
 

 

                      

 

 

HÁZIREND 

 
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem  

Szent István Campus, Gödöllő 

 

A 17/2021 (VII.09.) számú rektori utasítás alapján a Szent István Campus területére vonatkozóan a 

következőket rendelem el: 

 

1) A házirend a Szent István Campus teljes területére és a Szent István Campus felügyelete alá tartozó 

campuson kívüli képzési helyekre egyaránt vonatkozik (továbbiakban Szent István Campus). 
 

2) A Szent István Campus főigazgatója felhívja valamennyi, a Szent István Campus területére belépő személy 

figyelmét a felelősségteljes és együttműködő magatartás tanúsítására, a járványügyi készültséggel 

kapcsolatos hatályos jogszabályi és egyetemi rendelkezések betartására. 
 

3) A Szent István Campus területét és épületeit csak és kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés 

tüneteit nem mutató személy látogathatja. 
 

4) A személyi higiéné betartása a Szent István Campus területére lépő valamennyi személy részéről szükséges 

és kötelező. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a 

köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését. A maszk használata nem kötelező, 

de azt bárki jogosult használni. 
 

5) A Campus területén rendezvényt szabadban és zárt térben kizárólag a rendezvény idején hatályos 

jogszabályokban meghatározottak szerint – meghatározott résztvevői szám, a helyszíntől függően védettség 

igazolása – lehet tartani.  
 

6) A Campus valamennyi dolgozója és az oda belépő személyek számára egyaránt kötelező a járványhelyzettel 

kapcsolatos vonatkozó egyetemi és a kormányzati előírások és javaslatok, illetve a kifüggesztett biztonsági 

szabályok szigorú és következetes betartása. 
 

7) Az egyetemi munkafolyamatokat szabályozó utasítások az egyetem honlapján érhetők el a munkatársak 

számára: https://uni-mate.hu/hu/munkatarsaknak/utasitasok/rektori-utasitasok  
 

8) A Campus területén található, üzemi étkezdének minősülő étterem a járványügyi szabályok fokozott 

betartása mellett továbbra is nyitva tarthat. Az üzemi étkezdének nem minősülő éttermek a hatályos 

jogszabályok szerint tarthatnak nyitva és fogadhatnak vendéget, különös figyelemmel a belépésre jogosultak 

körére, számára és a nyitvatartási időre.  
 

9) Az egyetemi polgároknak, látogatóknak, valamint a Szent István Campus területén bérlőként jelenlévő 

természetes és jogi személyeknek koronavírus fertőzés gyanúja vagy igazolt fertőzés esetén bejelentési 

kötelezettségük van az intézményvezetés részére. Bejelentésüket kérjük megküldeni a bejelentes@uni-

mate.hu e-mail címre, valamint a Campus Főigazgatóság munkatársa, Dr. Bakos Izabella Mária részére a 

Bakos.Izabella.Maria@uni-mate.hu e-mail címre. Munkaidőben és rendkívüli eset fennállása esetén a +36-

20-348-2437-es telefonszámon is kereshetik munkatársunkat.  
 

10)  Egyéb esetekben a Campus Főigazgatóságon Havel Alexandra titkárságvezetőt kell keresni a +36-30-643-

1609-es telefonszámon. 
 

11)  A koronavírus járvánnyal kapcsolatos általános tájékoztatás elérhető a https://koronavirus.gov.hu oldalon. 

 

 

 

  Dr. Urbányi Béla sk. 

  Campus főigazgató 
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