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RH/2027/2021 

 

10/2021. (VIII.31.)/R számú Rektori utasítás 

a 2021/2022. tanévi gólyatáborok veszélyhelyzet idején történő megszervezéséről és 

lebonyolításáról 

 

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

egészségügyi válsághelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 

második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet), 

összhangban, a Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: KRE, Egyetem) 2021/2022. tanévi 

gólyatáborainak veszélyhelyzet idején történő szabályos megszervezése és lebonyolítása érdekében a 

KRE Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi utasítást 

adom ki: 

1. Preambulum 

1.1. Jelen utasítás a Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) polgárainak élet, 

egészség-személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, az Egyetem 2021/2022. tanévi 

gólyatáborainak lebonyolításának és az Egyetem működési stabilitásának garantálását, valamint a 

koronavírus világjárvány továbbterjedésének megelőzését veszi figyelembe.  

1.2. Az Egyetem a 2021/2022. tanévi gólyatáborok veszélyhelyzet idején történő megszervezése és 

lebonyolítása során az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és 

Szakképzésért Felelős Államtitkársága által 2021. augusztus 18-án kiadott „Ágazati ajánlás a 

gólyatáborok veszélyhelyzet idején történő megszervezéséhez” dokumentumban megfogalmazottakkal 

összhangban jár el. 

2. A gólyatáborok megszervezésére vonatkozó általános szabályok 

2.1. A gólyatáborokban kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző 

hallgató, illetve szervező vehet részt. 

2.2. A gólyatáborok részben zárt térben kerülnek megtartásra, részben zenés táncos rendezvény 

helyszínei, ezért – az ott foglalkoztatottakon kívül – kizárólag a 3. pont szerinti koronavírus ellen védett 

személy, valamint a felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt. 

2.3. 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 Korm. rendeletben meghatározott módon nem igazolja. 

2.4. A védelmi intézkedések betartásáról, valamint a beléptetés során a koronavírus elleni védettség 

ellenőrzéséről a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles 

gondoskodni. 

3. A védettségi igazolvány használatával kapcsolatos szabályok 

3.1. Koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) 

vagy a védőoltást igazoló applikáció bemutatásával igazolja. 

3.2. A rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínének üzemeltetője jogosult felhívni a 

hallgatót, illetve a gólyatábor résztvevőjét a koronavírus elleni védettség igazolására, valamint a 

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására. 
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3.3. A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha a nem magyar állampolgár, vagy a 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár a Covid-19-világjárvány idején a szabad 

mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis 

igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának 

keretéről szóló, 2021. június 14-ei (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós 

digitális Covid-igazolvány felmutatásával igazolja védettségét.  

3.4. Koronavírus ellen védett személy továbbá a Korm. rendelet alkalmazásában, aki olyan állam 

által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által kiállított védettségi igazolást 

Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős 

miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, valamint koronavírus elleni védettségét 

a részére kiállított védettségi igazolás bemutatásával igazolja. 

3.5. A védettségi igazolvány ellenőrzése során a rendezvény szervezőjének biztosítania kell a 

távolságtartási szabályok betartását. 

4. A maszkviselés szabályai 

4.1. Az Egyetem gólyatáboraiban orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más 

anyagból készült maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg. 

5. A gólyatáborok megszervezése és lebonyolítása során betartandó általános magatartási 

szabályok 

5.1. A játékokat elsősorban szabadtéren kell rendezni, ezek során lehetőleg kerülni kell a közeli 

kontaktusokat. 

5.2. A szabadtéri sportpályákon az egyéni és a csapatsportok engedélyezettek. 

5.3. A hallgatókat, résztvevőket fel kell hívni a személyi higiéne, így különösen a köhögési, 

tüsszentési etikett betartására, a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés szükségességére. 

5.4. A szervezés során az ebédlőkben és a fürdő- és illemhelyiségekben, valamint a közösségi 

helyiségekben az egyidőben ott tartózkodók létszáma nem lehet nagyobb, mint a helyiség adottságai 

alapján a kellő védőtávolság megtartását lehetővé tevő létszám. 

5.5. A helyiségek természetes szellőzését, illetve mesterséges légcseréjét lehetőleg minél 

gyakrabban biztosítani kell. 

5.6. A gólyatáborban nem tartózkodhat olyan hallgató, résztvevő, 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 hallgató-résztvevő társainak kötelezettsége a COVID-19 vírus 

fertőzöttség gyanús eset jelentése a szervező felé. A tüneteket mutató hallgató, résztvevő köteles 

egyidejűleg a háziorvosánál jelentkezni. 

5.7. A rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles kiemelt figyelmet fordítani az ott 

foglalkoztatottak személyi higiénéjének betartatására, melynek érdekében a foglalkoztatottak számára 

javasolt alapos, minden részletre kiterjedő oktatást tartani. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző 

felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell a gólyatábor területének 

tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet 

kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, 

villanykapcsolók, mosdók csaptelepei stb.) vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. 

5.8. A rendezvény helyszínének bejáratánál javasolt az érintésmentes vírusölő hatású kézfertőtlenítő 

adagoló berendezés elhelyezése, és annak használatára történő figyelemfelhívás. 

  



 

3 
 

 

6. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatója a táboroztatás során betartandó 

szabályokról 

6.1. A gólyatáborokban is szükséges betartani a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a 

továbbiakban: NNK) honlapján rendelkezésre álló, folyamatosan frissített tájékoztatóban foglaltakat, 

amelyek a táboroztatás során betartandó járványügyi megelőző szabályokról szólnak. 

6.2. A tájékoztató tartalmazza többek között a táborokban alkalmazandó, a szabadtéren, illetve zárt 

térben megvalósítandó programokra, a személyi higiéne betartására, a fokozott fertőtlenítésre, az 

étkeztetésre, a beteg személyre vonatkozó szabályokat. 

6.3. Az NNK honlapján lévő tájékoztató közvetlen elérhetősége: 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/652-tajekoztatas-a-taboroztatas-soran-

betartando-jarvanyugyi-megelozo-szabalyokrol 

 

 

7. Jelen utasítás 2021. augusztus 31. napján lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2021. augusztus 31. 

 

 

 

Dr. habil. Czine Ágnes s.k. 

rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes 
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