
 

 

COVID-19 intézkedési terv a Kodolányi János Egyetemen 

 

Az intézkedési terv célja az egyetemi polgárok, hallgatók, oktatók, dolgozók 

egészségének megóvása és a járvány terjedésének fékezése, lehetőség szerint megakadályozása 

olyan módon, hogy az egyetem a feladatait továbbra is magas színvonalon ellássa, a hallgatók 

tanulmányi előmenetele ne sérüljön.  

2020. március 12-én a KJE Szenátusa megalakította a Vis Maior Akciócsoportot, amely 

rendszeresen informálja az egyetemi polgárokat a veszélyhelyzettel kapcsolatos teendőkről és 

tudnivalókról. Az intézkedési terv végrehajtása a Vis Maior Akciócsoport feladata. 

Az intézkedési terv érvényes a felsőoktatási intézmény összes működési és képzési helyére. 

Az intézkedési terv  ̶ a helyi jellegzetességek figyelembe vételével  ̶ követi az ITM 

Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkárság ajánlásait a felsőoktatási 

képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez. 

Jelen intézkedési terv folyamatosan aktualizálásra kerülhet a járványhelyzetnek megfelelően. 

A honlapon mindig az aktuális állapot olvasható, az intézkedési terv változásairól Neptun 

üzenetet küldünk. 

 

1. A KJE feladatainak ellátásához szükséges, egészségügyi szempontból biztonságos 

környezet kialakítása 

 

1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek 

betartása mindenki számára kötelező.   

1.2. A KJE épületeit, rendezvényeit, tanóráit csak kizárólag egészséges, koronavírus 

megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tünetei:  

− köhögés, 

− nehéz légzés, légszomj, 

− láz, 

− hidegrázás, 

− izomfájdalom, 

− torokfájás, 

− újonnan kialakult ízérzés vagy szaglászavar, 

− esetleg émelygés, hányás és/vagy hasmenés. 

  



 

 

1.3. A személyi higiéné betartása az egyetem minden polgára és az épületbe belépő minden 

személy részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy 

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

kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára 

vonatkozó szabályok betartását. 

1.4. A sorbanállás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell 

tartani. 

1.5. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a felsőoktatási intézményben maszk viselése 

kötelező. 

1.6. Folyosókon, közösségi terekben maszk viselése kötelező. 

1.7. A kihelyezett (virucid) kézfertőtlenítőszerek használata erősen ajánlott. Az oktatók és 

mentorok erre rendszeresen felhívják a hallgatók figyelmét. 

1.8. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább két óránként – fertőtleníteni 

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

adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges – legalább minden szervíz 

után – virucid fertőtlenítőszerrel. 

1.9. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású, természetes 

szellőztetésre: a tantermekben az oktatók kötelesek minden órában és a szünetekben is 

átszellőztetni a termet. 

 

2. A személyes közreműködést igénylő tanórák, számonkérések (vizsgák) látogatása 

 

2.1. Az órai részvétel a TVSZ szerinti szabályok figyelembevételével kötelező. Ennek a 

kötelezettségnek indokolt esetben online részvétellel is eleget lehet tenni. Indokolt esetnek 

minősül, ha valaki nem jogosult belépni az épületbe. Mind a személyes, mind pedig az online 

részvételről jelenléti ív készül. 

2.2. A jelenléti kiscsoportos tanórákat, szemináriumokat, számonkéréseket úgy kell 

megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 

méteres védőtávolság betartható legyen. Amennyiben az 1,5 méteres védőtávolság nem 

tartható, maszk viselése kötelező, 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén, a 

tanórákon/számonkéréseken részt vevő hallgatók számára a maszk viselése ajánlott. 

2.3. A nagy hallgatói létszámot érintő tanórákon, vizsgákon online módon is részt vehetnek 

hallgatóink. 

  



 

 

2.4. Amennyiben az 1,5m-es távolság nem tartható, a nagy hallgatói létszámot érintő tanórákon, 

vizsgákon online kell részt venni. A kijelölt órákról és vizsgákról a hallgatók Neptun üzenetben 

értesítést kapnak. 

2.5 Az épületebe lépni csak tünetmentesen szabad. Az épületbe lépést megelőző 24 órában ki 

kell töltenie a hallgatónak az alábbi linken található tesztet:  

https://forms.gle/XKWgZjsqPzULZnQf7, amely, ha nem merül fel a vírusfertőzés gyanúja, 

belépésre jogosítja fel. Belépni a bejáratnál történő lázmérést követően, 37,5 foknál 

alacsonyabb testhőmérséklettel szabad. 

 

3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása 

 

3.1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő hallgatókra, oktatókra az általános 

higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos 

kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén 

biztosítani kell. A gyakorlat során amennyiben az 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a 

maszk használata kötelező, a védőtávolság megtartása esetében ajánlott. 

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

online formában történnek. 

3.3. Gyakorlaton részt venni csak tünetmentesen szabad. A gyakorlati tevékenységet megelőző 

24 órában ki kell töltenie az alábbi linken található tesztet: 

https://forms.gle/XKWgZjsqPzULZnQf7, amely, ha nem merül fel a vírusfertőzés gyanúja, 

feljogosítja a gyakorlóhelyre való belépésre. 

Belépni, a bejáratnál történő lázmérést követően, 37,5 foknál alacsonyabb testhőmérséklettel 

szabad. 

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

hogy a helyes, egyéni védőeszközhasználatot folyamatosan ellenőrizze. Az 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. 

 

4. Tanévnyitók, egyéb rendezvények, sport, szabadidős tevékenységek 

 

4.1. Tanévnyitó rendezvényeket, nagyobb létszámú (50 fő fölötti) tájékoztatókat a COVID-19 

járvány végéig csak online módon tart a KJE. 

4.2. Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem 

mutató, magát egészségesnek érző hallgató, illetve edző vehet részt. 

https://forms.gle/XKWgZjsqPzULZnQf7
https://forms.gle/XKWgZjsqPzULZnQf7


 

 

4.3. A részvétel feltételei: a foglalkozást megelőző 24 órában ki kell tölteni az alábbi linken 

található tesztet: 

https://forms.gle/XKWgZjsqPzULZnQf7, amely, ha nem merül fel a vírusfertőzés gyanúja, 

részvételre jogosítja fel. 

 

5. Oktatók, alkalmazottak 

 

5.1. Oktatók, alkalmazottak csak tünetmentesen végezhetnek munkát a KJE épületeiben. 

Tünetek esetén a KJE minden munkavállalója azonnal értesíteni köteles közvetlen munkahelyi 

vezetőjét. Belépni, a bejáratnál történő lázmérést követően, 37,5 foknál alacsonyabb 

testhőmérséklettel szabad. 

5.2. 65 éves vagy idősebb kollégák esetében az online munkavégzés javasolt. 

 

A fentiek 2020.08.27-én lépnek hatályba. 

 

 Dr. h. c. Szabó Péter PhD 

 rektor 

  

https://forms.gle/XKWgZjsqPzULZnQf7


 

 

Melléklet 1. 

Intézkedési terv a portaszolgálatok számára 
 

Kedves Munkatársaim! 
 

Sajnos a világméretű koronavírus járvány második hulláma megkezdődött. Ennek 

megfelelően, a tegnapi rektori tanács döntései nyomán, mindhárom helyszínünkön az épületbe 

való belépéskor az egyetem által vásárolt hőmérők segítségével meg kell mérni a belépők 

hőmérsékletét. 
 

Budapesten a részletes eljárási rendet és a résztvevő személyeket Butor Klára kolléganő 

határozza meg, Orosházán Malatyinszki Szilárd kolléga. 

Székesfehérváron a következőket rendelem el Berta Ákos úrral történt telefonos egyeztetés 

nyomán. 

A kontrolltevékenységet a portások látják el, illetve a Fürdő utcai középső szárnyba, ahova csak 

kollégák lépnek be, Bartha Adrienn kolléganő által kijelölt személynél köteles mindenki 

naponta egyszer, belépéskor ellenőriztetni hőmérsékletét. 

Intézkedni csak 37,5 C felett mért hőmérséklet esetén kell: udvariasan meg kell kérni a 

hőemelkedéssel, vagy lázzal rendelkező hallgatót, munkatársat, vendéget arra, hogy ne lépjen 

be az épületbe. 
 

Az Agrárkamarához érkező vendégek esetében az Agrárkamara vezetőjét kell tájékoztatni erről 

azonnal. 
 

Az egyetemre érkező hallgatók, dolgozók, oktatók esetében: 

− Hallgatóink esetében névvel, Neptun kóddal ellátott jegyzőkönyvet kell felvenni és eljuttatni 

Dr. Mócz Dóra intézetigazgató asszonynak. 

− Oktató, dolgozó kolléga esetében szintén udvariasan fel kell szólítani, hogy ne lépjen be az 

épületbe, és azonnal értesíteni kell a rektort és az oktatási rektorhelyettest további intézkedés 

céljából. 

− Vendégek esetében ugyanezt az intézkedést kell tenni és csak regisztrálni kell az intézkedés 

tényét. 
 

Az épületbe belépők számát és az esetleg megtett intézkedést jegyzőkönyvbe rögzíteni kell 

(mellékelve a jegyzőkönyv minta). A jegyzőkönyveket Székesfehérváron Sztrida Erikánál a 

Rektori Hivatalba kell leadni, Budapesten és Orosházán az illetékes vezetők által meghatározott 

helyre kell eljuttatni. 
 

Kérem intézkedésem tudomásul vételét! 
 

Üdvözlettel: 

 Dr. Szabó Péter 

 rektor  



 

 

Melléklet 2. 

 

KJE COVID-19 KÉRDŐÍV HALLGATÓKNAK 

 

Kedves Kodolányis Hallgató! 

 

A gyakorlatokon, vizsgákon akkor szabad személyesen részt vennie, ha kitölti az alábbi 

kérdőívet, amely az ITM ajánlása alapján készült. 

A kérdőívben felsorolt tünet(ek) fennállása esetén TILOS a Kodolányi János Egyetem 

épületeiben tartózkodni! Kérjük, mentorának, oktatóinak is jelezze, ha Önnél a koronavírus 

fertőzés tünetei jelentkeznek, és így nem vehet részt a jelenléti oktatásban, vizsgázásban. 

Kérjük, a következő hetekben kísérje fokozott figyelemmel a KJE információs felületeit, mert 

valószínű, hogy bizonyos előadásokat, vagy akár teljes oktatási napokat is online, a Moodle-ba 

feltöltött linken fogunk megtartani még akkor is, ha az órák többsége nappali és levelező 

tagozaton jelenlétet igényel. (A vírushelyzet függvényében akár váratlanul is át kell majd 

állnunk a teljes távoktatásra.) 

 

Köszönjük megértését és válaszait! 

 

 Dr. Kovács László 

 oktatási rektorhelyettes 

 

*Kötelező 

1. E-mail-címe * 

2. Neve * 

3. Neptun kódja * 

4. Képzés helye * 

Soronként csak egy választ jelöljön be. 

Orosháza 

Budapest 

Székesfehérvár 

  



 

 

5. Tagozat * 

Soronként csak egy választ jelöljön be. 

Nappali 

Levelező 

Távoktatás 

6. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során szokatlan, tudomása szerint indokolatlan 

láz vagy hőemelkedés (37,5 C és magasabb)? * Soronként csak egy választ jelöljön be. 

Igen 

Nem 

7. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során szokatlan, indokolatlannak tűnő fejfájás, 

rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom? * Soronként csak egy választ jelöljön be. 

Igen 

Nem 

8. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során szokatlan, indokolatlannak tűnő száraz 

köhögés, nehéz légzés, légszomj, szapora légvétel? * Soronként csak egy választ jelöljön 

be. 

Igen 

Nem 

9. Szokatlan torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése? * Soronként csak egy választ jelöljön 

be. 

Igen 

Nem 

10. Indokolatlannak tűnő émelygés, hányás, hasmenés? * Soronként csak egy választ jelöljön 

be. 

Igen 

Nem 

  



 

 

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

beteggel?* Soronként csak egy választ jelöljön be. 

Igen 

Nem 

Talán 

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

Soronként csak egy választ jelöljön be. 

Igen 

Nem 

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

volt?* Soronként csak egy választ jelöljön be. 

Igen 

Nem 

Talán 

 


