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HÁZIREND 
 

Szent István Egyetem Gödöllői Campus 
 

A 4/2020 (08.31.) Rektori-Kancellári Együttes utasítás 4§ (4) pont alapján a Gödöllői Campus területére 

vonatkozóan a következőket rendelem el 

 

 
1) A házirend a Gödöllői Campus teljes területére és a Gödöllői Campus felügyelete alá tartozó campuson kívüli 

képzési helyekre egyaránt vonatkozik (továbbiakban Gödöllői Campus) 

2) A Gödöllői Campus főigazgatója felhívja valamennyi a Gödöllői Campus területére belépő személy figyelmét a 

felelősségteljes és együttműködő magatartás tanúsítására, a járványügyi készültséggel kapcsolatos hatályos 

jogszabályi és egyetemi rendelkezések betartására. 

3) A szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használata a Campus valamennyi zárt közösségi területén 

kötelező.  

4) A Gödöllői Campus épületeit, rendezvényeit, tanóráit csak és kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés 

tüneteit nem mutató személy látogathatja.  

5) Pozitív Covid-19 teszttel rendelkező, de tüneteket nem mutató személy nem léphet az Egyetem területére. A 2 hét 

karantén letöltését követően negatív COVID-19 vírusteszttel lehetséges az ismételt belépés. 

6) A személyi higiéné betartása a Gödöllői 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 használatára vonatkozó 

szabályok betartását. 

7) A Campus valamennyi dolgozója és az oda belépő személyek számára egyaránt kötelező a járványhelyzettel 

kapcsolatos vonatkozó egyetemi és a kormányzati előírások és javaslatok szigorú és következetes betartása. 

8) Az egyetemi munkafolyamatokat szabályozó utasítások az egyetem honlapján érhetők el a munkatársak számára: 

https://szie.hu/munkatarsaknak/utasitasok 

9) A Campus területére belépő személyek esetében a kifüggesztett biztonsági szabályok betartása kötelező. 

10) Munkáját minden munkatárs és minden vezető úgy köteles megtervezni, megszervezni és végrehajtani, hogy a 

személyes érintkezéseket minimálisra lehessen csökkenteni. 

11) A vírus tovább terjedésének megakadályozása érdekében kiemelten fontos a megfelelő fizikai távolságtartás 

betartása. A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani 

(bejáratoknál, könyvtárakban, büfékben, vendéglátóterekben, tanulmányi osztályokban stb.). 

12) A Campus területére belépő egyetemi polgárok és belépő egyéb személyek teljeskörű ellenőrzése a Főépület 

Főbejáratánál és a Szemináriumi bejáratnál tud megvalósulni. Ezért minden egyetemi polgár felelősége, hogy ha az 

előírt biztonsági szabályok megsértését tapasztalja (maszkviselés hiánya, távolságtartás következetes és rendszeres 

megszegése), akkor azonnal értesítse a központi portaszolgálatot. Szintén azonnali értesítési kötelezettsége van az 

egyetemi polgároknak és a belépő személyeknek, ha betegség tüneteit mutató vagy általa ismert pozitív 

teszteredménnyel rendelkező személyt észlel a campus területén. 

13) 4/2020 (08.31.) Rektori-Kancellári Együttes utasítás 4§ (3) -ban megadott kontakt személyeket kérjük, hogy az 

utasításnak megfelelően csak fertőzés gyanúja, vagy igazoltsága esetén keressék. Általános információkat az 

elektronikus felületeken, vagy e-mailben kérjenek.  

14) A járványügyi helyzettel kapcsolatos bejelentéseket az intézményvezetés részére kérjük az alábbi e-mail címre 

küldeni: bejelentes@szie.hu  

15) A Campus területén bérlőként jelenlévő természetes és jogi személyek ugyanazon bejelentési kötelezettséggel 

rendelkeznek és ugyanazon szabályok betartására kötelezettek, mint az egyetemi polgárok vagy látogatók. A 

bejelentési kötelezettség teljesítése fertőzés gyanú, vagy igazoltság esetén Dr. Kovács-Weber Mária Campus 

főigazgatóhelyettest kell értesíteni a +36-30-253-4994-es telefonszámon. Egyéb esetekben a Campus 

Főigazgatóságon Havel Alexandra titkárságvezetőt kell keresni a +36-30-643-1609. 

16) A koronavírus járvánnyal kapcsolatos általános tájékoztatás elérhető a https://koronavirus.gov.hu oldalon. 
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