A Szent Pál Akadémia kollégiumi házirendje az egészségügyi
veszélyhelyzet alatt
Bevezetés
A Szent Pál Akadémia 2020. november 12-én módosított járványügyi intézkedési tervének a
Szent Pál Akadémia Kollégiumára vonatkozó rendelkezései alapján a Kollégium Házirendjét
az eddigi Házirend érvényben tartásával a veszélyhelyzet idejére az alábbiakban határozom
meg. Ahol a Házirend és a jelen módosítás, kiegészítés eltérnek egymástól, jelen módosítás
szabályait kell alkalmazni.
1. Rektori méltányossági engedély a Kollégiumban tartózkodásra a zárvatartás idején
1.1. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a Szent Pál
Akadémia Kollégiuma a veszélyhelyzet idejére zárva tart, a kollégiumban csak rektori
engedéllyel rendelkezők tartózkodhatnak.
1.2. A kollégiumban való tartózkodás különösen az alábbi esetekben engedélyezhető:
a) külföldi hallgatók,
b) határon túli magyarok,
c) járványügyi munkát végzők,
d) azon hallgatók, akiknek családtagja vagy a vele egy háztartásban élő személy a hallgató
állandó lakóhelyén hatósági házi karanténban van és a családtagtól, a vele egy háztartásban élő
személytől való elkülönített lakhatásuk máshol nem biztosítható,
e) igazolt és méltányolható munkahelyi, szociális, lakhatási körülményekkel rendelkezők.
1.3. A Kollégiumban a bezárás elrendelése idején bent tartózkodó kollégisták 2020. november
17-e, kedd déli 12 óráig részletes indoklással és lehetőség szerint igazolással alátámasztott
bentmaradási kérelmet nyújthatnak be. A rektori engedélyt csak igazolt, alátámasztott esetben
(amennyiben az adott esetben az igazolás lehetséges) lehet kiadni, a mérlegelést minden kérjük
a rendkívüli körülmények okozta rövid határidőért.
1.4. Amennyiben valaki nem kíván bent maradni, a kollégiumi munkatársakkal kell egyeztetnie a
kiköltözés határidejéről és feltételeiről. A kiköltözésre legalább 48 óra áll rendelkezésre és a
hallgatónak lehetőség szerint magával kell vinnie a saját tárgyait, visszatérésre a veszélyhelyzet
ideje alatt nincs lehetőség. A kollégium elhagyásával a kollégiumi jogviszony nem szűnik meg,
hanem előre nem látható ideig szünetel. A szünetelés idejére a kollégiumi díj nem kerül kiírásra,
illetve a kollégiumi díj a használattal megegyező napidíjban kerül megállapításra.

2. A méltányossági okokból engedélyezett lakhatás főbb szabályai
2.1. A rektori méltányossági engedély elnyerése esetén írásban kell nyilatkoznia a bentmaradó
kollégistának a járványügyi intézkedési terv és házirend szabályainak megismeréséről,
elfogadásáról és betartásának vállalásáról.
A kollégiumban maradókra életbe lépő járványügyi szabályok betartását az egyes kollégiumi
részekre vonatkozóan naponta kétszer ellenőrzik a mentorok (rendes ellenőrzés). A kollégiumi
nevelőtanár, a Kharisz Diákotthon munkatársai, a mentorok illetve a kollégiummal foglalkozó

dolgozók ezen felül szúrópróbaszerű ellenőrzést (rendkívüli ellenőrzés) végezhetnek a nap
bármely szakában.
2.2. A kollégiumban kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem
mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. Minden kollégista külön szobában
kerül elhelyezésre (az eddig együttlakók szétköltöznek). A kollégistának a kijárási tilalom
idején (este 8-tól reggel 5-ig) a kollégiumban kell tartózkodnia. Amennyiben valaki
munkáltatói igazolással ezektől az időpontoktól eltérően tér vissza a kollégiumba, informálnia
kell erről a kollégiumi mentort és távollétét és annak okát fel kell tüntetnie a távolléti naplóban
és szükség esetén a kockázatszűrő kérdőíven.
2.3. Látogatót, szállóvendéget, valamint üres hallgatói férőhelyen vendéget fogadni tilos.
2.4. A kollégiumi, diákotthoni közösségi terek (konyha, mosókonyha, tanulószoba stb.) csak a
lehető legszükségesebb mértékben használhatók, a veszélyhelyzetben alkalmazásra kerülő
járványügyi higiénés szabályok és a kollégiumi házirend fokozott betartása mellett. A járványügyi
intézkedéseknek megfelelő házirendet a kollégiumi nevelőtanár, mentor naponta legalább kétszer
ellenőrzi.
2.5. A kollégiumban a maszk használata kötelező, ettől mindenki csak a saját szobában egyedül
tekinthet el.
2.6 A csoportosulás tilos, nem lehet bemenni egymás szobájába, a közös helyiségekben lehetőség
szerint egyedül kell tartózkodni a lehető legrövidebb ideig, a helyiséget használat előtt és után
szellőztetni és a megérintett felületeken fertőtleníteni kell.
2.7. Fokozottan kell ügyelni a takarítási rend megtartására. Periodikusan szellőztetni szükséges az
épületben, ez megvalósítható a folyosón a szoba elhagyásakor és az oda való visszatéréskor.

2.8. A bezárás ideje alatt munka, bevásárlás és orvos felkeresése kivételével (lásd 2.10. pont) a
kollégiumon kívülállókkal, más folyosókon lakókkal érintkezni nem lehet, az egy folyosón lakókkal
is kerülni kell a közös étkezést és az egy helyiségben vagy a folyosón való együtt tartózkodást.
2.9. Az együttélést úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a maszkhordás mellett a
minimum 1,5 méteres védőtávolság is folyamatosan betartásra kerüljön. Ennek érdekében a
folyosón egymás előre engedésével, kivárásával tartani kell a távolságot, a közös helyiségek
ajtajára pedig táblázat kerül, amibe mindenki beírhatja magát, hogy mikor használja a
helyiséget.

2.10. Be- és kilépéskor kötelező használni a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőket. Az
épületet elhagyni munka, bevásárlás, egészségügyi séta, orvos felkeresése céljából lehet. Az
egyéb okból való távollét esetében legalább 36 órával a tervezett távozás előtt írásban
egyeztetni kell a titkarsag@szpa.hu e-mail címen, hogy a hallgató 24 órával a tervezett
elmenetel előtt már rendelkezzen a jóváhagyással. Távozáskor és visszaérkezéskor a bejáratnál
elhelyezett füzetbe (távolléti napló) be kell írni a távozás pontos idejét, okát, a visszaérkezés
várható idejét.
3. A kollégisták napi járványügyi teendői, felelőssége
3.1. A kollégistának minden nap reggel 10 óráig el kell végeznie a kockázatszűrést (pre-triázs),
a kockázatszűrő kérdőív kitöltését és a testhőmérést, és az erre szolgáló linken leadnia adatait.

Hit Park női szárny: https://forms.gle/7Xxv5FZsWXyFkzuDA;
Hit Park férfi szárny: https://forms.gle/5X98NoKwGF8vPggd9;
Kharisz női szárny: https://forms.gle/UsQrD9yA4iBmebVj9;
Kharisz férfi szárny: https://forms.gle/PwCysCkVh8F5Ukoo7
A leadott adatokat az SZPA Főépület diszpécsere összesíti, és mindennap informálja az
intézmény erre kijelölt alkalmazottját (Opauszki Máté) az eredményekről, illetve az esetleges
le nem adott adatokról.
3.2. A kollégistának minden távozáskor és érkezéskor vezetnie kell a távolléti naplót.
Ellenőrzéskor (rendes és rendkívüli) a szobájában elérhetőnek kell lennie, illetve távolléte
esetén a távolléti naplóból pontosan ki kell derülnie távolléte okának és várható időtartamának.
3.3. A kollégistának fokozottan ügyelnie kell személyes és szobája tisztaságára, higiéniájára. A
közös helyiségekben maszkot kell hordania, távolságot tartani és pontosan betartani a takarítási,
fertőtlenítési, szellőztetési rendet.
3.4. Amennyiben valaki tüneteket észlel magán, értesítenie kell háziorvosát, a kollégium
orvosát, Opauszki Mátét vagy Szüle Beátát, illetve e-mailt kell írnia a titkarsag@szpa.hu címre,
valamint értesítenie kontaktjait. Ilyen esetben igyekeznie kell elkülönülni a többiektől.
3.5. Amennyiben valakiről utólag kiderül, hogy külső érintkezés során (pl. a munkahelyén)
igazoltan koronavírusos vagy hatósági házi karanténban lévő vagy a koronavírusra is jellemző
tüneteket produkáló beteggel vagy külföldivel találkozott, ezt – a kockázatszűrő kérdőív
megfelelő kitöltése mellett azonnal jeleznie kell a kollégiumi munkatársak elérhetőségein,
illetve a titkarsag@szpa.hu e-mail címen, és azonnal önkéntes karanténba kell vonulnia.
4. A járványügyi intézkedések megszegésének következményei
4.1. A járványügyi intézkedések súlyos megsértése esetén a járványügyi intézkedéseket be nem
tartó kollégista kollégiumi jogviszonya azonnali hatállyal megszüntethető.
Ezek az esetek a teljesség igénye nélkül a következők: a kockázatszűrő vizsgálat (pre-triázs)
elvégzésének elmulasztása vagy késői leadása; látogató (=nem kollégista) fogadása,
beengedése; baráti, családi vagy bármilyen rendezvény, összejövetel, találkozó be nem jelentett
látogatása (bármilyen célt szolgál) vagy más, a járványügyi rendelkezéseket súlyosan sértő,
másokat veszélyeztető magatartás.
4.2. Enyhébb vétségek esetén (pl. maszk nem vagy helytelen viselése, a takarítás, fertőtlenítés
szabályainak nem teljes körű megtartása; az épület elhagyása úgy, hogy a távozás, illetve a
visszaérkezés idejét, a távollét okát nem /teljeskörűen/ jegyzi fel a kollégista az erre szolgáló
füzetbe) a kollégista figyelmeztetést kap, és három ilyen figyelmeztetés után döntés születik
arról, hogy kollégiumi jogviszonya megszüntetésre kerüljön-e.
Budapest, 2020. november 19.
Horváth András
főtitkár, a Kollégium vezetője

1. számú melléklet
A Kollégium munkatársai, illetve a kollégiumi ellenőrzésre jogosultak; a Hallgatói
Tanácsadó Szolgálat munkatársai és elérhetőségük
SZPA központi szám: 0614322720
A Kollégium munkatársai, illetve a kollégiumi ellenőrzésre jogosultak:
Opauszki Máté: +36307010700
Szüle Beáta: +36305388334
dr. Németh Zoltán (a kollégium orvosa): Opauszki Máté és Szüle Beáta segítségével elérhető.
Máté József nevelőtanár
Weber Richárd, a Kharisz Diákotthon munkatársa
Keresztesi Krisztina
A Hallgatói Tanácsadó Szolgálat munkatársai
Amennyiben valaki nehéz helyzetben van, problémái vannak a járványhelyzettel kapcsolatban,
bátran keresse munkatársainkat a titkarsag@szpa.hu címen.
Kulifai Mónika:
Szobota Zoltán:
Szobota Orsolya.
külföldiek esetén (az elérhetőségek a külföldi hallgatóknak kerültek megadásra):
Papp László
Lévay Balázs

2. számú melléklet: Nyilatkozat a járványügyi veszélyhelyzet idején érvényben lévő
kollégiumi Házirend megismeréséről és elfogadásáról

Nyilatkozat

Alulírott …………………………………………………………………………….. (a hallgató
neve) fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem, hogy elolvastam és megértettem a Szent Pál
Akadémia Kollégiumának Házirendjét és az egészségügyi válsághelyzet idejére szóló
kiegészítését, és vállalom, hogy az egészségügyi válsághelyzet alatti kollégiumi tartózkodásom
alatt a Szent Pál Akadémia szabályzataiban, járványügyi intézkedési tervében, a Kollégium
járványügyi szabályokkal kiegészített Házirendjében foglaltakat felelősséggel megtartom.
Dátum: 2020. november 19.

……………………………………………………………
(a hallgató aláírása)

