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RH/1440/2020 

 

10/2020. (VIII.19.)/R Rector’s Order 

on the Operation of Residence Halls, Colleges for Advanced Studies and Rented 

Accommodation of Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary  

with regard to the state of epidemiological preparedness specified in Article 1 (1) of Government 

Decree 283/2020 (17 July) introducing a state of epidemiological preparedness 

(modified on basis of 14/2020. (IX.01.)/R Rector’s Order) 

 

Concerning the state of health crisis declared in Government Decree 283/2020 (17 June) introducing a 

state of epidemiological preparedness, according to the provisions of Section (1) Article 32 of the Rules 

for Organisation and Operation of Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary 

(hereinafter: University), and according to 9/2020. (VIII. 18.)/R Rector’s Order on the Organisation and 

Implementation of the Academic Year 2020/2021 in compliance with Section 1 (1) of Government 

Decree 283/2020 (17 June) introducing a state of epidemiological preparedness I issue the following 

order for the regular and effective operation of the university’s residence halls, other rented 

accommodation and colleges for advanced studies (hereinafter: resident halls). 

1. Preamble 

1.1. This Order takes into account the protection of life, health, property and legal security of the 

citizens living and working in the residence halls of Károli Gáspár University of the Reformed 

Church in Hungary, the continuity of higher education conducted in the institution, the smooth 

operation of the University as well as the prevention of the spread of the coronavirus pandemic.   

1.2. Based on the document “Sectoral recommendation for the organisation of higher education during 

the state of health crisis” issued on 17 August 2020 and modified on 31 August 2020 by the 

Ministry of Innovation and Technology the University shall prepare an institutional action plan – 

including the operation of residence halls – for the state of epidemiological preparedness which 

will be continuously updated.         

2. Rules for creating a healthy and safe environment for operating the residence halls   

2.1. The general provisions laid down in 9/2020 (VIII.18.), especially but not exclusively in Point 2 

Rules for creating a healthy and safe environment for performing the tasks of the University and 

in its Annexes 1-8 shall apply to the residence halls, as well. 

2.2.  Special rules for the entry into Hungary and the medical examination of non-Hungarian citizens 

living in or admitted to the given residence hall are specified by the “Sectoral recommendation 

for the organisation of higher education during the state of health crisis” issued by the Ministry 

of Innovation and Technology (Annex 3 of 9/2020. (VIII.18.) Rector’s Order).  

3. General Rules for Operating Residence Halls  

3.1. The residence halls may be visited only by healthy persons who do not show the symptoms of the 

coronavirus disease. Before moving into the residence halls the students shall undergo a pre-triage 

screening – filling in the Declaration for moving into the residence hall (Annex 1), measuring 

body temperature –, which must be performed and documented in case of each person, every day. 

Persons showing symptoms should be isolated immediately.  

3.2. Moving in must be organised in space and time in such a way that the minimum safety distance 

of 1,5 meters is kept all the time.    

3.3. As far as possible students of the same study groups or attending the same classes should be 

accommodated in 1-1 room.      
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3.4. Taking into consideration the capacity of the residence halls the headcounts must be determined 

in accordance with the appropriate hygiene rules.   

3.5. For isolation and quarantine purposes the university shall rent a separate accommodation suitable 

for placing 5 pct of the occupants of each residence hall. Care must be taken of the students placed 

in the quarantine according to the epidemiological rules.     

3.6. If necessary, in the common rooms and rest areas (both indoors and outdoors) the number of 

equipment and furnishing should be reduced in order to avoid crowded spaces. 

3.7. The operator of the residence hall should ensure the increased cleaning and disinfection of the 

common premises. The shared utensils (washing machine, drying machine, iron, ironing board, 

mop set, vacuum cleaner, dustpan, broom, sports equipment, etc.) should be disinfected after each 

use, provided that the disinfection of the utensils is possible.  

3.8. The operator of the residence hall must ensure that antiviral hand sanitizers are placed and 

regularly refilled in the common areas.     

3.9. An alarm protocol should be drawn up in order to isolate the concerned person as soon as possible 

in case of suspicion of the infection. At the same time the necessary measures should be taken 

according to the rules of procedure of the National Public Health Center.    

 

4. The order of entering, moving into or staying in the residence halls, rules for events 

organised in residence halls   

4.1. On entering the building of the residence hall it is mandatory to use the hand sanitizer.   

4.2. Only the occupants of the residence hall, the university employees, the operator’s staff and the 

tenants approved by the manager on the basis of a lease may stay in the building of the residence 

hall. 

4.3. At least 2 days before moving in, the students should fill in a Declaration for moving into the 

Residence Hall under Administration / Requests menu in Neptun Education Administration 

System (see Annex 1). Based on the answers the supervisor of the residence hall may set a 

later date for the student to move into the residence hall. 

4.4. The public health protocol based on the Hungarian official country classification (green, yellow, 

red) published at www.koronavirus.gov.hu, valid at the date of arrival will apply to students who 

does not have an address in Hungary or has stayed abroad in the previous 2 weeks before moving 

into the residence hall,  

4.5. Persons showing the signs of the COVID-19 infection (especially fever, tiredness, dry cough, 

muscle pain, runny nose, sore throat, diarrhea, shortness of breath) must not stay in the residence 

hall. In case of symptoms indicating a possibility of the COVID-19 infection the person concerned 

or his/her fellow students are obliged to report the suspicious case to the teacher of the residence 

hall by email. At the same time the student showing the symptoms should consult his/her GP. The 

teacher shall notify the director of the residence hall or the entrusted supervisor, and should follow 

the instructions of the director. The student may return to the residence hall only with a medical 

certificate that excludes the COVID-19 infection. Typical symptoms of the coronavirus disease 

are listed in Annex 1 of 9/2020 (VIII.8.)/R Rector’s Order on the Organisation and 

Implementation of the Academic Year 2020/2021.        

4.6. The student is required to report to the teacher or to the leader of the residence hall if COVID-19 

infection has been confirmed in his/her family or among his close friends or acquaintances with 

whom he/she has got in contact.    

4.7. It is mandatory to wear a face mask covering the nose and the mouth in the common premises of 

the residence hall (except the kitchens, bathrooms and toilets). The number of persons staying in 

the kitchens, bathrooms and toilets and in the common areas (e.g. study room, computer lab) at 

the same time may not exceed the number allowed to maintain the safe distance of 1.5 meters. 

http://www.koronavirus.gov.hu/
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The rules of the social distancing should be kept in the common areas such as kitchens, bathrooms 

and toilets.  

4.8. The rooms should be ventilated regularly.  

4.9. The exchange of rooms – defined in Annex 2 Residence Hall Policy to the Rules of Residence 

Halls (part III of the Rules for Organization and Operation of the University) – initiated by one 

of the residents can take place only in justified cases.   

4.10. Events cannot be organized in the residence halls. Reception of guests is allowed neither in the 

building nor at the courtyard of the residence hall.   

4.11. The legal status of the resident violating the procedures set forth in the present order can be 

terminated by disciplinary action.    

5. The present order enters into force on 19 August 2020. 

 
Budapest, 19 August 2020  

 

Dr. Ágnes Czine  

Acting Rector, Vice-Rector for Academic Affairs 

 

Annex: 

 Annex 1: Model text of the Declaration for Moving into the Residence Hall to be completed in 

Neptun Education Administration System by the students who want to move into the residence 

hall, colleges for advanced studies and other rented accommodation of Károli Gáspár University 

of the Reformed Church in Hungary  
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Annex 1 

 

Declaration for Moving into the Residence Hall 

 

Full name:   

Name at birth:  

Educational ID:  

NEPTUN Code:  

Place and date of birth:  

Permanent Address:  

Address of residence:  

Phone number:  

Email:  

Faculty:  

Name of the study programme:  

Programme code:  

Training level:  

Mode of study:  

Financial status:  

Term of admission:  

 

 

Citizenship Name of citizenship Beginning End 

Citizenship 1:    

Citizenship 2:    

 

Which residence hall are you admitted to? 

 Benda Kálmán College for Advanced Studies of Humanities and Social Sciences 

 Bethlen Gábor Residence Hall 

 Bocskai István Residence Hall 

 Kecskemét, rented accommodation 

 Nagykőrös, Boarding House 

 Óbuda, Residence Hall 

 

I declare in full knowledge of my criminal responsibility that 

1. in the last 14 days I was abroad:  

yes  no  

If YES: 

 On entering Hungary no quarantine obligation was imposed on me. 

 On entering Hungary quarantine obligation was imposed on me, and I still 

have a quarantine obligation / I no longer have a quarantine obligation. 

If you no longer have a quarantine obligation, the relevant certifying 

document must be attached.  
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 Name of the country: 

 

2. I have / do not have any symptoms indicating a possibility of infection with the COVID-

19 virus (especially fever, tiredness, dry cough, muscle ache, running nose, sore throat, 

diarrhea, shortness of breath). 

3. In the last 3 days I have experienced newly developed 

3.1. fever or rise of fever (37,5 C) 

yes no 

3.2. headache, malaise, weakness, muscle aches 

yes no 

3.3. dry cough, shortness of breath, rapid breathing 

yes no 

3.4. sore throat, loss of smell/taste 

yes no 

3.5. nausea, vomiting, diarrhea 

yes no 

4. I have received a guest from abroad in the last 14 days   

yes no 

5. I have contacted with a patient having confirmed coronavirus infection in the last 14 

days 

yes no 

6. I have had contact with a person placed in official quarantine due to suspicion of the 

coronavirus infection in the last 14 days   

yes no 

7. I have contacted a person having fever, cough or shortness of breath at the last 14 days   

yes no 

8. As far as I know there is / is no person infected with the COVID-19 virus in my family, 

among my close friends or acquaintances.    

 I acknowledge that as soon as I know that someone in my family, among my close 

friends or acquaintances is infected with the COVID-19 virus, I am obliged to report the 

case to the teacher or to the leader of the residence hall immediately.     

 I acknowledge that if I experience any signs indicating a possibility of infection with 

the COVID-19 virus on myself or on my fellow students living in the residence hall, I 
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am obliged to report the case to the teacher or to the leader of the residence hall without 

delay.   

 I acknowledge that based on my above answers the supervisor of the residence hall may 

set a later date for my moving into the residence hall thus protecting the health of other 

students living there.  

 I acknowledge that the completion of this questionnaire is a condition for moving into 

the residence hall. By filling in this questionnaire, I give my consent for the Residence 

Hall Committee to process my data – in order to protect the health of the students living 

there – during my stay at the residence hall.    

 I also acknowledge that if the residence hall must be evacuated because of the 

epidemiological situation, I have to move out from the residence hall within 24 hours 

(applicable only to Hungarian citizens!).  

Information on Privacy Policy is available at 

http://www.kre.hu/portal/index.php/home/adatvedelem.html 

 

Date: (place) (date) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kre.hu/portal/index.php/home/adatvedelem.html
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10/2020. (VIII.19.)/R számú Rektori utasítás  

a kollégiumok, szakkollégiumok 2020/2021. tanévi működtetési rendjéről a járványügyi 

készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése által 

bevezetett járványügyi készültségre tekintettel 

 

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben kihirdetett 

egészségügyi válsághelyzetre tekintettel a Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban KRE, 

Egyetem) Egyetem kollégiumai és egyéb bérelt szálláshelyei, szakkollégiumai (továbbiakban 

együttesen: kollégiumok), szabályszerű és hatékony működése érdekében a KRE Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 32. § (1) bekezdésében foglaltak alapján és a 2020/2021. tanév szervezéséről 

és végrehajtásáról a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § 

(1) bekezdése által bevezetett járványügyi készültségre tekintettel kiadott 9/2020. (VIII. 18.)/R számú 

Rektori utasításban (a továbbiakban: 9/2020. (VIII.18.)/R számú Rektori utasítás) foglalt szabályozással 

összhangban az alábbi utasítást adom ki: 

6. Preambulum 

1.3. Jelen utasítás a Károli Gáspár Református Egyetem kollégiumaiban lakó, illetve ott dolgozó 

polgárainak élet-, egészség-személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, az Egyetemen folyó 

felsőoktatási képzés folyamatosságának és az Egyetem működési stabilitásának garantálását, 

valamint a koronavírus világjárvány továbbterjedésének megelőzését veszi figyelembe. 

1.4. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) 2020. augusztus 17-én 

kiadott „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő 

megszervezéséhez” dokumentumában megfogalmazottak alapján az Egyetem – a kollégiumokra 

is kiterjedően – járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési tervet készít, amelyet 

folyamatosan aktualizál. 

 

7. A kollégiumok feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos 

környezet kialakításával kapcsolatos szabályok 

7.1. A 9/2020. (VIII.18.) számú Rektori utasításban foglalt általános előírások, így különösen, de nem 

kizárólagosan a 2. Az Egyetem feladatainak ellátáshoz szükséges egészségügyi szempontból 

biztonságos környezet kialakításával kapcsolatos szabályok cím alatti pontokban, valamint az 1-

8. számú mellékletetekben megfogalmazott előírások betartása a kollégiumokban is kötelező. 

7.2. A nem magyar állampolgárságú, az adott kollégiumban kollégiumi jogviszonnyal rendelkező 

vagy az adott kollégiumba felvett személy (továbbiakban: kollégista) Magyarországra történő 

beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályait a 9/2020. (VIII.18.) számú 

Rektori utasítás 3. számú melléklete, az ITM által kiadott „Eljárásrend a nem magyar 

állampolgárságú hallgatók és felsőoktatásban foglalkoztatottak Magyarországra történő 

beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól” dokumentum tartalmazza. 

 

8. A kollégiumok működtetésére vonatkozó általános szabályok 

8.1. A kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem 

mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. A beköltözésnél pretriázsolás és ennek 

dokumentálása – Beköltözési nyilatkozat (1. számú melléklet) és testhőmérés – szükséges. Ezt 

naponta minden személy esetében el kell végezni, a tüneteket mutató személyt azonnal el kell 

különíteni. 

8.2. A beköltözési folyamatot úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum 1,5 méteres 

védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön. 
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8.3. Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos csoportbeosztásban lévő, azonos tantermi 

órákat látogató hallgatók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre. 

8.4. A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a megfelelő 

higiénés szabályok betartása mellett kell meghatározni.  

8.5. Kollégiumonként a férőhelyek 5%-ának megfelelő létszám elhelyezésére alkalmas külön 

szálláshelyet kell bérelni, elkülönítési és hatósági karantén céljából, és a karanténban elhelyezett 

hallgatók ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően kell megszervezni. 

8.6. A pihenőterek, közös használatú helyiségek (bel- és kültéren egyaránt) berendezéseinek számát 

szükség szerint csökkenteni kell a zsúfoltság elkerülése érdekében. 

8.7. A kollégium üzemeltetőjének gondoskodni kell a közös használatú helyiségek fokozott 

takarításáról és fertőtlenítéséről. A kollégiumi közös használatú eszközök (mosógép, szárítógép, 

vasaló, vasalódeszka, felmosó szett, porszívó, lapát, seprű, sporteszközök, stb.) minden egyes 

használat után amennyiben az eszköz lehetővé teszi fertőtleníteni kell. 

8.8. A kollégium üzemeltetőjének gondoskodni kell közösségi helyeknél virucid hatású 

kézfertőtlenítő készülék elhelyezéséről és rendszeres utántöltéséről.  

8.9. Fertőzésgyanú esetére egy riasztási protokoll kialakítása szükséges, 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. 

 

9. A kollégiumokba történő belépés, beköltözés, a kollégiumokban tartózkodás, valamint a 

kollégiumokban történő rendezvénytartás rendje 

9.1. A kollégium épületébe történő belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező. 

9.2. A kollégium épületében csak az adott kollégiumban kollégista, az Egyetem munkavállalói, a 

kollégium irányítója által jóváhagyott bérleti szerződéses lakók, továbbá az épület 

üzemeltetésében résztvevők tartózkodhatnak. 

9.3. A kollégiumba történő beköltözés előtt legalább 2 nappal a kollégistának ki kell töltenie a Neptun 

egységes tanulmányi rendszerben az Ügyintézés – Kérvények menüpont alatt elérhető 

Beköltözési nyilatkozat kérelmet (ld. 1. számú melléklet). A kollégista nyilatkozatban adott 

válaszai alapján a kollégium irányítója a beköltözésre másik időpontot adhat meg. 

9.4. Amennyiben a kollégista nem rendelkezik Magyarországi lakcímmel vagy a beköltözést 

megelőző 2 héten belül külföldön tartózkodott, a mindenkor érvényes, a Hivatalos Értesítőben 

közzétett országbesorolás (zöld, sárga, piros) szerinti, a www.koronavirus.gov.hu oldalon 

közzétett közegészségügyi protokoll betartása mellett költözhet be a kollégiumba. 

9.5. A kollégiumban nem tartózkodhat olyan kollégista, aki a COVID-19 vírus fertőzöttség gyanújára 

utaló tünetekkel (különösen láz, fáradtság, száraz köhögés, izomfájdalom, orrfolyás, torokfájás, 

hasmenés, légszomj) rendelkezik. A COVID-19 vírus fertőzöttség gyanújára utaló tünetek 

jelentkezése esetén az érintettnek és kollégistatársainak kötelezettsége a COVID-19 vírus 

fertőzöttség gyanús eset jelentése a kollégiumi tanár felé emailben. A tüneteket mutató kollégista 

köteles egyidejűleg a háziorvosánál jelentkezni. A kollégiumi tanár értesíti a kollégium 

igazgatóját vagy a feladatokkal megbízott vezetőt, és a kollégium irányítójának utasításai szerint 

jár el. A COVID-19 vírus fertőzöttség gyanújára utaló tünetekkel rendelkező kollégista csak a 

COVID-19 vírus fertőzés gyanúját kizáró orvosi igazolással térhet vissza a kollégiumba. A 

COVID-19 vírus fertőzöttség gyanújára utaló tüneteket a 2020/2021. tanév szervezéséről és 

végrehajtásáról szóló 9/2020. (VIII.18.)/R számú Rektori utasítás 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

9.6. A kollégista köteles a kollégiumi tanárnak jelenteni, ha a családjában, közvetlen ismerősi vagy 

baráti körében igazolt COVID-19 fertőzött van és velük kontaktusba került. 

http://www.koronavirus.gov.hu/
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9.7. A kollégiumi közös használatú helyiségekben (kivéve a konyhák és az egészségügyi, fürdő- és 

illemhelyiségek) orrot és szájat eltakaró maszk vagy kendő viselése kötelező. A konyhákban és 

az és az egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségekben, valamint a közösségi helyiségekben (pl. 

tanulószoba, számítógépterem) az egyidőben ott tartózkodók létszáma nem lehet nagyobb, mint 

a helyiség adottságai alapján a 1,5 méteres védőtávolság megtartását lehetővé tevő létszám. A 

közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő-és 

illemhelyiségekben is térben és időben a bentlakóknak be kell tartani a távolságtartás szabályait. 

9.8. A lakószobákat rendszeresen szellőztetni kell. 

9.9. A KRE SZMSZ III.4. Kollégiumi Szabályzat 2. számú függelék A KÁROLI GÁSPÁR 

REFORMÁTUS EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK HÁZIRENDJE 3.3 pontjában szabályozott, 

kollégiumi lakó által kezdeményezett szobacserére csak indokolt esetben kerülhet sor.  

9.10. A kollégiumokban rendezvények nem szervezhetők, vendégek nem fogadhatók sem az épületben, 

sem a kollégium udvarán. 

9.11. A jelen utasításban foglalt eljárásokat megszegő kollégista kollégiumi jogviszonya fegyelmi 

eljárás keretében megszüntethető. 

10. Jelen utasítás 2020. augusztus 19. napjától hatályos. 

 

 

Budapest, 2020. augusztus 19. 

 

Dr. Czine Ágnes s.k. 

rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes 

 

Melléklet: 

 1. számú melléklet: A Károli Gáspár Református Egyetem kollégiumaiba, szakkollégiumaiba, 

egyéb bérelt szálláshelyeire beköltöző kollégisták által a NEPTUN-ban kitöltendő Beköltözési 

nyilatkozat formaszövege 
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1. számú melléklet 

 

Beköltözési nyilatkozat1 

 

 

Név:   

Születési név:  

Oktatási azonosító:  

NEPTUN kód:  

Születési hely, idő:  

Lakóhely címe:  

Tartózkodási hely címe:  

Telefonszám:  

Email cím:  

Kar:  

Képzés neve:  

Képzés kódja:  

Képzési szint:  

Munkarend:  

Finanszírozási forma:  

Felvétel féléve:  

 

 

Állampolgárság Megnevezés Kezdete Vége 

Állampolgárság1:    

Állampolgárság2    

 

Melyik kollégiumba nyert felvételt? 

 Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium 

 Bethlen Gábor Kollégium 

 Bocskai István Kollégium 

 Kecskemét egyéb bérelt szálláshely 

 Nagykőrösi Internátus 

 Óbudai Diákhotel 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

9. az elmúlt 14 napban jártam a nyilatkozat időpontjában a Hivatalos értesítőben zöld 

besorolású országban. 

igen  nem  

Amennyiben „igen” válasz: 

                                                           
1 A Beköltözési nyilatkozat 2020. augusztus 29-én javított formaszövege. 
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 Az ország megnevezése: 

10. az elmúlt 14 napban jártam a nyilatkozat időpontjában a Hivatalos értesítőben sárga 

besorolású országban. 

igen nem  

Amennyiben „igen” válasz: 

 Karanténkötelezettségem fennáll/már nem áll fenn.  

Amennyiben a válasz „már nem áll fenn”, akkor az ezt igazoló 

dokumentum csatolása kötelező. 

 Az ország megnevezése: 

11. az elmúlt 14 napban jártam a nyilatkozat időpontjában a Hivatalos értesítőben piros 

besorolású országban. 

Amennyiben „igen” válasz: 

 Karanténkötelezettségem fennáll/már nem áll fenn.  

Amennyiben a válasz „már nem áll fenn”, akkor az ezt igazoló 

dokumentum csatolása kötelező. 

 Az ország megnevezése: 

12. nincsenek/vannak COVID-19 vírus fertőzés gyanújára utaló tüneteim (különösen láz, 

fáradtság, száraz köhögés, izomfájdalom, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj) 

13. az elmúlt 3 nap során jelentkezett nálam újonnan kialakult 

10.1. láz vagy hőemelkedés (37,5 C) 

igen nem 

10.2. fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom 

igen nem 

10.3. száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel 

igen nem 

10.4. torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése 

igen nem 

10.5. émelygés, hányás, hasmenés 

igen nem 

14. az elmúlt 14 napban fogadtam külföldről érkezett vendéget 

igen nem 

15. az elmúlt 14 napban érintkeztem igazoltan koronavírus-fertőzésben szenvedő beteggel 

igen nem 

16. az elmúlt 14 napban érintkeztem olyan személlyel, akit hatósági karanténban 

különítettek el koronavírus fertőzés gyanúja miatt 
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igen nem 

17. az elmúlt 14 napban érintkeztem olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt 

igen nem 

18. családomban, közvetlen baráti vagy ismerősi körömben tudomásom szerint nincs/van 

COVID-19 vírus fertőzött. 

 Tudomásul veszem, hogy amennyiben családomban, közvetlen baráti vagy ismerősi 

körömben tudomásom szerint COVID-19 vírus fertőzött lesz, akkor ezt az információt 

köteles vagyok haladéktalanul jelenteni a kollégiumi tanárnak. 

 Tudomásul veszem, hogy amennyiben COVID-19 vírus fertőzés gyanújára utaló 

tüneteket tapasztalatok magamon vagy kollégiumi társaimon, akkor azt köteles vagyok 

haladéktalanul jelzeni a kollégiumi tanárnak. 

 Tudomásul veszem, hogy fentebb adott válaszaim alapján a kollégiumi jogviszonnyal 

rendelkezők egészségének megóvása érdekében a kollégium irányítója a kollégiumba 

történő beköltözésem későbbi időpontját határozhatja meg. 

 Tudomásul veszem, hogy a kollégiumba történő beköltözés feltétele jelen kérdőív 

kitöltése. A kérdőív kitöltésével hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Kollégiumi 

Bizottság a kollégiumi jogviszonnyal rendelkezők egészségének megóvása érdekében 

kollégiumi jogviszonyom ideje alatt kezelje. 

 Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a járványügyi helyzet miatt a kollégium 

kiürítése szükséges, akkor 24 órán belül ki kell költözni a kollégiumból. (Csak magyar 

állampolgárok esetében alkalmazandó!) 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás a 

http://www.kre.hu/portal/index.php/home/adatvedelem.html oldalon érhető el. 

 

Kelt:  (helyiség),  (dátum). 

 

 

http://www.kre.hu/portal/index.php/home/adatvedelem.html

