Ikt. sz.: RK/366/2022

2/2022. (III.16) sz. Rektori Utasítás
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
járványügyi veszélyhelyzet kezelésével kapcsolatos rendelkezéseiről
Jelen utasítás célja, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott ágazati
irányítói iránymutatásokban foglaltakra tekintettel, a koronavírus világjárvány elleni
egyes védelmi intézkedések megszüntetéséről szóló 77/2022. (III.4.) sz.
kormányrendelet előírásait is figyelembe véve, egységes szabályokat határozzon meg az
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem polgárai számára a 2021/2022-es tanév további
lebonyolításához.
Az utasítás elsődleges szempontként a koronavírus világjárvány tovább terjedésének
megelőzését, a felsőoktatásban résztvevő személyek élet-, egészség-, személyi-, vagyonés jogbiztonságának védelmét, a felsőoktatási képzés folyamatosságának és az intézményi
működés stabilitásának garantálását veszi figyelembe.
Az utasítás hatálya kiterjed az Egyetemmel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban és hallgatói jogviszonyban álló minden egyetemi polgárra. Területi
hatálya kiterjed az Egyetem összes működési és képzési helyére, valamint az általa
fenntartott és üzemeltetett összes intézményre/létesítményre.
1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

Általános rendelkezések a biztonságos környezet kialakítására

Az egészség megőrzését célzó jogszabályok, intézkedések, kiadott útmutatások,
irányelvek betartása mindenki számára kötelező.
Az Egyetem épületeit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit
nem mutató személy látogathatja. Az épületek a koronavírus tüneteit nem mutató
külső látogatók számára is nyitva állnak. A beléptetés, a vírushelyzet előtti
általános beléptetési rend szerint történik azzal, hogy belépéskor a kihelyezett
fertőtlenítők használata ajánlott.
A személyi higiéné betartása továbbra is az Egyetem minden polgárától elvárt. Ez
magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést,
a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését,
A maszk viselése mindenki számára csak lehetőség, nem kötelező, de annak
használata senki számára nem tiltható meg.
Az Egyetem fokozott figyelmet fordít a hallgatók és dolgozók által látogatott
épületeinek tisztaságára. A megfelelő kéz- és felület-fertőtlenítőszerek folyamatos
rendelkezésre állásáról, beszerzéséről és mindezek dokumentálásáról az Egyetem
gondoskodik.
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1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

Az Egyetem továbbra is gondoskodik a gyakran érintett felületek rendszeres
fertőtlenítéséről. Az ajtókilincsek, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok,
valamint az egyes egységek közös használatú eszközeiként funkcionáló kávégépek,
italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges
virucid fertőtlenítőszerrel. Zárt térben továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani
a folyamatos vagy rendszeres szellőztetésre.
Az Egyetem gondoskodik a létesítményeibe érkezők megfelelő tájékoztatásáról.
Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet
azonosítanak az intézményben, az Egyetem Járványügyi Munkabizottságának
azonnali tájékoztatása elengedhetetlen (jarvany@uni-eszterhazy.hu).
Az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakításáért és az
egészségügyi előírások betartásáért az Egyetem felel az általa fenntartott
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú
Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet (továbbiakban Gyakorlóiskola) köznevelési
intézmény esetében is. A Gyakorlóiskola saját járványügyi készültséget kezelő
szabályokat határoz meg a köznevelési intézményekre vonatkozó szabályok,
ajánlások figyelembevételével.
2.

2.1.

2.2.

2.3.

A tanórák látogatása

A 2021/22-es tanév tavaszi félévében meghirdetett kurzusok és kurzuselemek
lebonyolítása – a szükséges védelmi intézkedések betartásával – személyes
megjelenéssel és távolléti oktatás formájában is történhet továbbra is a
következők szerint:
- nappali tagozaton az oktatás személyes megjelenéssel történik, kivéve a 100
fős létszám feletti kurzusokat, amelyeket az oktatóknak elsősorban előre
rögzített formában a tanóra órarendi idejét legalább egy héttel megelőzően
szükséges elérhetővé tenni a hallgatók számára.
Amennyiben videó készítésére nincs lehetőség, az egységvezető
engedélyezheti annak önálló feldolgozásra alkalmas digitális tananyaggal való
helyettesítését;
- levelező tagozaton az elméleti ismeretanyag átadása digitális tananyaggal,
elektronikus távolléti oktatás formájában is történhet.
A nappali tagozatos, 100 fő feletti kurzusok személyes jelenléttel történő
lebonyolítását – amennyiben a kurzusra bejelentkezett hallgatói létszámnak
megfelelő férőhellyel rendelkező tanterem rendelkezésre áll – az oktatási egység
vezetője engedélyezheti.
Nappali és levelező tagozaton a távolléti tanórák órarendi idejében az oktatók
minden esetben biztosítják a személyes vagy online konzultáció lehetőségét.
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3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra továbbra
is vonatkoznak a higiénés rendszabályok. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a
szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit
a gyakorlat helyszínén biztosítani kell.
A gyakorlatok helyszíneit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés
tüneteit nem mutató személy látogathatja.
A gyakorlat során az eszközöket a gyakorlatvezető, vagy az általa megbízott
személy virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel tisztítsa le.
A szakmai gyakorlatra és gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és
külső gyakorlóhelyen is be kell tartani.
A gyakorlóiskolai tanítási gyakorlat és az összefüggő tanítási gyakorlatok, valamint
más pedagógusképzésben résztvevő hallgatók szakmai gyakorlatának szervezése
során figyelembe kell venni a köznevelésre vonatkozó mindenkori szabályozást.
4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

A számonkérés, beszámolás rendje

Az Egyetemen a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerinti számonkérések
megszervezése – a szükséges védelmi intézkedések betartásával – személyes
megjelenéssel történik.
Az online szóbeli vagy írásbeli vizsgák, illetve speciális számonkérések
lebonyolítására, a TVSZ. 37.§-a és a HKR 3. sz. melléklete szerint kerülhet sor. A
személyes jelenlétű vizsgák lebonyolítása során a 4.3. – 4.9. pontokban előírtakat
kell figyelembe venni.
A szóbeli beszámoló napja, érintett területe, valamint a várható létszáma továbbra
is előre tervezetten kerül meghatározásra. Szóbeli beszámoló esetén a hallgatók
előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra érkezzenek.
Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása
szükséges. Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes használati
segédeszközök (toll, számológép, stb.) használata.
A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató, illetve
oktató vehet részt.
Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a
segédeszközökön.
A számonkérés során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait, melyre
a vizsgázók figyelmét a számonkérés előtt írásbeli tájékoztatással (jelen utasítás),
illetve a számonkérés megkezdésekor szóban is fel kell hívni.
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4.8.

4.9.

Személyes megjelenéssel megvalósuló számonkéréseket csak jól szellőztethető
teremben szabad megtartani. 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. A fertőtlenítés elvégzéséről a
vizsgáztatónak kell gondoskodnia.
Biztosítani szükséges a beszámoló helyszínének gyakori, lehetőség szerint
természetes szellőztetését. Az Egyetem gondoskodik a termekben és a folyosókon
a vírushelyzetre vonatkozó általános takarítási és fertőtlenítési szabályok
betartásáról.
5. (Szak)kollégiumok, diákotthonok működtetésére vonatkozó szabályok

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.

A kollégiumban, diákotthonban tartózkodó hallgatók elhelyezésénél járványügyi
védelmi szempontok maradéktalanul figyelembe vételre kerülnek.
A (szak)kollégiumokba/diákotthonokba – a karanténban lévő hallgatókat
leszámítva - kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket
nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat.
A pihenőterekben, valamint közös használatú helyiségekben továbbra is a
zsúfoltság elkerülésére kell törekedni.
Az Egyetem gondoskodik a közös használatú helyiségek fokozott takarításáról és
fertőtlenítéséről.
A kollégiumi, diákotthoni közösségi terek (konyha, mosókonyha, tanuló, TV-terem,
stb.) a veszélyhelyzetben alkalmazásra kerülő járványügyi higiénés szabályok és a
kollégiumi házirendek fokozott betartása mellett használhatók.
A (szak)kollégiumi/diákotthoni karanténban elhelyezett hallgatók ellátását a
járványügyi szabályoknak megfelelően kell megszervezni.
Fertőzésgyanú esetére az Egyetem a honlapján közzétett riasztási protokollal
rendelkezik, 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.
6. Rendezvények megtartásának szabályai

6.1.
6.2.

A rendezvények megtartása zárt és nyílt térben is korlátozás nélkül engedélyezett.
A nagy létszámú, hallgató vagy oktató egyidejű jelenlétével járó
(pl. értekezlet, ünnepség, konferencia, tanévnyitó ünnepség, bál, bankett,
kulturális program) rendezvényeken tekintettel kell lenni az alapvető
egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartására (kézfertőtlenítés,
szellőztetés).
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7. Sportlétesítmények és egyéb szabadidős létesítmények használata
7.1.

Az Egyetem sportlétesítményei korlátozás nélkül látogathatók az adott
létesítményre vonatkozó általános rendszabályok szerint.
8.

8.1.

Utazási korlátozás

A külföldre történő utazás és a külföldi vendégek fogadása az Egyetem oktatói,
kutatói és egyéb munkavállalói tekintetében a vonatkozó hatályos jogszabályi
előírások szerint lehetséges.
9. Munkavégzés rendje

9.1.

9.2.
9.3.

Az oktató, kutató, tanár munkakörben foglalkoztatottak oktatási és ahhoz
kapcsolódó egyéb tevékenységüket, feladataikat jelenléttel történő munkavégzés
formájában látják el.
A nem oktató, kutató, tanár munkakörben foglalkoztatottak feladataikat jelenléttel
történő munkavégzés formájában látják el.
Abban az esetben, ha a munkavállaló kivételesen indokolt esetben jelenléti alapú
munkavégzéssel munkát végezni nem tud, munkavégzésének átmeneti rendjét, az
egységvezető határozza meg. Amennyiben a feladatok jellege miatt otthoni
munkavégzésre nincs lehetőség a munkáltató elrendelheti szabadság kivételét.
Amennyiben a munkavállaló az éves szabadságkeretét kimerítette, részére fizetés
nélküli igazolt távollét biztosítható.
10. Záró rendelkezések

10.1. A járványügyi helyzet változása esetén haladéktalanul tájékoztatást adok, ezért
kérem, hogy mindenki továbbra is kísérje folyamatosan figyelemmel az Egyetemi
honlapot.
10.2. Az intézmény Járványügyi Munkabizottsága tovább folytatja tevékenységét.
10.3. Magunk és embertársaink egészsége és biztonsága érdekében hangsúlyozottan
felhívom a figyelmet a védőoltás fontosságára.
10.4. Jelen utasítás 2022. március hó 11. napján lép hatályba egyidejűleg hatályát veszti
az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem járványügyi készültséget kezelő
eljárásrendjének és intézkedési tervének kiadásáról szóló 5/2021. (IX.01.) sz
Rektori utasítás és annak több alkalommal frissített melléklete, valamint a
koronavírus járvány negyedik hulláma miatt szükségessé vált intézményi
intézkedések meghatározásáról szóló 6/2021. (XI.11.) sz. Rektori utasítás
Eger, 2022. március 16.
Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona s.k.
rektor
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