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A Károli Gáspár Református Egyetem 

INTÉZKEDÉSI TERVE 

a járványügyi készültség kezelésére  

(egységes szerkezetben a 2020. szeptember 1-jén kiadott intézkedési terv 2020. november 16-ától 

hatályos módosításaival) 

Hatályos: 2020. november 16-tól. 

1. A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem, KRE) polgárainak élet-, egészség-

személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelmére, az Egyetemen folyó felsőoktatási képzés 

folyamatosságának és az Egyetem működési stabilitásának garantálására, valamint a koronavírus 

világjárvány továbbterjedésének megelőzésére a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat I. 

Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SZMR) 31. §-ában foglalt jogkörénél fogva a rektor 

– akadályoztatása esetén a rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes – gondoskodik arról, hogy 

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

(1) bekezdése és az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 2020. augusztus 17-én kiadott, 

és a járványügyi intézkedéseknek megfelelően frissített „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés 

egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez” dokumentumában megfogalmazottak 

alapján az Egyetem járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési tervének elkészítéséről, 

és folyamatos aktualizálásáról. Ennek keretében külön rektori utasításban szabályozza, és szükség 

szerint aktualizálja 

a) az Egyetem teljes egészére 

b) az Egyetem kollégiumaira, szakkollégiumaira és egyéb bérelt szálláshelyeire 

c) a Károli Gáspár Református Egyetem Petőfi Sándor Református Gyakorló Általános Iskola és 

Óvodára 

vonatkozóan a járványügyi készültséggel összefüggésben betartandó előírásokat, elvégzendő 

feladatokat. 

2. Az Egyetem a járványügyi feladatokkal kapcsolatos ügyek bejelentésére a pandemia@kre.hu 

tematikus elektronikus levelezési címet hozza létre. 

3. Az Egyetem feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos környezet 

kialakítására vonatkozó előírásokat a 2020/2021. tanév szervezéséről és végrehajtásáról a 

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

által bevezetett járványügyi készültségre tekintettel 2020. augusztus 18-án kiadott 9/2020. (VIII. 

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

tartalmazza. A KRE épületeiben, képzési helyszínein az épületek bejáratánál, oktatási helyiségek 

bejáratánál (előadó- és szemináriumi termek), étkezésre szolgáló helyiségekben, ebédlőkben, 

büfékben és a mosdókban vírusölő hatású kézfertőtlenítőszer biztosításáról az Egyetem Gazdasági 

Igazgatósága – a bérbe adott helyiségek esetén a bérlő bevonásával, az Egyetem által bérelt 

helyiségek esetén az épület üzemeltetőjének bevonásával – folyamatosan gondoskodik. A 

Gazdasági Igazgatóság gondoskodik a szükséges mennyiségű fertőtlenítő- és tisztítószerek 

beszerzéséről és rendelkezésre bocsátásáról, továbbá ennek a folyamatnak a dokumentálásáról. 

4. A jelen intézkedési tervben foglalt rendelkezések bevezetéséről és alkalmazásáról az SZMR-ben 

meghatározott alábbi szervezeti egységek vezetői kötelesek gondoskodni: 
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4.1. az SZMR 2. § (2) bekezdése alapján az Egyetem Karai esetén a dékán,  

4.2. az SZMR 2. § (3) bekezdése alapján a központi szervezeti egységek esetén: 

a) az Egyetemi Könyvtári Szövetség és a szakmai felügyelete működő kari könyvtárak 

tekintetében a könyvtárvezetőkkel és az illetékes Kar dékánjával egyeztetve az Egyetemi 

Könyvtári Szövetség vezetője, 

b) a Károli Könyvműhely tekintetében a Könyvműhely vezetője a Bölcsészet- és 

Társadalomtudományi Kar dékánjával együtt, 

c) a Gazdasági Igazgatóság tekintetében a gazdasági igazgató, 

d) az Egyház és Társadalom Kutatóintézet tekintetében a Kutatóintézet vezetője, 

e) az IKT Kutatóközpont tekintetében a Kutatóközpont vezetője a Bölcsészet- és 

Társadalomtudományi Kar dékánjának irányítása alapján, 

f) a többi központi szervezeti egység tekintetében a rektor által megbízott vezető. 

4.3. az SZMR 52. §-a alapján 

a) a kari felügyelet mellett működő internátus, kollégium, szakkollégium tekintetében a 

dékán az internátus, kollégium, szakkollégium vezetőjével együtt, 

b) a rektori felügyelet mellett működő internátus, kollégium tekintetében a rektor által 

megbízott vezető. 

5. A 4. pontban nevesített vezető köteles kijelölni egy járványügyi felelőst és annak helyettesét. A 4. 

pontban nevesített vezető, valamint a járványügyi felelős és helyettese felelősek a jelen intézkedési 

terv végrehajtásáért. A 4. pontban nevesített vezető szükség szerint a szervezetén belüli szervezeti 

egységekre is járványügyi felelősöket bízhat meg a feladatok ellátásával. 

6. Az intézménylátogatás és rendezvények megtartásának rendjét, és az egészségügyi szempontból 

biztonságos környezet kialakítására vonatkozó előírások betartásának szabályait a 9/2020. 

(VIII.18.)/R számú Rektori utasítás hatályos változata tartalmazza, azok a jelen intézkedési terv 

végrehajtása során is irányadók. 

7. Az Egyetem minden képzési helyszínén épületenként kötelező kijelölni egy elkülönítő helyiséget. 

Az épületeket, az elkülönítő helyiségek kijelölésért felelős vezetőt, járványügyi felelőst és 

helyettesét elérhetőségeikkel, és az elkülönítő helyiségeket az 1. számú melléklet tartalmazza. 

8. Amennyiben bármely egyetemi polgár esetén felmerül COVID-19 vírus fertőzöttség gyanúja, akkor 

az intézkedési terv részét képező ún. riasztási protokollt kell alkalmazni: 

8.1. Az Egyetem épületeiben tartózkodó, COVID-19 vírus fertőzöttség gyanújára utaló tünetekkel 

rendelkező személyről haladéktalanul tájékoztatni kell az adott épület esetén kijelölt 

járványügyi felelőst, aki haladéktalanul gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről, 

ennek keretében  

8.1.1. a megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi szerv vagy személy (háziorvos, 

ügyeletes orvos, kezelőorvos, egyetemi üzemorvos vagy az Egyetemmel szerződésben álló 

orvos, illetve az érintett személy biztosításában megjelölt orvos, a továbbiakban együttesen: 

orvos) haladéktalan értesítéséről, 

8.1.2. a tüneteket mutató személynek az adott épületben kijelölt elkülönítő helyiségben történő 

elhelyezéséről, felügyeletéről, a jelentéshez szükséges adatainak felvételéről, az eset 

pandemia@kre.hu elektronikus levelezési címre történő megküldéséről és a jegyzőkönyv 

elkészítéséről;  
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8.1.3. a felügyeletet ellátó személy(ek)nek védőkesztyűvel, továbbá az orrot és szájat eltakaró 

maszkkal való ellátásáról az illetékes orvos értesítéséig. Az elkülönített személy felügyeletét 

ellátó személy(ek)nek védőkesztyű, továbbá az orrot és szájat eltakaró maszk használata 

kötelező. 

8.2. Ezt követően az adott épület esetén kijelölt járványügyi felelősnek és a közreműködő 

munkatársaknak, az orvos utasításainak megfelelően kötelező eljárni.  

8.3. Amennyiben a COVID-19 vírus fertőzöttség gyanújára utaló tünetekkel rendelkező személy  

a) az Egyetemmel munkaviszonyban álló munkavállaló vagy megbízási jogviszonyban 

foglalkoztatott személy, akkor az adott épület esetén kijelölt járványügyi felelős 

tájékoztatja a munkairányítói, illetve a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőt, 

b) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló hallgató az adott épület esetén kijelölt 

járványügyi felelős tájékoztatja a képzésért felelős Kar Tanulmányi Osztály vezetőjét. 

8.4. Elsősorban a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kezelőorvos, egyetemi üzemorvos vagy az 

Egyetemmel szerződésben álló orvos, illetve az érintett személy biztosításában megjelölt 

orvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben az 

illetékes orvos szerint fennáll a COVID-19 fertőzés gyanúja, az adott épületben kijelölt 

járványügyi felelős köteles a további intézkedések megtételére a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően. 

8.5. Az elkülönítő helyiséget az egészségügyi intézkedések megtételét és tünetetek mutató 

személy elszállítását követően haladéktalanul fertőtleníteni kell, melynek végrehajtásáról – a 

járványügyi felelős jelzése alapján – az Egyetem Gazdasági Igazgatósága – a bérbe adott 

helyiségek esetén a bérlő bevonásával, az Egyetem által bérelt helyiségek esetén az épület 

üzemeltetőjének egyidejű értesítésével és bevonásával – köteles gondoskodni.  

8.6. Az épület kiürítése kérdésében  

a) oktatási épület esetén az illetékes Kar dékánja jogosult dönteni, több Kar által használt 

oktatási épület esetén az épületben képzéseket folytató Karok dékánjai közösen döntenek.  

b) a nem oktatási épületek esetén  

ba) a Rektori Hivatal esetén a Rektor,  

bb) a Gazdasági Igazgatóság épülete esetén a gazdasági igazgató,  

bc) a kari felügyelet mellett működő kollégium, internátus, szakkollégium esetén a dékán 

az internátus, kollégium, szakkollégium vezetőjével együtt 

bd) a rektori felügyelet mellett működő internátus, kollégium tekintetében a rektor által 

megbízott vezető 

jogosult dönteni. 

9. Az intézménybe való visszatérés szabályai COVID-19 vírusfertőzés gyanúja, és igazoltan COVID-

19 vírusfertőzés okozta megbetegedés esetén: 

9.1. A COVID-19 vírus fertőzöttség gyanújára utaló tünetekkel rendelkező hallgató csak a 

NEPTUN-ban elérhető kérvény kitöltésével és a COVID-19 vírus fertőzés gyanúját kizáró 

orvosi igazolás csatolásával térhet vissza az Egyetem épületeibe. A COVID-19 vírus 

fertőzöttség gyanújára utaló tünetekkel rendelkező, az Egyetemmel munkaviszonyban álló 

munkavállaló vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott személy a kitöltött 

nyilatkozatának a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőnek címezve a szervezeti egységben 

kijelölt járványügyi felelős számára írásban történő benyújtásával és a COVID-19 vírus 

fertőzés gyanúját kizáró orvosi igazolás csatolásával térhet vissza az Egyetem épületeibe. A 
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COVID-19 vírus fertőzöttség gyanújára utaló tüneteket a 2020/2021. tanév szervezéséről és 

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

tartalmazza. 

9.2. Igazoltan COVID-19 vírusfertőzésen átesett hallgatók esetében az Egyetem épületeibe történő 

visszatérés feltétele a háziorvos vagy arra jogosult egészségügyi intézmény által kiállított 

hivatalos igazolás arról, hogy az érintett egészséges, és már nem áll fenn a SARS-CoV-2 

vírusfertőzés továbbadásának esélye. 

9.3. Az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló, igazoltan COVID-19 vírusfertőzésen 

átesett személy a kitöltött nyilatkozatának a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőnek címezve 

a szervezeti egységben kijelölt járványügyi felelős számára írásban történő benyújtásával és 

orvosi igazolás csatolásával térhet vissza az Egyetem épületeibe. A háziorvos vagy arra 

jogosult egészségügyi intézmény által kiállított hivatalos igazolás arról, hogy az érintett 

egészséges, és már nem áll fenn a SARS-CoV-2 vírusfertőzés továbbadásának esélye. A 

visszatérés feltétele továbbá legalább egy negatív PCR teszt, amelynek költségét az Egyetem 

fedezi, amennyiben az érintett a szabályos elszámoláshoz szükséges bizonylatokat az Egyetem 

rendelkezésére bocsátja. 

10. A külföldi állampolgárok Egyetem épületeibe történő belépésére vonatkozó speciális szabályokat a 

KRE Rektori Hivatal Nemzetközi Igazgatósága a képzésért felelős Kar vezetésével, a Képzési 

Igazgatósággal és az Oktatási Igazgatósággal együttműködve dolgozza ki, külön eljárásrend 

tartalmazza. Az eljárásrend melléklete a Magyarország területére történő belépésére vonatkozó 

folyamatábra. 

11. A járványügyi helyzet alakulásától függően, a 2019/2020. tanév 2. (tavaszi) félévi tapasztalatok 

figyelembevételével a rektor gondoskodik a 2020/2021. tanévben a távolléti (online) oktatásra 

vonatkozó Rektori utasítás elkészítéséről és kiadásáról. 

12. A Károli Gáspár Református Egyetem Petőfi Sándor Református Gyakorló Általános Iskola és 

Óvodára vonatkozóan a köznevelésre vonatkozó szabályok figyelembevételével az igazgató külön 

intézkedési tervet készít, melyet a Rektor ad ki. 

13. A rektor gondoskodik arról, hogy a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet és a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi 

megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján 

a már kiadott rektori utasítások felülvizsgálata a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni 

védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 

Korm. rendelet, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, továbbá a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 

intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján megtörténjen és 

2020. november 16. napjától a módosított utasítások kiadásra kerüljenek. 

14. Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad hatályban, a módosítására 

a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. 

Budapest, 2020. november 16. 

 

Dr. Czine Ágnes s.k. 

rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes 


