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Általános rendelkezések 

 

(1) A Budai Campus mb. főigazgatója felhívja valamennyi campus területére lépő személy figyelmét a 

felelősségteljes és együttműködő magatartás tanúsítására, a járványügyi készültséggel kapcsolatos 

hatályos jogszabályi és egyetemi rendelkezések betartásra.  

(2) A Budai Campus épületeit, rendezvényeit, tanóráit csak kizárólag egészséges, koronavírus 

megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.  

(3) A személyi higiéné betartása a Budai Campus területére lépő valamennyi személy részéről szükséges 

és kötelező. 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.  

(4) A vírus tovább terjedésének megakadályozása érdekében kiemelten fontos a megfelelő fizikai 

távolságtartás betartása a Budai Campus teljes területén. A sorban állás szabályait figyelembe véve a 

várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani (könyvtárakban, büfékben, vendéglátóterekben, 

tanulmányi osztályokban stb.).  

(5) A Budai Campus létesítményeibe  belépőknek maszk  viselése kötelező. A hivatali ügyintézésre 

érkező személy lehetőség szerint egyedül lépjen be az intézmény épületeibe, kísérő az épületen kívül 

várjon.  

(6) A Budai Campus  létesítményeinek  a  közös  használatú  zárt  terein  (büfé,  folyosó,  WC)  a maszk 

használata kötelező, a védőtávolság megtartása esetén is.  

 

A Budai Campus területére való belépés feltételei és módja 

 

(1) A Budai Campus épületeit, rendezvényeit, tanóráit csak kizárólag egészséges, koronavírus 

megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.  

(2) A Budai Campus területére lépéskor - maszk viselése mellett - elsőként a K vagy az A épület portáját 

kell meglátogatnia, ahol – saját érdekében - kötelező részt vennie testhőmérséklet  mérésen. 

Amennyiben  a  mérés  37.5  Celsius  fok  feletti  testhőmérsékletet  állapít  meg,  az  adott személynek 

a Campusról haladéktalanul távoznia kell a 4/2020 (VIII.31.) rektori-kancellári együttes utasítás 

értelmében.   

(3) Amennyiben a Budai Campus területén tartózkodó személy (látogató) koronavírus fertőzésre 

jellemző tünetet érez, haladéktalanul el kell hagynia az Egyetem területét, amennyiben az állapota ezt 

nem teszi lehetővé értesíteni kell a mentőt. 

(4) Amennyiben  a Budai Campus területén  tartózkodó  hallgató, munkatárs  koronavírus  fertőzésre 

jellemző tünetet érez, haladéktalanul értesítenie kell a 4/2020 (VIII.31.) rektori-kancellári együttes 



utasítás 3. számú mellékletében, a Budai Campus területére megjelölt orvost, aki tájékoztatást ad a 

további teendőiről. Ezzel párhuzamosan, amennyiben állapota lehetővé teszi, haladéktalanul el kell 

hagyni a Campus területét. 

(5) Amennyiben a Budai Campus területén tartózkodó személyről később beigazolódik vírusfertőzéssel 

kapcsolatos érintettsége, haladéktalanul értesítenie kell  a kijelölt személyt:  

Dr. Fehér Orsolya, egyetemi docens: telefon: +36-20-320-8418; email: feher.orsolya@szie.hu.  

Minden egyéb, a  COVID-19 fertőzéssel kapcsolatban felmerülő probléma esetén forduljon egyetemi 

docens asszonyhoz. 
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