
 
 

 

FELSŐOKTATÁSÉRT, INNOVÁCIÓÉRT ÉS SZAKKÉPZÉSÉRT 

FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 

 

Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés veszélyhelyzet során történő digitális 

megszervezéséhez 

Hatályos: 2020. november 12. 

Bevezetés 

Jelen ágazati ajánlás célja, hogy a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel egységes útmutatóul szolgáljon hazánk valamennyi államilag 

elismert felsőoktatási intézménye számára a 2020/2021-es tanév lebonyolításához, 

összhangban a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 

64. § (3) b) pontjában kapott felhatalmazással. 

 

Az ajánlás elsődleges szempontként  a koronavírus világjárvány továbbterjedésének 

megelőzését a felsőoktatásban részt vevő személyek élet-, egészség-, személyi, vagyon- és 

jogbiztonságának védelmét, a felsőoktatási képzés folyamatosságának és az intézményi 

működés stabilitásának garantálását veszi figyelembe.  

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a 

felsőoktatási intézményben az oktatás, digitális oktatás keretei között folytatható. Fő 

szabályként a digitális oktatást kell alkalmazni; a rendelkezés alól - különösen indokolt 

esetben – a felsőoktatási intézmény rektorának kezdeményezésére a felsőoktatásért felelős 

miniszter (a továbbiakban: miniszter) engedélye felmentést adhat. A rektori kérelemnek 

tartalmaznia kell, hogy az intézmény mely oktatási tevékenységét, milyen indokból és milyen 

időtartamra érinti a digitális oktatási rend alóli felmentés. 

 

A veszélyhelyzet idején a képzési területeken egységes gyakorlati szempontokat szükséges 

érvényesíteni; ennek érdekében különösen indokolt azonos képzési területen a felsőoktatási 

intézmények folyamatos egyeztetése. 
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A Korm. rendelet szerint a felsőoktatási intézmény kollégiumai  és diákotthonai bezárnak, ez 

alól kivételeket a rektori állapíthat meg. A tartózkodás különösen a határon túli és külföldi 

diákok, illetve a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára 

engedélyezhető.  

 

Minden felsőoktatási intézménynek rendelkeznie kell a veszélyhelyzetet kezelő intézményi 

intézkedési tervvel, amelyek folyamatos aktualizálása - szükség esetén, az intézményen belüli 

eltérő járványügyi helyzetet is figyelembe véve - kiemelt jelentőségű. Az intézkedési tervet az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ágazati irányító) rendelkezésére 

szükséges bocsájtani 2020. november 13-ig. Az ágazati irányító a felsőoktatási intézmény 

intézkedési tervét megvizsgálja, amennyiben szükséges, további intézkedéseket kezdeményez.  

 

A digitális oktatás megszervezéséhez és lebonyolításához javasoljuk alkalmazni az ágazat 

által korábban elkészített és az intézmények rendelkezésére bocsátott szakmai tartalmakat;  

 

 Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés veszélyhelyzet során történő megszervezéséhez; 

 Felsőoktatási intézmények távolléti oktatással kapcsolatos intézkedései – jó 

gyakorlatai; 

 „A távolléti oktatás gyakorlati tapasztalatai a felsőoktatásban” webinárium 

(2020.05.27. –2020.06.24.) 

https://www.youtube.com/watch?v=3mE63fpqT-o&t=10s. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Nftv. és kapcsolódó jogszabályi rendelkezések betartása – 

természetesen a veszélyhelyzeti rendelkezések elsőbbségével – a továbbiakban is kötelező, 

tájékoztatásul a 3. melléklet tartalmazza a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti 

szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény még alkalmazandó 

rendelkezéseit. 

 

Jelen ágazati ajánlást a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet során szükséges alkalmazni 

annak a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsájtását követően azonnal. Az ágazati 

ajánlás érvényes a felsőoktatási intézmény összes működési és képzési helyére, beleértve a 

magyarországi székhelyen kívüli képzési helyeket is (pl. közösségi felsőoktatási képzési 

központ), valamint a felsőoktatási intézmény által fenntartott és üzemeltetett összes 

intézményre/létesítményre. 
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1. A felsőoktatási intézmény feladatainak ellátásához szükséges 

egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

 

1.1. A Korm. rendeletben, valamint jelen ajánlásban előírt, az egészség megőrzését célzó 

jogszabályok, intézkedések, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki 

számára kötelező.  

1.2. Amennyiben rektori kérelemre ágazatirányítói jóváhagyással egyes képzési területen 

jelenléti oktatásra kerül sor, a felsőoktatási intézmény épületeit, tanóráit csak kizárólag 

egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja, 

ennek megsértése egyéni felelősségre vonást von maga után. A megbetegedés 

jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza. 

1.3. A személyi higiéné betartása a felsőoktatási intézmény minden polgára részéről 

szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos 

kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének 

kerülését, valamint az orrot és a szájat folyamatosan elfedő orvosi maszk, 

munkavédelmi maszk, textil vagy más anyagból készült maszk (továbbiakban: maszk) 

használatára vonatkozó szabályok betartását.  

1.4. A felsőoktatási intézmény teljes területén (összes működési és képzési helyén, 

beleértve a magyarországi székhelyen kívüli képzési helyeket is (pl. közösségi 

felsőoktatási képzési központ), valamint a felsőoktatási intézmény által fenntartott és 

üzemeltetett összes intézményben/létesítményben), annak zárt tereiben és szabadtéri 

területein a maszk használata kötelező. A kötelező maszkviselés fentiek szerinti 

betartásáról az intézményi rektora, illetve az intézmény/ létesítmény üzemeltetője 

felel. 

1.5. Felsőoktatási intézménybe csak az a személy léphet be, akinek testhőmérséklete nem 

haladja meg az országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket, melyet 

testhőmérséklet méréssel, vagy a 2. számú melléklet szerinti kockázatszűrő kérdőív 

kitöltésével szükséges ellenőrizni. 

1.6. A pre-triázsolást biztosító - 2. mellékletben foglalt - tájékoztatást minden felsőoktatási 

intézménybe belépni kívánóval meg kell ismertetni. Az a személy, akinél a pre-triázs 

alapján 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. 

1.7. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül 

fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. Minden esetben legalább 1,5 

méteres távolságot kell tartani. 

1.8. . A hallgatói ügyintézés elsősorban online módon lehetséges, különösen indokolt 

esetben személyes megjelenés is engedélyezhető a rektor döntésére tekintettel. 

1.9. Fokozottan kell ügyelni a felsőoktatási intézmény hallgatók és/vagy dolgozók által 

látogatott épületeinek tisztaságára, megfelelő (virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint 

szintén virucid hatású felület-fertőtlenítőszerek és takarítószerek használatára. A 

virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven 

feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő 
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behatási idővel kell felhasználni. A megfelelő kéz- és felület-fertőtlenítőszerek 

folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről gondoskodni szükséges. Ennek 

dokumentálása, ellenőrzése a felsőoktatási intézmény feladata. 

1.10. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább két óránkénti – fertőtleníteni 

(ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A kávégépek, ital 

automaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges- 

legalább minden szerviz után - virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása, 

ellenőrzése a felsőoktatási intézmény feladata. 

1.11. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, 

javasolt 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 akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás 

történik kültérből. Split klímaberendezések esetén a készüléket úgy kell beállítani, 

hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramlatot. A készülék hőcserélőjét és 

porszűrőjét gyakran ajánlott fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású 

szerrel. A cserélhető szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban 

szükséges cserélni. Mindezek dokumentálása, ellenőrzése a felsőoktatási intézmény 

feladata. 

1.12. Szükséges gondoskodni a felsőoktatási intézményekbe és létesítményekbe érkezők 

megfelelő tájékoztatásáról: a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú 

koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, az intézményre és 

létesítményre jellemző egyedi igénybevétel feltételeiről, a járvány miatti 

korlátozásokról.  

1.13. Szükséges az egyes intézmények belső intézkedési terveinek, szabályzataikban 

foglaltaknak  fokozott betartása és betartatása, valamint ezen szabályzatok, utasítások, 

intézkedési protokollok kiegészítése és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet 

alakulásához igazodva. Ennek során a vonatkozó szabályok és ágazati ajánlások 

megtartása mellett a rektor az intézményi sajátosságok figyelembe vételével speciális 

utasításokat hozhat.  

1.14. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet 

azonosítanak a felsőoktatási intézményben akkor a járványügyi szabályoknak 

megfelelő azonnali tájékoztatás szükséges.  

1.15. Az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakításáért és az egészségügyi 

előírások betartásáért a felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési és 

szakképző intézményben a fenntartó felsőoktatási intézmény felel. Itt a köznevelési és 

szakképző intézményekre a Korm. rendelet 10. „A nevelési, oktatási intézményekre 

vonatkozó védelmi intézkedések” című fejezetben előírt szabályokat, valamint a 

köznevelési intézményekre vonatkozó, az Oktatási Hivatal honlapján elérhető 

részletszabályokat szükséges figyelembe venni: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi

_dontesek  
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1.16.  A felsőoktatási intézmény, kollégium, diákotthon étterme, illetve büféje a Korm. 

rendelet 8. § 3) bekezdésben foglaltakra tekintettel működhet, ha ott kizárólag az 

intézmény dolgozóját, illetve hallgatóját szolgálják ki. 

1.17. Amennyiben a digitális oktatási rendtől való eltérést a miniszter engedélyezte, a 

felsőoktatási intézmény könyvtárát, levéltárát különösen indokolt esetben, kizárólag az 

intézmény dolgozói és az engedélyezett kör hallgatói használhatják.  

 

2. A tanórák látogatása 

 

2.1. A felsőoktatási intézményben az oktatást digitális oktatás keretei között kell folytatni; 

attól csak különösen indokolt esetben lehet eltérni. A jelenléti oktatást (szakmai 

gyakorlatot, gyakorlati képzést) úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának 

figyelembe vételével a legalább 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen.   

2.2. A nagy hallgatói létszámot érintő tanórákat minden esetben online módon – a 

megfelelő interaktivitást biztosítva - kell megtartani.  

2.3. A hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezést, illetve 

a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket kell alkalmazni. A beadandó 

dokumentumok, zárthelyi dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget 

továbbra is biztosítani kell, melynek során fokozottan ügyelni kell a biztonsági 

szabályok betartására. 

2.4. A digitális oktatás időtartama alatt a felsőoktatási intézménynek biztosítania kell az 

oktatás folytonosságát. 

2.5. Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű 

betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. Amennyiben jelenléttel 

történik az oktatás, a termekben a hallgatói csoportok váltása között a 

felületfertőtlenítést biztosítani szükséges. 

 

 

3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása 

Amennyiben a szakmai gyakorlat, gyakorlati képzés a digitális oktatás keretei között nem 

szervezhető meg, 

3.1. a gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra a rendkívüli 

higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a 

szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a 

gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A maszk használata minden esetben kötelező. 

3.2. A képzést megelőző kötelező oktatások (tűz- és munkavédelmi, adatvédelmi és 

kórház-higiénés oktatás) kivitelezése online formában valósuljon meg.  

3.3.  A hallgatók beosztását előre szükséges elkészíteni, ezáltal is csökkentve egy adott 

időszakban jelen lévő hallgatói létszámot.  

3.4. A szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés ideje alatt a gyakorlatvezető kiemelt 

feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze. A 
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legalább 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség 

szerint biztosítani kell.  

3.5. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben ez azt nem károsítja – a 

gyakorlatvezető, vagy az általa megbízott személy virucid hatású felület 

fertőtlenítőszerrel tisztítsa le. 

3.6. Egyes gyakorlati területeken, különösen az orvos-, egészségtudományi képzésekben a 

felsőoktatási intézmény további előírásokat vezethet be. 

3.7. A szakmai gyakorlatra és gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső 

gyakorlóhelyen is be kell tartani. 

3.8. Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű 

betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a hallgatói 

csoportok váltása között a felületfertőtlenítés biztosítani szükséges. 

 

 

4. A számonkérés, beszámolás rendje 

Amennyiben a számonkérés, beszámolás a digitális oktatás keretei között nem szervezhető 

meg, 

4.1. a szóbeli beszámoló napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre 

tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok 

betartását.  

4.2. Szóbeli beszámoló esetén a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra 

érkezzenek. 

4.3. Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. 

Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes használati segédeszközök használata. 

Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés 

szabályok betartásával. 

4.4. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató, illetve 

oktató vehet részt. Pre-triázsolás – kérdőív (2. számú melléklet), testhőmérés - a 

hallgatók esetében indokolt. Ennek dokumentálása a vizsgáztató feladata. 

4.5. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával maszk viselése kötelező. Rendszeres 

fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön.  

4.6. A számonkérés során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait, melyre a 

vizsgázók figyelmét a számonkérés előtt írásbeli tájékoztatással, illetve a számonkérés 

megkezdésekor szóban is fel kell hívni. 

4.7. Szóbeli beszámolót csak jól szellőztethető teremben szabad megtartani és egyszerre 

maximum két hallgató tartózkodjon bent a számonkérést vezetőn kívül. Speciális 

számonkéréskor, amelyek során a vizsgázók egymást követően használják az 

eszközöket (pl. képzőművészeti, zenei oktatás, sport) minden használatot követően 

rövid behatási idővel rendelkező felületfertőtlenítő szerrel szükséges kezelni. 

4.8. Biztosítani szükséges a beszámoló helyszínének gyakori, lehetőség szerint természetes 

szellőztetését. A beszámolás előtt és után is minden esetben a termekben, a folyosókon 

és a szociális helységekben fertőtlenítő takarítás szükséges, ennek részeként virucid 
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hatású fertőtlenítőszerrel kell takarítani a kézzel gyakran érintett felületeket (ajtók, 

ablakok kilincsei, billentyűzet, monitor, egér, villany- és egyéb kapcsolók, korlátok, 

csaptelepek stb.). 

 

5. (Szak) kollégiumok, diákotthonok működtetésére vonatkozó szabályok 

 

A Korm. rendelet szerint a felsőoktatási intézmény kollégiumai és diákotthonai bezárnak, ez 

alól kivételeket a rektori állapíthat meg. A tartózkodás különösen a határon túli és külföldi 

diákok, illetve a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára 

engedélyezhető.  

5.1. A hallgatók kollégiumból, diákotthonból való kiköltözésére legalább 48 órát szükséges 

biztosítani, melynek során saját tárgyainak elvitele szükséges. 

5.2. A rektor saját hatáskörben, a hallgató kérelmére, egyedileg dönthet a kiköltöztetés 

mellőzéséről különös méltányossági okokból. A járványügyi szempontokat elsődlegesen 

figyelembe vételével javasoljuk, hogy a 2020. november 10-én kollégiumi, diákotthoni 

tagsági jogviszonnyal rendelkezők, továbbra is az eddigi férőhelyükön maradhatnak:  

 határon túli magyar hallgatók,  

 idegen nyelvű képzésben részt vevő külföldi állampolgár hallgatók,  

 a hatósági házi karanténjukat a kollégiumban, diákotthonban, az egy 

háztartásban élő személyektől és hallgatótársaitól elkülönítetten töltő hallgatók, 

további méltányossági szempont lehet: 

 az önkéntes járványügyi és közösségszervezési munkákban részt vevő 

hallgatók,  

 duális és speciális gyakorlati képzésen lévő hallgatók (pl. orvos- 

egészségtudományi képzések), 

 azon hallgatók, akiknek családtagja vagy a vele egy háztartásban élő személy a 

hallgató állandó lakóhelyén hatósági házi karanténban van és a családtagtól, a 

vele egy háztartásban élő személytől való elkülönített lakhatásuk máshol nem 

biztosítható, 

 doktoranduszok, akiknek kutatási tevékenységéhez a személyes jelenlét 

nélkülözhetetlen, 

egyéb, különleges méltánylást igénylő lakhatási, szociális, munkavégzésre vonatkozó 

helyzete.  A mérlegelést minden esetben egyedileg kell lefolytatni. 

5.3. A kiköltözött hallgató, amennyiben a vizsgaidőszakban a vizsga személyes jelenléthez 

kötött, kizárólag a vizsga napját megelőző éjszakán és/vagy a vizsga napján az adott 

kollégium napi díján vehet igénybe kollégiumi elhelyezést. 

5.4. A kollégiumban maradó hallgatók esetében a csoportosulás tilos. 

5.5. A kollégiumokban lakó hallgatók által látogatót, szállóvendéget, valamint üres hallgatói 

férőhelyen vendéget fogadni tilos. 

5.6. A kollégiumban, diákotthonban maradó hallgatók elhelyezésénél szükséges a járványügyi 

védelmi szempontok figyelembevétele. A férőhelyek feltöltése az üzemeltetés 

gazdaságossági szempontjainak figyelembevételével történjen meg, a hallgatók lehetőség 

szerint saját szobában történő elhelyezésével. 
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5.7. A méltányossági okokból engedélyezett lakhatás esetén, a (szak) 

kollégiumokba/diákotthonokba – a karanténban lévő hallgatókat leszámítva - kizárólag 

egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát 

egészségesnek érző személy tartózkodhat. A bent tartózkodás során pretriázsolás és 

ennek dokumentálása – kérdőív (2. számú melléklet) és testhőmérés - szükséges. Ezt 

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

el kell különíteni.  

5.8. A (szak) kollégiumban/diákotthonban a maszk használata kötelező, ettől csak a saját 

szobában egyedül lakó hallgató saját szobájában tekinthet el. A közös használatú 

helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő-és illemhelyiségekben is 

térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait. 

 

5.9. A közös használatú helyiségek fokozott takarítása és fertőtlenítése ajánlott. A közösségi 

helyeknél kötelező a virucid hatású kézfertőtlenítő készülék elhelyezése és rendszeres 

utántöltése. 

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

számát szükség szerint minimálisra kell korlátozni. A kollégiumi, diákotthoni közösségi 

terek (konyha, mosókonyha, tanuló, TV-terem, stb.) csak a lehető legszükségesebb 

mértékben használhatók, a veszélyhelyzetben alkalmazásra kerülő járványügyi higiénés 

szabályok és a kollégiumi házirendek fokozott betartása mellett. A járványügyi 

intézkedéseknek megfelelő házirendet naponta legalább kétszer ellenőrizni kell. 

5.11. A (szak) kollégiumi/diákotthoni karanténban elhelyezett hallgatók ellátását a 

járványügyi szabályoknak megfelelően kell megszervezni. 

5.12. Fertőzésgyanú esetére egy riasztási protokoll kialakítása szükséges, melynek 

segítségével az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel 

párhuzamosan a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) 

eljárásrendje alapján a szükséges azonnali intézkedések megtétele.  

5.13. A felsőoktatási intézmény rektora az ágazati irányító részére hetente egyszer jelentést 

küld a kollégiumban, diákotthonban tartózkodó hallgatók létszámáról az ágazati irányító 

által előírt módon. 

 

6. Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használata 

 

Sportlétesítmények, uszodák a sportról szóló törvény szerint, versenyszerűen sportolók 

számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak a Korm. 

rendeletben előírtak továbbá az adott sportág sportági szakszövetsége által a járványügyi 

veszélyhelyzet idejére meghatározott szabályok betartásával. Az intézmény szabadtéri 

sportpályáin az egyéni szabadidős sporttevékenység – különösen futás, gyaloglás, 

kerékpározás – gyakorlása a Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően megengedett. 

Egyéni szabadtéri sporttevékenység során a maszk viselése nem kötelező. 
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1. számú melléklet 

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a 

hallgatónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei 

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

• köhögés; 

• nehézlégzés, légszomj;  

• láz; 

• hidegrázás;  

• izomfájdalom;  

• torokfájás;  

• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar. 

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

beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve a gastrointestinalis tüneteket, 

mint például:  

•             émelygés,  

•             hányás és/vagy  

•             hasmenés.  

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, 

és kövesse az utasításait.  
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2. számú melléklet 

Amennyiben a felsőoktatási intézmény kockázatszűrő kérdőív bevezetését kívánja 

alkalmazni a felsőoktatási intézménybe történő belépéshez, az alábbi kérdéseket 

javasolt feltenni az érintetteknek.  

(A kérdőív tartalmát folyamatosan meg kell feleltetni az aktuális NNK eljárásrend 

szerinti, vagy ezzel ekvivalens szabályoknak.) 

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

• láz vagy hőemelkedés (az országos tiszti főorvos által meghatározott mérték 

szerint); 

• fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;  

• száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel; 

• torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése, 

• émelygés, hányás, hasmenés?  

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

beteggel?  

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

karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?  

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

5. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, 

légszomja volt? 

Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése. 
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3. számú melléklet 

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 

készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény felsőoktatásra vonatkozó jelenleg is 

alkalmazható rendelkezései 

35. Felsőoktatásra vonatkozó átmeneti szabályok 

79. § (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt (a továbbiakban: 2011. 

évi CCIV. törvény) az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

   (8) Az Oktatási Hivatal által közigazgatási hatósági határozatban megállapított 

munkaviszony-fenntartási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő egy évvel 

meghosszabbodik, ha a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség teljesítésére nyitva álló 

határidő 2020. március 11-én még nem járt le és 2020. december 31-e előtt jár le. 

(11) Ha a nem magyar állampolgár magyarországi tanulmányait távolléti oktatás keretében 

kezdi meg vagy tanulmányait távolléti oktatás keretében folytatja, hallgatói jogviszonyt 

létesíthet a 2011. évi CCIV. törvény 80. § (2) bekezdés a) pontja szerinti engedély nélkül is. 

A hallgatónak a távolléti oktatás keretében megkezdett képzésének jelenléti oktatás keretében 

történő folytatását megelőzően be kell szereznie a 2011. évi CCIV. törvény 80. § (2) 

bekezdés a) pontja szerinti engedélyt és a felsőoktatási intézmény részére be kell mutatnia a 

felvételi eljárás és a beiratkozás során elektronikusan bemutatott iratai közül azokat, 

amelyeket a felsőoktatási intézmény előír. 

 


