A 2021. február 8-tól hatályos, 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre
tekintettel az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) működésének a
2021/2022-es tanévben kiemelt szempontja a koronavírus-világjárvány továbbterjedésének
megelőzése, a felsőoktatásban részt vevő személyek élet-, egészség-, személyi, vagyon- és
jogbiztonságának védelme, a felsőoktatási képzés folyamatosságának és az intézményi
működés stabilitásának garantálása a sajátos egészségügyi helyzetben is.
A koronavírus-járvány elleni védekezés alapvető szabályait a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza.
2021. július 3-án hatályát vesztette a Kormányrendelet 8. alcíme, azaz a felsőoktatási
intézményekben az oktatás már nem digitális keretek között folytatandó.
Az eddigi sikeres járvány elleni országos és helyi védekezés eredményeként – a járványhelyzet
alakulására tekintettel a 2021/2022. tanévben az oktatás ismét normál munkarendben, jelenléti
oktatás keretében kezdődhet.
1. A járvány elleni védekezésben a járványügyi védelmi intézkedések egyik kiemelkedő
eleme a sikeres magyar oltási program. Intézményünk a személyes döntési szabadság
tiszteletben tartásával ösztönzi hallgatóit, oktatóit és munkatársait, hogy felvegyék a
koronavírus elleni védőoltást, hozzájárulva általában véve a járvány leküzdéséhez, a
biztonságos oktatási, valamint lakhatási környezet megteremtéséhez felsőoktatási
intézményünkben, illetve a kollégiumokban.
2. A kollégiumokat egészséges, tüneteket nem mutató, magukat egészségesnek érző
személyek vegyék igénybe.
3. A Főiskola épületeit, létesítményeit, tanóráit kizárólag egészséges, a koronavírusmegbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.
4. Különös figyelemmel kell lenni a személyi higiéne betartására, melynek alapja a gyakori,
alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, valamint a
köhögési etikett betartása, mely továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb
eszköze.
5. Az intézmény zárt tereiben, valamennyi helyiségében (az oktatási térben, tantermekben,
folyosókon, egyéb helyiségekben, gyakorlóhelyeken stb.) kiemelt figyelmet kell fordítani
a fokozott és folyamatos szellőztetésre.
6. A Főiskolán legalább 3 havonta alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást kell
elvégezni. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel
gyakran érintett felületeket (pl. ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók
csaptelepeit, közös használatú étkezési eszközöket, valamint laboreszközöket, egyéb
oktatási és taneszközöket, sporteszközöket stb.) vírusölő hatású szerrel fertőtlenítsük.
7. Orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot
bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.
8. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedéseket a Kormányrendeletben
rögzített szabályoknak megfelelően szükséges alkalmazni a felsőoktatási
intézményekben is, amelyek az intézmények vonatkozásában különösen az alábbiak:
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8.1.Amennyiben a Főiskola sportrendezvénynek, kulturális eseménynek, zenés, táncos
rendezvénynek nem minősülő, egyéb rendezvényét szabadtéren tartják, és azon (az
ott foglalkoztatottakon kívül) ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus
ellen nem védett személy is részt vehet;
8.2.ötszáz fő, vagy ennél több személy jelenléte esetén a szabadtéren tartott rendezvényen
kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő,
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt;
8.3.ha az egyéb rendezvényt zárt térben tartják, azon (az ott foglalkoztatottakon kívül)
kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő,
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.
9. A külföldről érkező hallgatókra vonatkozó szabályok
9.1. A külföldről érkező hallgató Magyarországra való belépése az aktuális szabályok
alapján lehetséges.
9.2. A Főiskola a külföldről történő beutazáshoz a melléklet szerinti igazolást állítja ki a
nem magyar állampolgárságú hallgató (a továbbiakban: hallgató) részére. Az igazolás a
vízumkérelemhez és szükség esetén a méltányossági kérelemhez csatolható.
9.3. A hallgató a Magyarország területére történő belépést követően 24 órán belül köteles
felvenni a kapcsolatot azon felsőoktatási intézménnyel, amelynek a hallgatója, valamint
24 órán belül köteles megjelenni az igazoláson megadott szálláshelyen.
9.4. Amennyiben a hallgatót a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezik, a
kollégiumnak szükséges biztosítani a hallgató elkülönített elhelyezését és ellátását.
9.5. A karantén alóli mentesüléshez a karanténlakás helye – amely kollégium esetében a
kollégium helye – szerint illetékes rendőrkapitányságnál két negatív PCR-teszttel
kérelmezhető a felmentés.
9.6. Első tesztként elfogadható, ha a hallgató az alábbi országok valamelyikében
elvégzett SARS-CoV-2 PCR-teszt eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű
okirattal igazolja, hogy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat
időpontjában nem volt kimutatható.
Ezek az országok:
a) az Európai Unió valamely tagállamában vagy valamelyik európai uniós
tagjelölt országban,
b) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában,
c) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete valamely tagállamában,
d) az Oroszországi Föderációban,
e) a Kínai Népköztársaságban,
f) az Egyesült Arab Emírségekben,
g) a Bahreini Királyságban,
h) a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiban:
Azerbajdzsáni Köztársaságban, Kazah Köztársaságban, Kirgiz
Köztársaságban, Török Köztársaságban, Üzbég Köztársaságban vagy
i) a külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős miniszterrel
egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt országban.
9.7.
A karantén alóli mentesüléshez szükséges molekuláris biológiai vizsgálat
megszervezésében a Főiskola közreműködik.
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9.8. A kollégiumi hallgatók esetében a kollégiumnak biztosítania kell a megfelelő
elkülönítést addig, amíg a negatív teszteredmények rendelkezésre nem állnak.
9.9. A hallgató a házi karantént az azt elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi
hatóság engedélyével hagyhatja el, ha mindkét molekuláris biológiai vizsgálat
eredménye igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat
időpontjában nem volt kimutatható.
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melléklet

IGAZOLÁS / CERTIFICATE
Igazolom, hogy / Hereby I certify that:
Név / Name:
Állampolgárság / Citizenship:
Szül. idő és hely/ Date and place of birth:
Anyja neve / Mother's name:
Útlevél száma / Passport number:
útlevél lejárati dátuma / Passport expiry date:
Felvételt nyert / Admitted to:
Tanév / Academic year: 2021/2022
Ösztöndíjprogram, ha releváns/Scholarship programme, if relevant:
A képzés a 2021/2022-es tanév első félévében indul, az

The academic year of 2021/22 starts in September 2021.

oktatás 2021. szeptemberben veszi kezdetét. A hallgató

The student has the necessary language skills to successfully

megfelelő

sikeres

complete his/her studies. The student’s former studies are

elvégzéséhez, korábbi tanulmányai megfelelnek a szak által

in accordance with the course’s entrance requirements and

támasztott bemeneti követelményeknek, illetve a hallgató

the student has paid the required amount of tuition fee.

nyelvtudással

rendelkezik

a

szak

tandíjfizetési kötelezettségeinek eleget tett.
A felsőoktatási intézmény adatai / Higher Education Institution:
Név / Name:
Cím / Address:
Telefonszám / Phone number:
E-mail cím / E-mail address:
Beutazást követő SARS-CoV-2 teszt helyszíne/ Address of SARS-CoV-2 testing site due after the student’s arrival in
Hungary:
A hallgató elérhetőségei / Contact information of the student (E-mail, Telefonszám / Phone number):

Kelt / Date:

Intézményi aláírást követően a hallgató kézzel tölti ki / Student must fill in the following section by hand after the
certificate has been signed by the institution:
Magyarországi cím / Address in Hungary:
Város / City:

Irányítószám, Cím / Address:

A Magyarországra történő belépés helye és időpontja/Place and date of entering Hungary:
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A tartózkodási helyről a Magyarországra történő belépés útvonala (tranzitországok felsorolása)/List of transit
countries from the place of residence to Hungary:

Tudomásul veszem és elfogadom a nem magyar állampolgárságú felsőoktatási hallgatókra vonatkozó magyarországi
felsőoktatási Covid19-eljárásrendet / I confirm that I understand and agree to proceed with the Hungarian Covid-19
procedure for international higher education students.
Hallgató aláírása / Signature of student:
Dátum / Date of agreement:
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