
 

 

 

INTÉZKEDÉSI TERV 

az Edutus Egyetem tevékenységének egészségügyi válsághelyzet 

során történő megszervezéséhez a 2020/2021. tanévben 
 

 

Az intézkedési terv a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második 

üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium által 2020. november 12-én kiadott ágazati ajánlás alapján készült. Célja, hogy a 

koronavírus világjárvány idején is biztosítsa az intézmény folyamatos és rendeltetésszerű 

működését, miközben elsődleges szempontként veszi figyelembe az egyetemi polgárok élet-, 

egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelmét. 

Az intézkedési terv területi hatálya kiterjed az Edutus Egyetem minden olyan hazai képzési 

helyére és létesítményére, ahol a 2020/2021. tanévben felsőoktatási vagy ahhoz kapcsolódó 

tevékenység folyik. Ezek a helyszínek a következők: 

• Tatabányai oktatási helyszínek: A épület (Stúdium tér 1.), B épület (Béla király körtér 

58.) Lézerlabor (Réti u. 1-5.) 

• Kollégium (Tatabánya, Stúdium tér 1.) 

• Budapesti oktatási helyszínek: Budapesti Tagozat (XI. Villányi út 11-13. 3. em.), Falk1 

Rendezvényközpont (V. Falk Miksa u. 1.) 

• Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ, ha ott oktatási tevékenység valósul meg 

(Sümeg, Petőfi Sándor u. 18.) 

• További két telephely, ha ott oktatási tevékenység valósul meg (Tata, Tanoda tér 5., 

Balatonfüred, Kossuth u. 22.) 

Az intézkedési terv személyi hatálya kiterjed az Edutus Egyetem minden oktató és nem oktató 

munkatársára (beleértve a nem munkaviszony keretében foglalkoztatottakat is) és minden 

hallgatójára (beleértve a felnőttképzések és az Erasmus+ program résztvevőit, valamint a 

vendéghallgatói jogviszonyban lévőket is). 

Az intézkedési tervben foglaltak visszavonásig érvényesek. 

 

 

1. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

Személyekre vonatkozó szabályok 

1.1. Az egyetem épületeit, jelenlétben megtarott gyakorlati foglalkozásait és számonkérési 

alkalmait kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy 

látogathatja. (A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 

1.2. Ha a tünetek az egyetemen való tartózkodás közben jelentkeznek, az érintett személy 

köteles elhagyni az intézmény területét. A tüneteket mutató hallgatót az egyetem 

munkatársa felszólíthatja az intézmény elhagyására. 

  



 

 

 

1.3. 2020. október 3-tól kezdődően az egyetem épületeibe történő belépéskor testhőmérséklet 

mérést vezettünk be, ami minden belépő személy számára kötelező. A mérés infra hőmérő 

segítségével valósul meg az alábbi rend szerint: 

• Tatabányai épületek, Budapest Falk Miksa utcai épület: A hőmérés a portán történik, 

ezért az épületbe való belépést követően mindenki köteles a portán jelentkezni. A 

sorban állás során be kell tartani a legalább 1,5 m-es távolságot, a torlódások 

elkerülése érdekében pedig – szükség esetén – az épület előtt kell várakozni. 

• Budapest Villányi úti épület: A hőmérés a tantermekben és az irodákban történik. Az 

oktatási helyszínre történő megérkezés után a hallgatók haladéktalanul keressék fel 

az aktuális tantermüket, az oktató és nem oktató munkatársak pedig a 302. irodát vagy 

az Oktatásszervezési Osztályt, ahol a testhőmérés megtörténik. A hallgatók esetén a 

hőmérést az oktatók, a munkatársak esetén pedig a tanszéki / tanulmányi előadók 

végzik. 

Akinek a testhőmérséklete a mérés során eléri vagy meghaladja a tisztifőorvos által 

mindenkor megállapított értéket, köteles elhagyni az egyetem területét. 

1.4. Az egyetem minden polgára köteles betartani a személyi higiéné alapszabályait, 

kiegészítve a járványhelyzetnek megfelelő további teendőkkel (pl. köhögés, tüsszentés 

csak zsebkendőbe történhet, gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés, maszk használatára 

vonatkozó szabályok betartása). 

1.5. Az egyetem területén tartózkodók kötelesek betartani a személyes távolságtartásra 

vonatkozó szabályokat. Eszerint minden helyzetben törekedni kell a legalább 1,5 m-es 

védőtávolság betartására. Ezt a sorban állással érintett helyeken (pl. Tanulmányi Osztály, 

könyvtár) jól látható jelzések segítik. 

1.6. A maszk használatának szabályai: 

• A maszk használata az intézmény egész területén – beleértve a zárt tereket és a külső 

tereket is – minden hallgató és munkatárs számára kötelező. 

• A maszk használatának mellőzése kizárólag akkor engedélyezett, ha egy munkatárs 

egyedül tartózkodik egy irodában. 

• Maszkról mindenkinek magának kell gondoskodnia, de ha bármilyen ok miatt a 

szükséges maszk nem áll rendelkezésre, az az épületek portáján (a Villányi úton a 

302. irodában) átvehető. 

1.7. A kézfertőtlenítést mindenki szükség szerint végezze egyrészt a mosdókban, másrészt a 

folyosókon kihelyezett kézfertőtlenítő folyadékok használatával. 

1.8. A kórokozók elszaporodását gátló rendszeres szellőztetésre mindenkinek figyelmet kell 

fordítania (tantermek, irodák, közösségi terek, stb.). 

  



 

 

 

Épületek tisztán tartására vonatkozó szabályok 

1.9. A kézfertőtlenítő folyadékok és papírtörlők folyamatos rendelkezésre állását Tatabányán 

minden helyszínen a gondnok, Budapesten pedig a tagozatvezető (Villányi út) vagy a 

létesítményigazgató (Falk1) felügyeli. Szintén ők felelősek a járványügyi helyzetnek 

megfelelő takarítás megszervezéséért (Tatabánya), illetve a külső takarítók 

tevékenységének ellenőrzéséért, szükség esetén feléjük a problémák jelzéséért  (Budapest), 

valamint minden helyszínen a takarítás dokumentálásáért. 

1.10. A járványügyi helyzetnek megfelelő takarítás az alábbiakat foglalja magában: 

• A takarítást virucid hatású fertőtlenítőszerek használatával kell elvégezni. 

• A gyakran érintett felületeket (pl. korlátok, kilincsek, villanykapcsolók, liftgombok, 

italautomaták gombjai) naponta többször fertőtleníteni kell. 

• A jelenléti oktatás által használt tantermekben és laborokban a padok felületét és az 

eszközöket minden hallgatói csoport távozása után fertőtleníteni kell. 

• A takarítás a rendszeres légcserét is magában foglalja, ezért gondoskodni kell a napi 

többszöri szellőztetésről. 

 

2. Oktatás 

2.1. 2020. november 9-től az egyetemi oktatás alapvetően online formában folyik a tanév 

elejétől érvényben lévő órarend szerint, egységesen a MS Teams platform használatával. 

Ez alól kivételt képeznek azok a számítógéptermi és műszaki laboratóriumi gyakorlati 

foglalkozások, amelyeknél az online forma nem megvalósítható. Ezen kurzusok körét az 

érintett intézet / tanszék határozza meg, majd – a rektor általi engedélyezés után – értesíti 

erről a hallgatókat. 

2.2. A tantárgyak féléves programját és számonkérési rendjét úgy kellett megtervezni, hogy 

azonnal át lehessen térni a teljes online oktatásra és számonkérésre, így ennek alkalmazása 

most aktuálissá vált. 

2.3. A KTVSZ-nek a hallgatók óralátogatási kötelezettségére vonatkozó szabályai érvényüket 

vesztik, azt kizárólag a jelenlétben megtartott kurzusok esetén kell – a járványhelyzethez 

igazodó kellő rugalmassággal – alkalmazni. 

2.4. A jelenléti gyakorlati foglalkozásokat minden esetben úgy kell megszervezni – ha 

szükséges, akkor csoportbontás alkalmazásával –, hogy a termekben, laborokban lehetőség 

legyen a legalább 1,5 m-es távolság megtartására, és ennek betartására mind a 

hallgatóknak, mind az oktatóknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk. 

2.5. A gyakorlati foglalkozásokon a maszk használata kötelező. 

2.6. Az oktató-hallgató kommunikáció és a hallgatói ügyintézés során előnyben kell részesíteni 

ez elektronikus formát (pl. Neptun, e-mail), a személyes kapcsolat esetén pedig fokozattan 

ügyelni kell a biztonsági szabályok betartására. 

2.7. Az oktatók és munkatársak számára a tantermi és a közös használatú irodai számítógépek 

használata előtt kézfertőtlenítő használata kötelező. 

 



 

 

 

3. Gyakorlati foglalkozás, szakmai gyakorlat, duális vállalati képzés 

3.1. Az egyetemen gyakorlati foglalkozás egyrészt a számítógéptermekben, másrészt a 

műszaki laboratóriumokban valósul meg. Ezeken a foglalkozásokon a tanórákra vonatkozó 

általános szabályokat kell betartani azzal a kiegészítéssel, hogy a számítógépek és 

laboreszközök használata előtt szappanos kézmosás és kézfertőtlenítő használata kötelező. 

3.2. A gyakorlatokon használt eszközöket minden hallgatói csoport távozása után fertőtleníteni 

szükséges az eszközöket nem károsító módon (pl. fertőtlenítő kendővel való áttörlés). 

3.3. A vállalati szakmai gyakorlati vagy duális képzésben részt vevő hallgatók esetén az adott 

munkahelyen alkalmazott járványügyi protokollt kell alkalmazni. 

 

4. Számonkérés 

4.1. Mind a félévközi beszámolókat (pl. zárthelyi dolgozat, prezentáció, stb.), mind a 

vizsgaidőszaki írásbeli és szóbeli vizsgákat fő szabály szerint jelenlétet nem igénylő 

módon kell megszervezni. 

4.2. Jelenlétben szervezhetők a számítógéptermet vagy műszaki laboratóriumot igénylő 

számonkérések, melyek körét az érintett intézet / tanszék határozza meg, majd – a rektorral 

történő engedélyeztetést követően – tájékoztatja erről a hallgatókat. 

4.3. Számítógéptermi vagy laboratóriumi számonkérés előtt a szappanos kézmosás és a 

kézfertőtlenítő használata, valamint a számonkérés alatt a maszk viselése kötelező. 

4.4. Az írásbeli számonkéréseket úgy kell megszervezni – ha szükséges, akkor csoportbontás 

alkalmazásával –, hogy a teremben a legalább 1,5 m-es távolság betartható legyen, és a 

maszk viselése kötelező. 

4.5. Jelenlétben szervezhető a szóbeli szigorlat és a záróvizsga. 

4.6. Szóbeli vizsgát csak jól szellőztethető helyiségben lehet tartani, be kell tartani a legalább 

1,5 m-es távolságot, és a vizsga során a maszk viselése kötelező. 

4.7. A szóbeli szigorlat és záróvizsga esetén a vizsgabizottság 2 tagból áll, és a teremben a 

vizsgáztatókon és a jegyzőn kívül maximum két hallgató tartózkodhat. 

4.8. A vizsgázókat a torlódást megakadályozó időbeli ütemezésben kell a vizsgára behívni, és 

a vizsgára várakozó hallgatók számára annyi várakozó termet kell biztosítani, hogy a 

legalább 1,5 m-es távolság betartható legyen. 

 

5. Kollégium 

5.1. A kollégiumban lakó, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy – a kollégiumon kívüli – 

ideiglenes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező hallgatóknak 2020. november 

15. (vasárnap) 17.00 óráig ki kell költözniük a kollégiumból. 

5.2. Azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek az 5.1. pontban felsoroltak egyikével sem, 

továbbra is a kollégiumban lakhatnak. 

5.3. Azok a hallgatók, akik a kiköltözés időpontja előtt hatósági házi karanténba kerültek, és 

azt a kollégiumban töltik, a karantén lejártáig lakhatnak a kollégiumban. 

 



 

 

 

5.4. Az 5.1. pont alapján kiköltözésre kötelezett hallgatók – különösen indokolt esetben –

kérelmet nyújthatnak be a rektorhoz a kollégiumban lakásuk engedélyezésére. A 

kérelemben részletesen meg kell indokolni, hogy mi az a méltánylandó körülmény, amire 

hivatkozva az engedélyt kérik. 

5.5. A kollégiumban lakóknak a közös használatú helyiségekben ügyelniük kell a legalább 1,5 

m-es távolság tartására, és a maszk használata ezekben a helyiségekben – a mosdó 

kivételével – kötelező. 

5.6. A kollégiumban lakók vendéget nem fogadhatnak. 

5.7. A kollégiumban minden nap el kell végezni a pre-triázsolást, ami egy kérdőív kitöltését 

(ld. 2. sz. melléklet) és a testhőmérést, valamint ennek dokumentálását jelenti. 

5.8. A kérdőívet a kollégistáknak a kollégium portáján kell kitölteniük napi egy alkalommal, 

és a testhőmérés is a kollégium portáján rendelkezésre álló érintésmentes hőmérővel 

történik. Fertőzésgyanú (37,8 fokot elérő vagy meghaladó láz, egyéb tünetek) esetén a 

portás értesíti erről a kollégiumot vezető tanárt és a gondnokot. 

5.9. Fertőzésgyanú esetén a kollégistát – a gondnok felügyelete alatt – haladéktalanul el kell 

különíteni az erre a célra üresen tartott kollégiumi szobában, és a külön vizesblokk 

használatát is lehetővé kell tenni számára. 

5.10. A fertőzésgyanús hallgatónak kötelessége haladéktalanul felkeresni telefonon 

háziorvosát és követni a kapott utasításokat. Erről tájékoztatnia kell a kollégiumot vezető 

tanárt. 

5.11. A kollégiumban fokozottan be kell tartani a takarításra vonatkozó szabályokat (ld. 1.10. 

pont), a takarítások száma nem lehet kevesebb napi két alkalomnál. 

 

 

6. Egyéb rendelkezések 

6.1. Az egyetemi sportfoglalkozások, testnevelés órák, valamint az egyetemi 

sportlétesítmények használata szünetel. 

6.2. Az egyetemi könyvtár szolgáltatásait a jelenléti tevékenységben érintett egyetemi polgárok 

igénybe vehetik, külső látogatók számára a könyvtár zárva tart. 

6.3. Az egyetem (szervezeti egységek, Hallgatói Önkormányzat) szervezésében és az egyetem 

területén személyes jelenlétet igénylő rendezvény nem tartható. 

6.4. Az egyetemi épületekben a jelenléti nyelvvizsgák továbbra is megtarthatók a járványügyi 

intézkedések szigorú betartása mellett. 

 

 

Tatabánya, 2020. november 13. 

 

 

Némethné Dr. Gál Andrea s.k. 

rektor 

  



 

 

 

1. sz. melléklet 
 

A koronavírus fertőzés jellemző tünetei 
 

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.   

 

  



 

 

 

2. sz. melléklet 

 

Kockázatszűrő kérdőív 

 

Név: …………………………………………………..…. 

Neptun kód: …………………………………….……….. 

Kérdőív kitöltésének helye: …………………………………………………………………. 

Kérdőív kitöltésének időpontja (év, hó, nap): ...……………………………..……………... 

 

Kérjük, húzza alá az önre igaz válaszokat! 

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

• láz vagy hőemelkedés (legalább 37,8 ℃);  

• 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? 

 igen – nem 

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

el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?  

 igen – nem 

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

 igen – nem 

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

 igen – nem 

Testhőmérséklet: ………..……℃ 

 

Adatvédelmi nyilatkozat 

Tudomásul veszem, hogy az Edutus Egyetem a kérdésekre adott válaszaimat a COVID-19 vírus 

terjedésének megelőzése érdekében gyűjti, tárolja, kezeli, a COVID-19 vírussal kapcsolatos Intézkedési 

terv hatályának fennállása alatt. 

 

 

………………………………………………….. 

                              aláírás 


