Ikt. szám: MKE/180-5/2021

A Magyar Képzőművészeti Egyetem járványügyi készültséget kezelő intézményi
intézkedési terve

A Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkárság 2021. november 1-jei
ágazati ajánlása mentén a Magyar Képzőművészeti Egyetem az alábbi intézkedési terv szerint
jár el egészségügyi válsághelyzet során a 2021/2022-es tanévben. Az intézkedések az
Egyetemmel foglalkoztatásra irányuló, illetve hallgatói jogviszonyban álló személyekre,
valamint az Egyetem rendezvényeit és épületeit látogató személyekre terjednek ki. Az
intézkedések 2021. november 16-tól visszavonásig vannak érvényben és azok betartása és
végrehajtása minden érintett számára kötelező.
Az intézkedési terv részei:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Koronavírus Operatív Bizottság
Általános szabályok az Egyetem épületeinek látogatásához
Az Egyetem épületeinek látogathatósága
Az Egyetem üzemeltetése
Az Egyetem oktatási tevékenységének megvalósítása
A Tanulmányi Osztály működése
Intézkedések külföldi hallgatók esetén
Az Egyetem rendezvényeire vonatkozó intézkedések
Belső és külső kommunikációs intézkedések
Stróbl Alajos Kollégium
Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium Intézkedési Terve

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.

5.

Védettségi igazolvány használatával kapcsolatos szabályok
Igazolás
11/2021. (VIII.24.) számú kancellári utasítás a Magyar Képzőművészeti Egyetem
működéséről a járványügyi veszélyhelyzetben
12/2021. (IX.1.) számú kancellári utasítás a 11/2021. (VIII. 24.) számú a Magyar
Képzőművészeti Egyetem működéséről a járványügyi veszélyhelyzetben kancellári
utasítás módosításáról
11/2021. (XI.15.) számú rektori-kancellári együttes utasításegyes járványügyi
rendelkezések elrendeléséről

Koronavírus Operatív Bizottság

I.

A 2020. tavaszán kialakult helyzet okán az Egyetem vezetése létrehozta a Koronavírus
Operatív Bizottságot 2020. március 10-i hatállyal, amely tagjait a napi operatív ügyek
irányítására kérték fel az Egyetem vezetői.
A Koronavírus Operatív Bizottság rendszeresen ülésezik, az alábbi feladatokat látják el:
•
•
•
•
•
•

a kialakult helyzet folyamatos nyomon követése, információk gyűjtése, tájékozódás,
tájékoztatás,
a fenntartó, minisztériumok és a hatóságok felé igény szerinti adatszolgáltatás,
szükséges intézkedések előkészítése, annak felterjesztése jóváhagyásra a rektornak és a
kancellárnak,
belső és külső kommunikáció folyamatos biztosítása,
az egészségügyi válsághelyzetre kidolgozott intézkedési terv nyomon követése,
rektor és kancellár folyamatos tájékoztatása.
Koronavírus Operatív Bizottság a koronavirus@mke.hu címen érhető el.
Felelős: Koronavírus Operatív Bizottság elnöke
Általános szabályok az Egyetem épületeinek látogatásához

II.
•
•

Az Egyetem épületeit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem
mutató személy látogathatja.
A személyi higiéné betartása az Egyetem valamennyi foglalkoztatottja, hallgatója,
vendége részéről elvárt. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy
alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges
érintésének kerülését. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2021. november 1jei ágazati ajánlása, valamint a 11/2021. (XI.15.) számú rektori-kancellári együttes
utasítás értelmében kötelező orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, textil vagy más
anyagból készült maszkot viselni az Egyetem közös helyiségeiben. Az Egyetem minden
rendezvényén, eseményén, óráján, a műtermi és műhelyben végzett órákon kötelező a
maszk viselése. A maszkviselésre vonatkozó szabály betartásáért rendezvény és
esemény esetén a szervező, tanórákon – ideértve a műtermi és műhelyben végzett
gyakorlatot is – az oktató felelős.

Felelős: minden egyetemi polgár és vendég

Az Egyetem épületeinek látogathatósága

III.
•

•
•
•
•

Az Epreskertbe beléphetnek az Egyetem oktatói, hallgatói és a kancellári területen ott
feladatot ellátó közalkalmazottak, valamint vendégek. A területre parkolás céljából
behajthatnak és ott tartózkodhatnak a bérlők, illetve a parkolásra előzetes engedélyt
kapott munkatársak személygépjárművei, továbbá az Egyetem gépjárművei.
Az Egyetem Főépülete nyitva tart az Egyetem minden munkatársa, közalkalmazotti
jogviszonyban és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő személy,
hallgatók, valamint vendégek számára.
A Somogyi József Művésztelep – Egyetemi Képzési és Oktatási Központ a hallgatók és
oktatók számára nyitva tart.
Doktorandusz hallgatók a Doktori Iskola területén önálló kutatói munkát végezhetnek.
A munkavégzés ideje alatt mindenki köteles betartani az Egyetem szabályzataiban
foglaltakat, különösen az intézmény házirendjét, munka-és balesetvédelmi, valamint
tűzvédelmi szabályait, és felel minden e kötelezettség megszegéséből eredő kárért, saját
és mások testi épségéért.
Felelős: Minden Egyetemi polgár és vendég

IV.

Az Egyetem üzemeltetése

Az Egyetem feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos
környezet kialakítását kiemelt helyen kezeljük.
Az Egyetem üzemeltetése az alábbi intézkedéseket végzi:
• Biztosítjuk az Egyetem fenntartásában működő épületek (Magyar Képzőművészeti
Egyetem főépülete, Epreskert, Intermédia Tanszék és Doktori Iskola épülete, Képző-és
Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, Stróbl Alajos Kollégium, Tihanyi
Művésztelep) mellékhelységeiben állandóan rendelkezésre álljon kézmosáshoz
szükséges szappan, kézfertőtlenítő. Minden épületben a mellékhelyiségekbe kihelyezett
szappanadagolókba a hagyományos folyékony szappan helyett fertőtlenítő hatású
szappan folyamatos ellátását biztosítjuk.
• Az Egyetem fenntartásában működő épületek bejáratainál érintésmentes kézfertőtlenítő
oszlopokat helyezünk ki.
• Minden épületben szintenként kézfertőtlenítésre alkalmas könyökkaros adagolókat
helyezünk el, melyeket folyamatosan feltöltünk kézfertőtlenítő géllel.
• Takarító személyzettel biztosítjuk minden épületben az érintéssel, köhögéssel,
tüsszentéssel a különböző felületekre kerülő vírus inaktiválása érdekében napi
rendszerességgel az épületek fertőtlenítő takarítását, fokozottan ügyelve a tisztaságra.

•

•

•

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (pl. az
ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók csaptelepei stb.) vírusölő hatású
szerrel naponta többször fertőtlenítésre kerüljenek. A felületfertőtlenítő szerek
folyamatosan beszerzésre kerülnek.
Az Egyetem gondoskodik a felsőoktatási intézményekbe és létesítményekbe érkezők
megfelelő tájékoztatásáról: az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett
intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról.
Biztosítjuk az Egyetem fenntartásában működő épületek (Magyar Képzőművészeti
Egyetem főépülete, Epreskert, Intermédia Tanszék és Doktori Iskola épülete, Képző-és
Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, Stróbl Alajos Kollégium, Tihanyi
Művésztelep) mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítását tanévkezdés előtt és azt
követően legalább 3 havonta.

Felelős: Üzemeltetési osztályvezető
Az Egyetem oktatási tevékenységének megvalósítása

V.
•
•
•

•

A Magyar Képzőművészeti Egyetemen a 2021/2022 tanévben az oktatás normál
munkarendben, jelenléti oktatás keretében valósul meg.
A tanórák megtartását az oktatóknak, tanároknak a Neptun tanulmányi rendszerben
továbbra is igazolni kell.
Az Egyetem minden óráján (a műtermi és műhelyben végzett órákon is) kötelező a
maszk viselése. Az oktatók előadás alatti maszkviselésének mellőzése csak a 2 méteres
távolság betartása mellett lehetséges.
A maszkviselésre vonatkozó szabály betartásáért tanórákon – ideértve a műtermi és
műhelyben végzett gyakorlatot is – az oktató felelős.

Felelős: rektor
VI.

A Tanulmányi Osztály működése

A Tanulmányi Osztályon a hallgatók számára a személyes, elektronikus és telefonos ügyintézés
is lehetséges.
Felelős: Tanulmányi osztályvezető

VII. Intézkedések külföldi (magyarországi állandó lakcímmel nem rendelkező)
hallgatók esetén
A külföldről érkező hallgató Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján
lehetséges.
• A felsőoktatási intézmény a külföldről történő beutazáshoz a 2. számú 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.
• 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.
• Amennyiben a hallgatót a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezik, a
kollégiumnak szükséges biztosítani a hallgató elkülönített elhelyezését és ellátását.
• A karantén alóli mentesüléshez a karanténlakás helye – amely kollégium esetében a
kollégium helye – szerint illetékes rendőrkapitányságnál két negatív PCR-teszttel
kérelmezhető a felmentés.
• 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.
• A karantén alóli mentesüléshez szükséges molekuláris biológiai vizsgálat
megszervezésében közreműködik a hallgató felsőoktatási intézménye.
• 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.
Felelős: Tanulmányi osztályvezető, Kollégium igazgató
VIII. Az Egyetem rendezvényeire, kiállításokra vonatkozó intézkedések
•

•

•

•

•

•

•

IX.

A sportrendezvényen, valamint a jegy megváltásával látogatható kulturális eseményen
nézőként a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő,
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.
A zenés, táncos rendezvény helyszínén kizárólag koronavírus ellen védett személy,
valamint a felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
tartózkodhat; tilos zenés, táncos rendezvényt tizennyolcadik életévét betöltött,
koronavírus ellen nem védett személyek számára szervezni, tartani, meghirdetni, arra
fellépőket, illetve nézőket toborozni;
Amennyiben a felsőoktatási intézmény 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.
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.
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.
Azon rendezvények esetében, amelyeken kizárólag a koronavírus ellen védett személy
vehet részt, a rendezvény szervezője (valamint a rendezvény helyszínének üzemeltetője
vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja) köteles
annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni,
aki a koronavírus elleni védettségét, illetve életkorát a Kormányrendeletben
meghatározott módon nem igazolja.
A védelmi intézkedések betartásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény
helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.
Belső és külső kommunikációs intézkedések

Az Egyetem belső és külső kommunikációs intézkedési terve annak érdekében született, hogy
biztosítsuk a megfelelő tájékoztatást a fennálló vírushelyzetről és az ennek kezelése érdekében
született intézkedésekről. Ez a kommunikáció a következő irányokban zajlik:

1. szükséges az intézmény részéről az egyetemi polgárok tájékoztatása,
2. szélesebb közönség tájékoztatása,
3. kérjük az intézmény munkavállalóit és hallgatóit, hogy tájékoztassák az Egyetemet
fertőzés gyanúja esetén.
MKE részéről nyújtott tájékoztatás
Gondoskodni szükséges a Magyar Képzőművészeti Egyetem épületeibe és létesítményeibe
érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú
koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, az intézményre és létesítményre
jellemző egyedi igénybevétel feltételeiről, a járvány miatti korlátozásokról. A tájékoztatás
előzetesen online csatornákon keresztül (email, honlap stb.) történik.
1. Offline tájékoztató táblák
Az általános prevenciós tájékoztató plakátokat két verzióban készítjük el:
• a főbejárathoz és a folyosókon, közösségi terekben kérjük a maszkviselést és a 1,5
méteres távolságtartást, a gyakori kézmosást és fertőtlenítést és felhívjuk a figyelmet a
köhögési etikettre;
• a Tanulmányi Osztályhoz, a Könyvtárhoz és a tantermek elé olyan plakátok kerülnek,
amin kötelezően előírjuk a maszkviselést.
2. Email
A kollégák tájékoztatásának hatékony eszköze a minden munkavállaló email címét tartalmazó
levelező lista („Mindenki”). Ezen keresztül fogjuk a jövőben felmerülő rendkívüli
közleményeket is közzétenni.
A rendelkezésre álló információk a havi hírlevélben is megjelennek.
3. Neptun
A hallgatók tájékoztatása a Neptun főoldalon elhelyezett üzenet mellett a rendszerből kiküldött
email segítségével történik. Ennek kiküldésében a Tanulmányi Osztály munkatársai nyújtanak
segítséget.
4. Honlap
Minden tájékoztató anyagot publikálunk az Egyetem hivatalos honlapján, a veszélyhelyzettel
kapcsolatos hírek oldalán: http://www.mke.hu/node/39856

5. Facebook
Belső és külső célcsoport elérésére is alkalmas kiegészítő csatornaként használjuk a vírussal
kapcsolatos kommunikációban. A honlapra felkerülő új tájékoztatókat itt is megosztjuk.
Felelős: Marketing és kommunikációs irodavezető
Egyetemi polgárok felől érkező tájékoztatás
Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak a
felsőoktatási intézményben, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatás
szükséges.
Hallgatók: oktatójukat, valamint a Koronavírus Operatív Bizottságot (koronavirus@mke.hu)
kötelesek tájékoztatni;
Munkavállalók: közvetlen felettesüket, valamint a Koronavírus Operatív Bizottságot
(koronavirus@mke.hu) kötelesek tájékoztatni.
Felelős: minden egyetemi polgár
Riasztási protokoll
Hallgató karanténba kerülése esetén (amennyiben egészsége engedi) értesíti oktatóit – így a
hallgató pótfeladatot kap (igazolt esetben nem minősül hiányzásnak).
Oktatók karanténba kerülése esetén (amennyiben egészségük engedi bejelentik közvetlen
munkahelyi vezetőjüknek, felveszik a kapcsolatot a diákokkal és feladatot adnak ki.
Felhívjuk minden egyetemi polgár figyelmét, hogy amennyiben valaki koronavírus tüneteket
észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait.

X.

Stróbl Alajos Kollégium

Az Egyetem Stróbl Alajos Kollégiuma nyitva tart.
A Kollégiumot egészséges, tüneteket nem mutató, magukat egészségesnek érző, lehetőség
szerint a koronavírus elleni védettségüket igazoló személyek vehetik igénybe.
A Kollégium közös tereiben kötelező a maszkhasználat mindenki számára.
Felelős: Kollégium igazgatója

XI.

Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium

Az Intézmény vezetője a köznevelési és szakképző intézményekre vonatkozó Korm. rendelet
10. „A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések” című fejezetben előírt
szabályok, valamint a köznevelési intézményekre vonatkozó, az Oktatási Hivatal által
megjelentetett részletszabályok figyelembevételével külön intézkedéssel gondoskodik.
Felelős: Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium igazgatója

Záró rendelkezés
Egyetemünk a koronavírus teszt költségét sem hallgatók, sem munkatársak esetében nem téríti.

Budapest, 2021. november 15.

Prof. Dr. Erős István
rektor
sk.

Sárik Zoltán
kancellár
sk.

