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1/2021. (VIII.13.) számú Rektori – Gazdasági Főigazgatói együttes utasítás
a kollégiumi férőhelyek igénylésének és elfoglalásának járványügyi feltételeiről

A jelen utasítás közzététele napján hatályos, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről
szóló 2021. évi I. törvény az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében kihirdetett veszélyhelyzettel (a
továbbiakban: veszélyhelyzet) összefüggő sajátos szabályokat állapít meg.
A törvény jóváhagyja a rendeletet, mely egyebek mellett, a veszélyhelyzet idején kiadott, a
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.
(XI. 10.) Korm. rendeletet újból hatályba léptette.
Fenti jogszabályokra tekintettel az alábbiak szerint rendelkezünk:
1. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kollégiumi férőhelyeinek igénylésére illetve
kollégiumi férőhely használatára kizárólag koronavírus ellen védett személy jogosult.
2. Azon nem magyar állampolgár hallgatók számára, akik Magyarország területére
karantén kötelezettséggel lépnek be, erre irányuló igény esetén az Egyetem elkülönített
kollégiumi elhelyezést biztosít, azonban a karantén időszak leteltét követően a
kollégiumi férőhely számukra is az 1. pont szerinti feltétel teljesülése esetén vehető
igénybe.
3. A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet illetve a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet
rendelkezéseinek megfelelően koronavírus ellen védett személynek minősül:
-

-

-

aki védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.)
Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány)
bemutatásával igazolja
aki a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló
60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló applikációval igazolja
az a nem magyar állampolgár vagy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar
állampolgár, aki 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-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és
tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális Covid-igazolvány (a
továbbiakban: digitális Covid-igazolvány) felmutatásával igazolja, hogy a koronavírus
ellen védett
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, és koronavírus elleni védettségét az állam által a részére
kiállított koronavírus elleni védettségi igazolás bemutatásával igazolja.

4. A 3. pont rendelkezéseire figyelemmel a védettség kizárólag a 60/2021. (II. 12.) Korm.
rendelet szerinti védettségi igazolvánnyal illetve applikációval igazolható.
Jelen utasítás 2021. augusztus 16. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Eger, 2021. 08. 13.

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona s.k.
rektor

Biró Andrea Barbara s.k.
gazdasági főigazgató

