásában részt vett útitárs vagy személyzet, 
o a repülőgép személyzeteként a COVID-19 beteg ülőhelyének szektorában szolgálatot ellátott 

személy. 
o Amennyiben a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása indokolja, a repülőgép 

nagyobb területén vagy akár egészén utazókra kiterjeszthető a szoros kapcsolat fogalma. 

Alacsony kockázatú expozíció (alkalomszerű, rövid, eseti kapcsolat): 
 A COVID-19 fertőzöttel 15 percnél rövidebb ideig vagy 2 méteres távolságon kívül zárt légtérben 

együtt tartózkodó személy; 
 A COVID-19 fertőzöttel 15 percnél rövidebb ideig vagy 2 méteres távolságon kívül személyes 

kapcsolatba került személy; 

 A COVID-19 fertőzöttel bármilyen közlekedési eszközön együtt utazott személy.  
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3. számú melléklet 
 

 Eljárásrend a kettős állampolgársággal rendelkező, valamint a nem magyar állampolgárságú hallgatók, a 
nem magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban állók, valamint a munkavállalók 

Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól 
 

I. Általános szabályok 

 
1. A hallgató a Magyarország területére történő belépést követően 24 órán belül köteles felvenni a kapcsolatot 

azon felsőoktatási intézménnyel, amelynek a hallgatója, valamint megjelenni az igazoláson megadott 
szálláshelyen. 
 

2. A felsőoktatási intézmény a külföldről történő beutazáshoz 
2.1. a magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező valamennyi 
kettős állampolgár és nem magyar állampolgárságú hallgató részére az 3/a. számú melléklet 
2.2. a nem magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban álló hallgató mobilitás 
(részképzés, szakmai gyakorlat vagy rövid tanulmányút) céljából történő beutazásához a 3/b. számú 
melléklet 
 
szerinti igazolást állítja ki. 
 

3. Az érintett hallgató nem személyes adatai (útlevél/egyéb úti okmány száma és állampolgársága) alapján 
történő azonosítása az Országos Rendőr-főkapitányság általi ellenőrzéséhez kialakított központi egységes 
elektronikus felületen kerülnek rögzítésre. 
 

II. A magyar állampolgárral azonos megítélés alá eső külföldi hallgatók beutazására és egészségügyi 
vizsgálatára vonatkozó szabályok 

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) szerint a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik, aki rendelkezik az 
idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes 
Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, vagy tartózkodási engedéllyel (D-típusú 
vízum), és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja. 
 

1. Külföldről történő belépése során a hallgató egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. 
 

2. Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, az illetékes járványügyi hatóság által 
meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi 
karanténban kerül elhelyezésre. 
 

3. Ha az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és 
 

a) a hallgató magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban,  
b) a hallgató magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes 

járványügyi hatóság által kijelölt karanténban, kerül elhelyezésre, amelynek helyéül szolgálhat 
kollégium/diákotthon is, amennyiben megfelel a hatósági házi karantén szabályainak, azaz a karanténba 
helyezett teljes elkülönítése (külön a szobához tartozó szociális blokk használatával) megoldható.  
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4. A járványügyi hatóság a hatósági házi karanténban elhelyezett személyt nyilvántartásba veszi, az illetékes 

rendőri szerv a karantén betartását rendszeresen ellenőrzi. 
 

5. A karantén-kötelezettség megszegése a hallgatói jogviszony megszűnését vonja maga után.  
 

6. Amennyiben a Magyarországra történő beutazás a beiratkozás napját megelőző legalább 14 nappal korábban 
történik, úgy a 14 napos hatóság által kijelölt karantén, vagy a hatósági házi karantén kitölthető, vagy kérelmére 
engedélyezett 5 napon belül legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai 
szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 (PCR) teszt – vesz részt. Az első 
SARS-CoV-2 (PCR) tesztként azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe 
tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az 
érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja. A molekuláris biológiai vizsgálat megszervezésében 
közreműködik a hallgató felsőoktatási intézménye és a területileg kijelölt egészségügyi felsőoktatási intézmény 
végzi el. A mintavételi hely felkereséséhez tömegközlekedési eszközt nem lehet igénybe venni, előzetesen 
egyeztetett időpontban, maszkban kell érkezni.  
 

7. Ha a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat igazolja, hogy a hallgató szervezetében a SARS-
CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés alól a 
karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad. 
 

8. A hallgató a felsőoktatási intézményben tanulmányait akkor kezdheti meg, amennyiben a járványügyi 
készültségi időszak utazási korlátozásairól a Korm. rendelet, valamint jelen eljárásrend alapján igazolható, hogy 
a 14 napos karantén-kötelezettségének eleget tett, vagy rendelkezik két negatív SARS-CoV-2 (PCR) teszttel. 
 

9. Amennyiben arra a hallgatónak lehetősége van, úgy javasolt a két alkalommal történő SARS-CoV-2 (PCR) teszt 
mihamarabbi elvégzése. 
 

10. Ha a vizsgálatok a SARS-CoV-2 koronavírus jelenlétét mutatják ki a hallgató szervezetében, a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje szerint kell eljárni.  

 
III. A magyar állampolgársággal nem rendelkező, nem a magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá eső 

külföldi hallgatók beutazására és egészségügyi vizsgálatára vonatkozó szabályok 
 

1. Nem a magyar állampolgárral azonos megítélés alá eső hallgatónak Magyarország területére történő tervezett 
belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv kérelmére felmentést adhat, így Magyarország területére 
beléphet. 
 

2. A kérelmet személyesen, vagy meghatalmazott útján nyújthatja be a hallgató kizárólag elektronikus úton, a 
www.ugyintezes.police.hu internetes oldalon. Az eljárásnak nincs költsége. 
 

3. A rendőri szerv akkor engedélyezi a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja hallgatói 
jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, és ezt az oktatási intézmény által 
kiállított igazolás tanúsítja. 
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4. A belépés során az engedélyes hallgató egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. 
 

5. Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, a hallgató Magyarország területére nem 
léptethető be. 
 

6. Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg, 14 napra járványügyi hatóság által kijelölt 
karanténba vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre, amelynek helyéül szolgálhat 
kollégium/diákotthon is, amennyiben megfelel a hatósági házi karantén szabályainak, azaz a karanténba 
helyezett teljes elkülönítése (külön a szobához tartozó szociális blokk használatával) megoldható. A 
járványügyi hatóság a hatósági házi karanténban elhelyezett személyt nyilvántartásba veszi.  
 

7. A járványügyi hatóság a hatósági házi karanténban elhelyezett személyt nyilvántartásba veszi, az illetékes 
rendőri szerv a karantén betartását rendszeresen ellenőrzi. 
 

8. A karantén-kötelezettség megszegése a hallgatói jogviszony megszűnését vonja maga után.  
 

9. Amennyiben a Magyarországra történő beutazás a beiratkozás napját megelőző legalább 14 nappal korábban 
történik, úgy a 14 napos hatóság által kijelölt karantén, vagy a hatósági házi karantén kitölthető, vagy kérelmére 
engedélyezett 5 napon belüli legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai 
szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 (PCR) teszt – vesz részt. Az első 
SARS-CoV-2 (PCR) tesztként azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe 
tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az 
érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.  A molekuláris biológiai vizsgálat megszervezésében 
közreműködik a hallgató felsőoktatási intézménye és a területileg kijelölt egészségügyi felsőoktatási intézmény 
végzi el. A mintavételi hely felkereséséhez tömegközlekedési eszközt nem lehet igénybe venni, előzetesen 
egyeztetett időpontban, maszkban kell érkezni. 
 

10. Ha a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat igazolja, hogy a hallgató szervezetében a SARS-
CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés alól 
a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad. 
 

11. A hallgató a felsőoktatási intézményben tanulmányait akkor kezdheti meg, amennyiben a járványügyi 
készültségi időszak utazási korlátozásairól Korm. rendelet, valamint jelen eljárásrend alapján igazolható, hogy 
a 14 napos karantén-kötelezettségének eleget tett, vagy rendelkezik két negatív SARS-CoV-2 (PCR) teszttel. 
 

12. Ha a vizsgálatok a SARS-CoV-2 koronavírus jelenlétét mutatják ki a hallgató szervezetében, a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje szerint kell eljárni. 

 
IV. Az ingázókra vonatkozó szabályok 

 
1. A Horvát Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, Ukrajna, 

Románia, valamint a Szerb Köztársaság polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére 
legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek. 
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2. A Magyarország területén tartózkodó személy Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 
kilométeres sávján belül köteles tartózkodni, és köteles Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül 
elhagyni. 
 

3. A Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül élő magyar 
állampolgárok az 1. pontban felsorolt országok területéről visszatérve korlátozás nélkül beléphetnek, ha 
külföldi tartózkodásuk időtartama nem haladta meg a 24 órát, és a szomszédos országban az államhatártól 
számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el. 

 
V. Üzleti, illetve gazdasági célú utazásra vonatkozó szabályok 

 
1. Ha a Magyarországról történő kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a 

magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor igazolja, a magyar állampolgár a kiutazást 
követően Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. 
 

2. Ha a Magyarországra történő beutazás üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a nem 
magyar állampolgár Magyarország területére történő belépéskor igazolja, Magyarország területére korlátozás 
nélkül beléphet. 
 

3. Amennyiben az indok igazolásának hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, úgy mind a 
magyar, mind a nem magyar állampolgárok esetén a Korm. rendelet általános szabályai irányadók.  

VI. Kivétel szabályok 

1. A Korm. rendelet 4. §-ától eltérően a karantént előíró rendelkezés alól a karantént elrendelő határozat kiadására 
illetékes járványügyi hatóság a Rendelet szerinti magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar 
állampolgársággal nem rendelkező családtagja részére felmentést ad, ha   

a) Magyarország területére a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság vagy a Szlovák Köztársaság területéről 
lépett be,  
  
b) az a) pontban meghatározott valamely állam területén található szálláshelyen a hazaérkezése napját 
megelőző napra e kormányrendelet hatálybalépését megelőzően szállásfoglalással rendelkezett, és   
  
c) a hazaérkezését követően Magyarországon egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai 
szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 (PCR) teszt - igazolja, hogy a 
karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt 
kimutatható.  
  

2. A Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, illetve a Szlovák Köztársaság állampolgára - a Korm. rendelet 5. §-
ára figyelemmel - Magyarország területére beléphet, ha   

a) igazolja, hogy valamely magyarországi szálláshelyen legkésőbb 2020. október 31. napjáig legalább egy napra 
foglalással rendelkezik, és a foglalás e kormányrendelet hatálybalépése előtt történt, és   
  
b) a belépést megelőző 5 napon belül, egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak 
megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 (PCR) teszt - eredményét tartalmazó, magyar vagy 
angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem 
volt kimutatható.   
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3/a. melléklet  

IGAZOLÁS / CERTIFICATE 

(STUDY PROGRAMME) 

 

Igazolom, hogy / Hereby I certify that: 

Név / Name: «Family_name», «Given_names» 

Állampolgárság / Citizenship: «Nationality» 

Szül. idő és hely/ Date and place of birth: «Date_of_birth», «CityTown_of_birth», «Country_of_birth» 

Anyja neve / Mother's name: «Mother's_family_name», «Mother's_given_names» 

Útlevél/egyéb úti okmány száma / Passport/ other travel document number: «Passport_number» 

Útlevél/egyéb úti okmány lejárati dátuma / Passport, other travel document expiry date: «Passport_Expiry» 

Felvételt nyert / Admitted to: «Program_name» 

Tanév / Academic year: 2020/2021. 

Ösztöndíjprogram, ha releváns / Scholarship programme, if relevant: 

 

A felsőoktatási intézmény adatai / Higher Education Institution: 

Név / Name: EGYETEM NEVE 

Cím / Address: EGYETEM CÍME 

Telefonszám / Phone number: EGYETEM TELEFONSZÁMA 

E-mail cím / E-mail address: EGYETEM EMAIL CÍME  

Beutazást követő SARS-CoV-2 teszt helyszíne/ Address of SARS-CoV-2 testing site due after the student’s 

arrival in Hungary:    

A hallgató elérhetőségei / Contact information of the student (E-mail, Telefonszám / Phone number):  

«Primary_email»   «Local_phone»   «Mobile_phone»  

Kelt / Date:  

 

A képzés a 2020/2021-es tanév első félévében indul, az 

oktatás 2020. szeptemberben veszi kezdetét. A hallgató 

megfelelő nyelvtudással rendelkezik a szak sikeres 

elvégzéséhez, korábbi tanulmányai megfelelnek a szak 

által támasztott bemeneti követelményeknek, illetve a 

hallgató tandíjfizetési kötelezettségeinek eleget tett. 

The academic year of 2020/21 starts in September 2020. 

The student has the necessary language skills to 

successfully complete his/her studies. The student’s 

former studies are in accordance with the course’s 

entrance requirements and the student has paid the 

required amount of tuition fee. 
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Magyarországi cím (kollégiumi elhelyezés esetén az intézmény, magánszállás esetén a hallgató kézzel tölti ki 

az intézményi aláírást követően) / Address in Hungary (in case of dormitory to be filled by the higher 

education institution, in case of private accomodation to be fill by the student by hand after the certificate had 

been signed by the higher education institution): 

Magyarországi cím / Address in Hungary:  

Város / City:        Irányítószám, Cím / Address:   

             

   

A Magyarországra történő belépés helye és időpontja/Place and date of entering Hungary:  

            

  

A tartózkodási helyről a Magyarországra történő belépés útvonala (tranzitországok felsorolása)/List of transit 

countries from the place of residence to Hungary:  

            

  

Tudomásul veszem és elfogadom a nem magyar állampolgárságú felsőoktatási hallgatókra vonatkozó 

magyarországi felsőoktatási Covid19-eljárásrendet / I confirm that I understand and agree to proceed with the 

Hungarian Covid-19 procedure for international higher education students.  

Hallgató aláírása / Signature of student:         

  

Dátum / Date of agreement:          
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3/b. számú melléklet  
  

IGAZOLÁS / CERTIFICATE 

(LEARNING MOBILITY) 

 

Igazolom, hogy / Hereby I certify that: 

Név / Name: «Family_name», «Given_names» 

Állampolgárság / Citizenship: «Nationality» 

Szül. idő és hely/ Date and place of birth: «Date_of_birth», «Town_of_birth», «Country_of_birth» 

Anyja neve / Mother's name: «Mother's_family_name», «Mother's_given_names» 

Útlevél/egyéb úti okmány száma / Passport/ other travel document number: «Passport_number» 

Útlevél/egyéb úti okmány lejárati dátuma / Passport, other travel document expiry date: «Passport_Expiry» 

Tanulási célú mobilitási program* / Learning mobility program: «Program_name» 

Tanév / Academic year: 2020/2021. 

Ösztöndíjprogram, ha releváns / Scholarship programme, if relevant: 

 

A küldő felsőoktatási intézmény adatai / Sending Higher Education Institution (HEI): 

Név / Name: «HEI name» 

Cím / Address: «HEI address» 

Telefonszám / Phone number: «HEI phone number» 

E-mail cím / E-mail address: «HEI e-mail address»  

A fogadó felsőoktatási intézmény adatai / Host Higher Education Institution (HEI): 

 
 
*tanulási célú mobilitás: a tartózkodási országtól eltérő országba való, tanulmányi, képzési, illetve nem formális vagy informális tanulási 
célú tényleges átköltözés; ez megvalósulhat szakmai gyakorlatok, tanulószerződéses gyakorlati képzések, ifjúsági csereprogramok, 
önkéntesség, tanítás, illetve szakmai továbbképzési tevékenységekben való részvétel formájában, és ide tartozhatnak még olyan 
tevékenységek, mint a fogadó ország nyelvén folytatott előkészítő képzés, valamint a küldő, fogadó és a képzést követő tevékenységek 
(Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU Rendelete / learning mobility means moving physically to a country other than the 
country of residence, in order to undertake study, training or non-formal or informal learning; it may take the form of traineeships, 
apprenticeships, youth exchanges, volunteering, teaching or participation in a professional development activity, and may include 
preparatory activities, such as training in the host language, as well as sending, hosting and follow-up activities (Regulation (EU) No 
1288/2013 of the European Parliament and of the Council) 

A tanulási célú mobilitás a 2020/2021-es tanévben 

valósul meg. A tanulási célú mobilitásban részt vevő 

hallgató megfelelő nyelvtudással rendelkezik a 

tanulási mobilitás sikeres teljesítéséhez. 

The learning mobility will take place in the 

2020/2021 academic year.  The student 

participating in the learning mobility has adequate 

language skills to successfully complete the learning 

mobility. 
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Név / Name: «HEI name» 

Cím / Address: «HEI address» 

Telefonszám / Phone number: «HEI phone number» 

E-mail cím / E-mail address: «HEI e-mail address»  

Beutazást követő SARS-CoV-2 teszt helyszíne/ Address of SARS-CoV-2 testing site due after arrival in 

Hungary:    

A mobilitásban részt vevő hallgató elérhetőségei / Contact information of the mobile student (E-mail, 

Telefonszám / Phone number):  

«Primary_email»   «Local_phone»   «Mobile_phone»  

Kelt / Date:  

      

 

Magyarországi cím (kollégiumi elhelyezés esetén az intézmény, magánszállás esetén a hallgató kézzel tölti ki 

az intézményi aláírást követően) / Address in Hungary (in case of dormitory to be filled by the higher 

education institution, in case of private accomodation to be fill by the student by hand after the certificate had 

been signed by the higher education institution): 

Magyarországi cím / Address in Hungary:  

Település / Settlement:        Irányítószám /Zip code                                

Cím / Address:            

       

A Magyarországra történő belépés helye és időpontja/Place and date of entering Hungary:  

            

  

A tartózkodási helyről a Magyarországra történő belépés útvonala (tranzitországok felsorolása) / List of 

transit countries from the place of residence to Hungary:  

            

  

Tudomásul veszem és elfogadom a nem magyar állampolgárságú felsőoktatási hallgatókra vonatkozó 

magyarországi felsőoktatási Covid19-eljárásrendet / I confirm that I understand and agree to proceed with the 

Hungarian Covid-19 procedure for international higher education students.  

Hallgató aláírása / Signature of student:         

  

Dátum / Date of agreement:          
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4. számú melléklet 

HALLGATÓI NYILATKOZAT  

Alulírott  

Név:  .......................................................................................................................................................................................................  

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

Születési helye és ideje:  ..................................................................................................................................................................  

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

Lakcíme: ................................................................................................................................................................................................  

kijelentem, hogy a COVID-19 járvány kapcsán a Kormány által a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 
283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel 2020. június 18. napján kihirdetett egészségügyi válsághelyzet miatt a jelen 
nyilatkozatot kitöltöm, az abban foglaltakat tudomásul veszem és elfogadom. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem (székhely: 1055 Budapest, Markó u. 29-31; adószám: 
15329822-2-41; intézményi azonosítója: FI 82314; képviseli: Prof Dr. Heidrich Balázs; a továbbiakban: Egyetem) 
alaptevékenységének folyamatos ellátásához, a hallgatók és családjaik, valamint az alkalmazottak és családjaik 
védelme, egészségük megőrzése érdekében szükséges óvintézkedéseket vezetett be. 
 
A jelen nyilatkozat aláírásával rögzítem, hogy az Egyetem vonatkozó tájékoztatóiban foglaltakat megismertem 
és betartom, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el, különös tekintettel az egészségügyi 
válsághelyzet elrendelésével bevezetett járványügyi készültségre tekintettel a 2020/2021-es tanév őszi 
félévétől alkalmazandó különös szabályokról szóló 8/2020 (IX. 14.) rektori-kancellári közös utasításra. Az 
Egyetem helyiségeiben való tartózkodásom alatt különös figyelemmel leszek a higiéniai előírásokra, amelyeket 
maradéktalanul be is tartok, valamint kijelentem, hogy az egészségi állapotommal kapcsolatos bejelentési és 
tájékoztatási kötelezettségemnek eleget teszek.  
 
Jelen nyilatkozat aláírásával elfogadom és hozzájárulok, hogy a testhőmérsékletemet alkalomszerűen, az 
egyetem épületeibe történő belépés előtt megmérjék (digitális, érintésmentes testhőmérővel). Tudomásul 
veszem továbbá, hogy amennyiben a testhőmérsékletem meghaladja az országos tisztifőorvos által 
meghatározott mértéket, úgy az Egyetem megtagadhatja az egyetem épületébe való belépésemet, illetve az 
Egyetem területének elhagyására kötelezhet, melynek köteles vagyok eleget tenni. 
 
Tudomásul veszem továbbá, hogy esetleges igazolt fertőzöttségem vagy fertőzésre utaló tünetek jelentkezése 
esetén az Egyetem épületeit el kell hagynom, vagy ha ez nem lehetséges, akkor elfogadom azt, hogy az 
egyetemen belül átmenetileg elkülönítésre kerüljek.  
 
A jelen nyilatkozatban foglaltakat megértettem, elolvastam, a nyilatkozatot önkéntesen, minden külső befolyás 
nélkül teszem. Nyilatkozatommal kapcsolatban polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 
hogy az abban rögzítettek a valóságnak megfelelnek. 
 
Kelt: …………………………………………. 
 

____________________________________________ 
nyilatkozattevő  
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 5. számú melléklet 

HALLGATÓI NYILATKOZAT KOLLÉGIUMI BEKÖLTÖZÉSHEZ 

Alulírott  

Név:  .......................................................................................................................................................................................................  

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

Születési helye és ideje:  ..................................................................................................................................................................  

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

Lakcíme: ................................................................................................................................................................................................  

kijelentem, hogy a COVID-19 járvány kapcsán a Kormány által a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 
283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel 2020. június 18. napján kihirdetett egészségügyi válsághelyzet miatt a jelen 
nyilatkozatot kitöltöm, az abban foglaltakat tudomásul veszem és elfogadom. 
 
Tudomásul veszem. hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem (székhely: 1055 Budapest, Markó u. 29-31; adószám: 
15329822-2-41; intézményi azonosítója: FI 82314; képviseli: Prof Dr. Heidrich Balázs; a továbbiakban: Egyetem) 
alaptevékenységének folyamatos ellátásához, a hallgatók és családjaik, valamint az alkamazottak és családjaik 
védelme, egészségük megőrzése érdekében szükséges óvintézkedéseket vezetett be. 
 
Az Egyetemen bevezetett óvintézkedésekhez kapcsolódó részletes szabályokat az egészségügyi válsághelyzet 
elrendelése esetén bevezetett járványügyi készültségre tekintettel a 2020/2021. tanév őszi félévétől 
alkalmazandó különös szabályokról szóló 8/2020 (IX. 14.) rektori-kancellári közös utasítás tartalmazza.  
 
Fentiek alapján az alábbi nyilatkozatokat teszem. 
 
1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult   

1. láz vagy hőemelkedés (az országos tisztifőorvos által meghatározott mérték szerint);  

2. fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;   

3. száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;  

4. torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,  

5. émelygés, hányás, hasmenés?   

Válasz: 

Nem. Kijelentem, hogy a COVID – 19 koronavírus tüneteit nem tapasztaltam és jelenleg sem tapasztalom 
magamon, illetve nincs tudomásom arról, hogy COVID-19 fertőzött lennék. 

Igen 
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2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus-fertőzésben szenvedő beteggel?  
Válasz: 

Nem. Tudomásom szerint nem találkoztam igazolt COVID-19 fertőzöttel. 

Igen 

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

koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?   
 

Válasz: 

Nem. Tudomásom szerint nem találkoztam olyan személlyel, aki hatósági karanténban van. 

Igen 
 

4. Járt-e 14 napon belül külföldön?   
 

Válasz: 

Nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozat aláírását megelőző 14 napban külföldön nem jártam.   

Igen, azonban a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság által 
kiadott felmentéssel rendelkezem tekintettel arra, hogy a SARS-CoV-2 (PCR) teszt eredménye igazolta, 
hogy szervezetemben a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. 

Igen, éspedig: 
 

5. Az elmúlt 14 nap során fogadott külföldről érkezett vendéget? 
 

Válasz: 

Nem, nem fogadtam az elmúlt 14 nap során külföldről vendéget. 

Igen, éspedig: 
 

6. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt?  
 

Válasz: 

Nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozat aláírását megelőző 14 napban nem érintkeztem ilyen emberrel. 

Igen 
 
Jelen nyilatkozat aláírásával elfogadom és hozzájárulok, hogy az Egyetem alkalmazottai a 
testhőmérsékletemet alkalomszerűen megmérjék (digitális, érintésmentes testhőmérővel) és tudomásul 
veszem, hogy amennyiben a testhőmérsékletem meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott 
mértéket, úgy az Egyetem megteszi a jogszabályokban, ágazati ajánlásokban és szabályzataiban foglalt 
szükséges lépéseket a vírus elterjedésének megelőzése érdekében, amely során az Egyetemmel teljes 
mértékben együttműködöm.  
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Nyilatkozom, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatban rögzített körülményekben bármilyen változás áll be – 
így különösen, de nem kizárólagosan külföldre utazom, a COVID – 19 koronavírus tüneteit tapasztalom 
magamon, vagy más személyen, akivel érintkeztem – haladéktalanul jelzem az Egyetem felé az 
intézményvezetőn, vagy más egyetemi alkalmazotton keresztül. 
 
Vállalom, hogy szükség esetén alávetem magam koronavírus tesztelésnek (PCR vizsgálat), amelynek 
beszerzéséről és az orvosi vizsgálatról magam gondoskodom, vagy azonnali hatállyal elhagyom az Egyetem 
épületeit – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a kollégiumi épületeket. 
 
Nyilatkozom, hogy amennyiben az Egyetem épületeit el kell hagynom – a COVID – 19 koronavírus tünetei, 
vagy annak erős gyanúja merül fel, és/vagy megállapításra kerül, hogy szervezetemben a vírus jelen van –, 
úgy az elszállásolásomról magam gondoskodom. Tudomásul veszem továbbá, hogy a kollégiumi férőhelyet 
azon hallgatók számára tudja az Egyetem biztosítani, akik egy esetleges vírusintézkedéshez kapcsolódó 
kollégium-bezárás esetén magyarországi lakhelyre, vagy tartózkodási helyre tudnak távozni. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben magyarországi lakcímmel nem rendelkezem, úgy kollégiumi férőhely-
igényt kizárólag abban esetben van lehetőségem benyújtani, amennyiben – a magyarországi tartózkodási hely 
tulajdonosa, bérlője, vagy bérbeadója által aláírásra került nyilatkozat tanúsága szerint, amely egyértelműen 
rögzíti, hogy amennyiben az Egyetem a vírushelyzet miatt az adott kollégium bezárására kényszerül, úgy a 
nyilatkozatban szereplő tartózkodási helyen 24 órán belül – elszállásolásom biztosított. 
 
A jelen nyilatkozat aláírásával rögzítem, hogy az Egyetem vonatkozó szabályzataiban foglaltakat 
megismertem, betartom, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el, különös tekintettel az egészségügyi 
válsághelyzet elrendelése esetén bevezetett járványügyi készültségre tekintettel a 2020/2021. tanév őszi 
félévétől alkalmazandó különös szabályokról szóló 8/2020 (IX. 14.) rektori-kancellári közös utasításra. Az 
Egyetem helyiségeiben való tartózkodásom alatt különös figyelemmel leszek a higiéniai előírásokra, amelyeket 
maradéktalanul be is tartok. valamint kijelentem, hogy az egészségi állapotommal kapcsolatos bejelentési és 
tájékoztatási kötelezettségemnek eleget teszek 
 
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatban, vagy az egyetemi szabályzatokban foglaltak megszegése 
következményeket von maga után. 
 
A jelen nyilatkozatban foglaltakat megértettem, elolvastam, a nyilatkozatot 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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6. számú melléklet 
 

A járványügyi szabályok betartása érdekében az olvasói nyilvános terek használatában bevezetett 
változtatások 

  
a) A könyvtárak helyben történő használatát javasoljuk előre leadott igények alapján igénybe venni 

(helyfoglalási igények leadása a könyvárak általános e-mail címein lehetséges. KKK: konyvtar.kkk@uni-
bge.hu , KVIK: konyvtar.kvik@uni-bge.hu KVIK Idegenforgalmi Szakkönyvtár: idfokonyvtar@uni-bge.hu, 
PSZK: konyvtar.pszk@uni-bge.hu ). A nyitvatartási időn túl érkező e-maileket csak a következő 
nyitvatartási napon tudjuk feldolgozni, ezért szíves türelmüket kérjük!  

 
A fennmaradó szabad helyek bejelentkezés nélkül is elérhetőek.  
b) Beiratkozásra, a meglévő tagság hosszabbítására a tagkönyvtárak nyitvatartási idejében van lehetőség.  
c) Minden tagkönyvtárunkban lehetőség van kölcsönzésre és a könyvek visszaadására is. A tagkönyvtárak 

gyakorlatáról a tagkönyvtárak honlapjain tudnak tájékozódni. (KKK: https://uni-bge.hu/kkk/Szervezeti-
egysegeink/KKK_SZOLG/KONYVTAR_KKK, KVIK: https://konyvtar-kvik.uni-bge.hu/, KVIK IFO: 
https://konyvtar-idfo.uni-bge.hu, PSZK: https://uni-bge.hu/PSZK/Szervezeti-
egysegeink/PSZK_SZOLG/KONYVTAR/hirek )  
 

Könyvek visszaadására a kari könyvtárakban könyvbedobó ládákat helyeztünk ki, melyek pontos helyéről a 
könyvtárak honlapjain, valamint a könyvtárak online elérhetőségein tájékozódhatnak. Postai úton továbbra is 
fogadjuk a visszaküldött könyveket.  
d) Lehetőség van a kölcsönzési igények előzetes leadására a tagkönyvtárak általános e-mail címén, illetőleg 

az online katalógusban történő foglalással. A leadott igényléseket a könyvtárak visszajelzését követően 
tudják átvenni. Minden tagkönyvtárunkban a maximálisan kölcsönözhető kötetek száma 10 db.  

e) A kölcsönzött könyvek hosszabbítása lehetséges a könyvtárak online katalógus felületén, e-mailben, 
telefonon.   

f) A biztonságos távolságtartás érdekében tagkönyvtárainkban csökkentettük az ülőhelyek és 
számítógépállomások számát. Olvasóink a szabad helyek függvényében tudják használni az olvasóhelyeket 
és a munkaállomásokat. Ennek megfelelően limitáltuk a könyvtárakban egyidejűleg tartózkodók számát, 
melyről a könyvtárak honlapjain tájékozódhatnak. 

g) A szakdolgozati kutatóhelyeknél előzetes időpontfoglalás szükséges az erre kialakított felületen (PSZK), 
illetőleg e-mailben/telefonon (KKK, KVIK).  

h) A megfelelő távolságtartás biztosítása mellett lehetőség van a reprográfiai (fénymásolás, nyomtatás) 
szolgáltatások igénybevételére is minden tagkönyvtárunkban. 
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7. számú melléklet 

KOCKÁZATSZŰRŐ KÉRDŐÍV BELÉPÉSHEZ 

Alulírott  

Név:  .............................................................................................................................................................................................  

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

Születési helye és ideje:  ............................................................................................................................................................  

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

Lakcíme: .......................................................................................................................................................................................  

kijelentem, hogy a COVID-19 járvány kapcsán a Kormány által a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 
283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel 2020. június 18. napján kihirdetett egészségügyi válsághelyzet miatt a jelen 
nyilatkozatot kitöltöm, az abban foglaltakat tudomásul veszem és elfogadom. 
 
Tudomásul veszem. hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem (székhely: 1055 Budapest, Markó u. 29-31; adószám: 
15329822-2-41; intézményi azonosítója: FI 82314; képviseli: Prof Dr. Heidrich Balázs; a továbbiakban: Egyetem) 
alaptevékenységének folyamatos ellátásához, a hallgatók és családjaik, valamint az alkalmazottak és családjaik 
védelme, egészségük megőrzése érdekében szükséges óvintézkedéseket vezetett be. 
 
Az Egyetemen bevezetett óvintézkedésekhez kapcsolódó részletes szabályokat az egészségügyi válsághelyzet 
elrendelése esetén bevezetett járványügyi készültségre tekintettel a 2020/2021. tanév őszi félévétől alkalmazandó 
különös szabályokról szóló 8/2020 (IX. 14.) rektori-kancellári közös utasítás tartalmazza.  
 
Fentiek alapján az alábbi nyilatkozatokat teszem. 
 
1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult   

• láz vagy hőemelkedés (az országos tisztifőorvos által meghatározott mérték szerint);  

• fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;   

• száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;  

• torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,  

• émelygés, hányás, hasmenés?   

Válasz: 

Nem. Kijelentem, hogy a COVID – 19 koronavírus tüneteit nem tapasztaltam és jelenleg sem tapasztalom 
magamon, illetve nincs tudomásom arról, hogy COVID-19 fertőzött lennék. 

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

Válasz: 

Nem. Tudomásom szerint nem találkoztam igazolt COVID-19 fertőzöttel. 

Igen 

 
3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban különítettek el koronavírus-
fertőzés gyanúja miatt?   
 

Válasz: 

Nem. Tudomásom szerint nem találkoztam olyan személlyel, aki hatósági karanténban van. 

Igen 
 

4. Járt-e 14 napon belül külföldön?   
 

Válasz: 

Nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozat aláírását megelőző 14 napban külföldön nem jártam.   

Igen, azonban a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság által 
kiadott felmentéssel rendelkezem tekintettel arra, hogy a SARS-CoV-2 (PCR) teszt eredménye igazolta, 
hogy szervezetemben a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. 

Igen, éspedig: 
 

5. Az elmúlt 14 nap során fogadott külföldről érkezett vendéget? 
 

Válasz: 

Nem, nem fogadtam az elmúlt 14 nap során külföldről vendéget. 

Igen, éspedig: 
 

6. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt?  
 

Válasz: 

Nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozat aláírását megelőző 14 napban nem érintkeztem ilyen emberrel. 
Igen 

A jelen nyilatkozat aláírásával rögzítem, hogy az Egyetem vonatkozó tájékoztatóiban foglaltakat megismertem 
és betartom, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el, különös tekintettel az egészségügyi válsághelyzet 
elrendelésével bevezetett járványügyi készültségre tekintettel a 2020/2021-es tanév őszi félévétől alkalmazandó 
különös szabályokról szóló 8/2020 (IX. 14.) rektori-kancellári közös utasításra. Az Egyetem helyiségeiben való 
tartózkodásom alatt különös figyelemmel leszek a higiéniai előírásokra, amelyeket maradéktalanul be is tartok, 



  
 

 

39 

valamint kijelentem, hogy az egészségi állapotommal kapcsolatos bejelentési és tájékoztatási 
kötelezettségemnek eleget teszek.  
 
Jelen nyilatkozat aláírásával elfogadom és hozzájárulok, hogy a testhőmérsékletemet alkalomszerűen, az 
egyetem épületeibe történő belépés előtt megmérjék (digitális, érintésmentes testhőmérővel). Tudomásul 
veszem továbbá, hogy amennyiben a testhőmérsékletem meghaladja az országos tisztifőorvos által 
meghatározott mértéket, úgy az Egyetem megtagadhatja az egyetem épületébe való belépésemet, illetve az 
Egyetem területének elhagyására kötelezhet, melynek köteles vagyok eleget tenni. 
 
Tudomásul veszem továbbá, hogy esetleges igazolt fertőzöttségem vagy fertőzésre utaló tünetek jelentkezése 
esetén az Egyetem épületeit el kell hagynom, vagy ha ez nem lehetséges, akkor elfogadom azt, hogy az 
egyetemen belül átmenetileg elkülönítésre kerüljek. 
 
A jelen nyilatkozatban foglaltakat megértettem, elolvastam, a nyilatkozatot önkéntesen, minden külső befolyás 
nélkül teszem. Nyilatkozatommal kapcsolatban polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
az abban rögzítettek a valóságnak megfelelnek. 
 
Kelt: …………………………………………. 
 

____________________________________________ 
nyilatkozattevő 
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8/A. számú melléklet 
 

 
Az oktatói szerződések/keresetkiegészítések távollevő felek közötti, illetve elektronikus aláírásának eljárásrendje 
 
 
1. Az Egyetem részéről a szerződések, egyéb megállapodások (pl. keresetkiegészítés) aláírása változatlan 

formában, papíralapon történik.  
 

2. A szerződés távollevő felek közötti, illetve elektronikus úton történő aláírása magánszemélyként szerződő 
oktató esetén a jelen utasítás 22. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az alábbi módokon is 
történhet: 
a) A Dékáni Hivatal PDF formátumban megküldi az oktatónak a vonatkozó szerződés tervezetét és az 

ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat; 
b) A Dékáni Hivatal a PDF formátumban megküldött szerződés adatait egyezteti az oktatóval, az oktató 

ezzel egyidejűleg, e-mailen keresztül nyilatkozik arról, hogy milyen formában kívánja aláírni a 
szerződést, az annak mellékletét képező nyilatkozatokat és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat; 
- Amennyiben az oktató indokolt esetben úgy nyilatkozik, hogy a szerződést elektronikus formában 

kívánja aláírni, úgy a leegyeztetett szerződést (a fájl nevében a szerződés típusának és az oktató 
nevének megjelölésével) a Dékáni Hivatal cégszerű aláírás nélkül, PDF formátumban megküldi az 
ügyfélkapuval rendelkező oktató részére, amelyet az oktató a Kormány vonatkozó rendeletében 
meghatározott távazonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással* („AVDH”) 
hitelesít és e-mailben visszaküldi az Egyetemnek. A szerződés Egyetem által aláírt eredeti példányát 
a Dékáni Hivatal postai úton küldi meg az érintett oktató részére; 

- Amennyiben az oktató indokolt esetben úgy nyilatkozik, hogy a szerződést papíralapon kívánja 
aláírni és postai úton visszaküldeni, úgy az oktató a szerződés, illetve a kapcsolódó 
dokumentumokat kinyomtatja és aláírja, majd azokat postai úton visszaküldi az Egyetem részére. 
A szerződés Egyetem által aláírt eredeti példányát a Dékáni Hivatal az előzetes nyilatkozat alapján 
az oktatói aláírással párhuzamosan postai úton küldi meg az érintett oktató részére. 
 

3. A PDF formátumú, AVDH-s hitelesítéssel aláírt szerződéseket és egyéb dokumentumokat ügycsoportok 
szerint a Bér- és Munkaügyi Osztály és a Dékáni Hivatalok tárolják elektronikus formában. 
 

4. A szerződések és egyéb dokumentumok jelen melléklet 2. pontjában foglalt módon történő aláírása esetén 
a kötelezettségvállalás alapja az Egyetem által aláírt példány. Az Egyetem által aláírt példány és az oktató 
által aláírt példány közötti bármilyen eltérés esetén az Egyetem által aláírt példány az irányadó.  

 
5. A 2. pontban részletezett szabályok alkalmazása az oktatói keresetkiegészítés és egyéb dokumentumok 

ügyintézése során is irányadó.  
 

6. Gazdálkodó szervezetként szerződő oktató esetében, amennyiben az oktató a szerződést és az ahhoz 
kapcsolódó nyilatkozatok közül az átláthatósági nyilatkozatot e-mailben küldi meg az Egyetemnek, úgy azt 
a Dékáni Hivatal továbbítja a Jogi Igazgatóságnak ellenőrzés céljából, másolatban pedig megküldi a 
Gazdasági és Műszaki Osztálynak tájékoztatásul. Amennyiben a Jogi Igazgatóság az átláthatósági 
nyilatkozatot jóváhagyja, továbbítja azt az illetékes Dékáni Hivatalnak, másolatban pedig a Gazdasági és 
Műszaki Osztály vezetői részére. A Dékáni Hivatal visszajelez a szerződő fél oktatónak és kéri a számlával 
együtt az eredeti példány postázását. A postán beérkezett átláthatósági nyilatkozatot össze kell kapcsolni 
a Jogi Igazgatóság által szignált irattal.  

 
 
* az AVDH szolgáltatás, valamint a részletes használati útmutató a következő linken érhető el: 
https://niszavdh.gov.hu/index  
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8/B. számú melléklet 
 

 
A 8/A. melléklet hatálya alá nem tartozó iratok távollévő felek közötti, illetve elektronikus aláírásának rendje   

 
 
1. Az Egyetem részéről az oktatói szerződéseken, egyéb megállapodásokon (pl. keresetkiegészítés) kívüli iratok 

(jelen melléklet vonatkozásában a továbbiakban: „iratok”) aláírása változatlan formában, papíralapon 
történik. 
  

2. Az iratok távollevő felek közötti, illetve elektronikus úton történő aláírása magánszemélyként szerződő fél 
esetén a jelen utasítás 22. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az alábbi módokon is történhet. 

 
3. Munkajogi iratok esetén a Humánpolitikai Osztály egyezteti az érintettel, hogy milyen formában kívánja 

aláírni a megállapodást; 
- Amennyiben az érintett úgy nyilatkozik, hogy a megállapodást elektronikus formában kívánja 

aláírni, úgy a megállapodás először az Egyetem által kerül aláírásra, amelynek beszkennelt 
példányát a humánpolitikai referens PDF formátumban megküldi az ügyfélkapuval rendelkező 
érintett részére, és amelyet az érintett a Kormány vonatkozó rendeletében meghatározott 
távazonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással („AVDH”) hitelesít * és azt e-
mailben visszaküldi az Egyetemnek. A szerződés Egyetem által aláírt 1 eredeti példányát a 
Humánpolitikai Osztály ezzel párhuzamosan postai úton megküldi az érintett részére.  

- Amennyiben az érintett úgy nyilatkozik, hogy a megállapodást papíralapon kívánja aláírni, úgy a 
távollévő felek közötti aláírás szabályai szerint a humánpolitikai referens a megállapodást cégszerű 
aláírás nélkül, PDF formátumban megküldi az érintett részére e-mailben, amelyet az érintett 
kinyomtat és aláírva 1 eredeti példányban postai úton visszaküld az Egyetem részére. Ezzel 
párhuzamosan a szerződés Egyetem által aláírt 1 eredeti példányát a Humánpolitikai Osztály 
postai úton megküldi az érintett részére. 
 

4. A jelen melléklet 3. pontja szerint, az Egyetem által aláírt PDF formátumú és az érintett részéről AVDH-s 
hitelesítéssel aláírt megállapodásokat és egyéb dokumentumokat a Bér- és Munkaügyi Osztály tárolja 
elektronikus formában. A külön-külön példányban aláírt megállapodások és egyéb dokumentumokat 
eredeti példányai a Bér- és Munkaügyi Osztályon kerülnek megőrzésre. 
 

5. A szerződések és egyéb dokumentumoknak a jelen melléklet 3. pontjában foglalt módon történő aláírása 
esetén a kötelezettségvállalás alapja az Egyetem által aláírt példány. Az Egyetem által aláírt példány és az 
érintett által aláírt példány közötti bármilyen eltérés esetén az Egyetem által aláírt példány az irányadó.  

 
6. A nem a Humánpolitikai Osztály illetékességébe tartozó iratok aláírásának rendjére a jelen melléklet 1. – 5. 

pontjában foglaltakat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az iratokat a Humánpolitikai Osztály helyett 
az illetékes szervezeti egység (kari ügyek esetében az illetékes Dékáni Hivatal) egyezteti, illetve küldi ki az 
érintettnek, majd küldi meg vagy a Bér- és Munkaügyi Osztály vagy a Pénzügyi Osztály részére. A jelen 
pont alá tartozó, nem pénzügyi vonatkozású iratokat (pl. határozatok, jegyzőkönyvek) az ügyintéző 
szervezeti egység tárolja.  

 
 
* Az AVDH szolgáltatás, valamint a részletes használati útmutató a következő linken érhető el: 
https://niszavdh.gov.hu/index  


