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Ikt.sz.: MATE-KC/57-2/2021. 

 

HÁZIREND 
 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus  

fedett- és szabadtéri sportlétesítményeinek 

használatára vonatkozó szabályok 
 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Kaposvári Campus 

Campus-főigazgatója a hatályos, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem jogelődje, a 

Szent István Egyetem rektora és kancellárja által „a Szent István Egyetem intézkedéseiről a 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet végrehajtására a COVID-19 fertőzés terjedésének 

csökkentése érdekében” címen kiadott 4/B/2020. (XI. 12.) rektori-kancellári utasítás 4. § (5) 

bekezdése alapján az alábbi házirendet adja ki. 

 

1. § 

A házirend hatálya 

 

(1) A jelen házirend a koronavírus-járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása 

érdekében és vonatkozásban kerül kiadásra. 

(2) A jelen házirend személyi hatálya kiterjed az Egyetem dolgozóira és hallgatóira, az 

Egyetemmel szerződéses jogviszonyban álló személyekre és szervezetekre, valamint a 

területre belépő személyekre. 

(3) A jelen házirend területi hatálya kiterjed a Kaposvári Campus 7400 Kaposvár Guba S. u. 

40. sz. és Bajcsy-Zs. u. 10. sz. alatti területén található fedett- és szabadtéri 

sportlétesítményekre (a továbbiakban: Sportlétesítmények).  

(4) A jelen házirend hatályba lépésével egyidejűleg a SZIE-KCI/10-16/2020 iktatószámú 

házirendet visszavonom. 

(5) A jelen házirend 2021. március 03. napjától visszavonásig hatályos. 

(6) A jelen házirend a hatályos jogszabályok, egyetemi szabályzatok alapján kerül kiadásra 

és azokkal együtt alkalmazandó. 

 

2. § 

A Sportlétesítmények zárva tartása 

 

(1) A Kaposvári Campus Sportlétesítményei 2021. március 03-16. között zárva tarnak. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt időtartamot követően, amennyiben az hosszabbításra nem 

kerül, úgy a Sportlétesítmények területére történő belépés, igénybevétel rendjét és egyéb 

speciális szabályokat a 3.§ rögzíti. 

 

3. § 

A Sportlétesítmények újranyitása esetén irányadó szabályok 

 

1. A Kaposvári Campus Sportlétesítmények területére történő belépés feltételei 

 

(1) Az egyetemi sportlétesítmények (pl. konditermek) zárva tartanak.  



 
 
 
 

Kaposvári Campus 
 

 

 
 

2 

 

(2) Ezen szakasz alól kivételt képez a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók 

számára tartott edzés és zárt kapus sportrendezvény, valamint az egyéni szabadidős 

sporttevékenység számára rendelkezésre álló sportlétesítmények (sportpályák). 

(3) A Sportlétesítmények teljes területén – így a zárt tereken és azon kívül is minden 

(köz)területen – a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) viselése 

KÖTELEZŐ! 

(4) A Kaposvári Campus területére történő belépéskor testhőmérséklet mérése történik, 

amennyiben a mérés az országos tiszti főorvos által meghatározott mérték feletti 

testhőmérsékletet állapít meg, az adott személynek a területre belépni TILOS. Ilyen 

esetben az adott személy háziorvosával haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot. 

(5) A Sportlétesítményekbe történő belépéskor kézfertőtlenítés KÖTELEZŐ. 

(6) A Sportlétesítményekben az Egyetem közalkalmazottai, a szerződéses jogviszony 

keretében foglalkoztatottak, a Kaposvári Egyetem Szolgáltató Nonprofit Kft. 

alkalmazottai, a hallgatók, valamint a bérlők léphetnek be. Kísérő nem léphet be. 

(7) A (4) bekezdésben meghatározottak kizárólag munkavégzés, feladatellátás, versenysport 

végzéséhez kapcsolódó tevékenység céljából és annak időtartamára tartózkodhatnak a 

területen. 

(8) A (4) bekezdésben felsoroltakon kívül csak Campus-főigazgatói engedéllyel lehetséges a 

belépés. 

(9) A Sportlétesítményekbe nem léphetnek be a kötelező vagy ajánlott közegészségügyi 

karanténra kötelezett személyek. 

 

2. A Sportlétesítmények igénybevételi rendje 

 

(1) A Sportlétesítményekbe csak az a sportfoglalkozások előre rögzített időpontjaiban 

léphetnek be. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt időtartamon kívül csak Campus-főigazgatói engedéllyel 

lehetséges a belépés. 

(3) A Sportlétesítményekben KÖTELEZŐ a megfelelő fizikai távolságtartás betartása, mely 

legalább 1,5 méter legyen. 

(4) A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell 

tartani. 

(5) Az egyéni sporttevékenységen kívül az arcot és orrot eltakaró maszk használata kötelező. 

(6) A testhőmérséklet mérés igazoló szelvényének bemutatása a gondnoknak. 

(7) Amennyiben a Sportlétesítményekben tartózkodó foglalkoztatott, szolgáltatásokat igénybe 

vevő személy a koronavírus fertőzésre jellemző tünetet érez, haladéktalanul el kell 

hagynia a Sportlétesítményeket, amennyiben az állapota ezt nem teszi lehetővé, értesíteni 

kell a háziorvosát vagy az ügyeletet. 

(8) Amennyiben a Sportlétesítményekben tartózkodó hallgató koronavírus-fertőzésre jellemző 

tünetet érez, haladéktalanul értesítenie kell a 4/B/2020. (XI. 12.) rektori-kancellári utasítás 

3. számú mellékletben megjelölt orvost, aki tájékoztatást ad a további teendőiről.  

 

3. A Kaposvári Campus Sportlétesítményekre vonatkozó speciális szabályok 

 

(1) Nem egyetemi polgárok (sportolók, egyesületek, a továbbiakban bérlők) csak a 14:30 óra 

utáni idősávban versenysport edzések és mérkőzések céljából vehetik igénybe az 

Egyetemi Sportcsarnokot, az előírások szigorú betartásával. 

(2) A Tornacsarnok megközelítése 14:30 óra után a hátsó bejáraton keresztül történik. 
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(3) Az összes szabadidősport jellegű edzés törlésre került a Tornacsarnokból. 

(4) A bérlők a fedett létesítményeket csak az edzők felügyeletével vehetik igénybe. Ennek 

előfeltétele az egyesületek számára eljuttatott sportolói és edzői nyilatkozatok (amely 

megegyezik a Szent István Egyetem többi campusán a Covid-19 járvány helyzetben 

alkalmazott nyilatkozattal) kitöltése, aláírása és a gondokhoz történő leadása papíralapon, 

eredetiben. A bérlők a létesítményt a nyilatkozatban foglaltak szigorú betartásával 

vehetik igénybe. Ezt az edző felügyeli. 

(5) A bérlők csak a számukra kijelölt öltözőket használhatják.  

(6) Nézők, szülők a fedett létesítmények területére nem léphetnek be.  

(7) Mérkőzéseket csak zárt kapus feltételekkel lehet a fedett létesítmények használatával 

lebonyolítani. 

 

4. § 

Vegyes rendelkezések 

 

(1) A koronavírus terjedésével összefüggő egyetemi intézkedésekről szóló 4/B/2020. (XI. 12.) 

rektori-kancellári utasítás részletesen tartalmazza az Egyetem egészére irányadó általános 

szabályokat, operatív teendőket. 

(2) A házirendhez kapcsolódó további szabályokat a Kaposvári Campus COVID-19 

járvánnyal kapcsolatban kiadott eljárásrendje tartalmazza. 

(3) Figyelemmel kell lenni a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Járványügyi Operatív 

Bizottsága, valamint a Kaposvári Campus Járványügyi Operatív Bizottsága 

rendelkezéseire. 

(4) A házirendben foglaltak be nem tartása a jogszabályokban, illetve az intézményi 

szabályzatokban meghatározott következményeket vonja maga után. 

(5) A szabályokat be nem tartó személyeknek a Sportlétesítmények területét el kell hagyni, 

Őket a Campus-főigazgató kitilthatja a Sportlétesítmények területéről. 

(6) A személyi higiéné betartása a Campus minden polgára részéről szükséges és kötelező. Ez 

magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a 

köhögési etikett betartását is a maszk viselésén kívül. 

(7) A házirend kifüggesztésre kerül a belépési ponton, valamint elérhető a Kaposvári Campus 

https://kaposvar.uni-mate.hu oldalán. 

(8) A házirenddel, valamint a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos intézményi intézkedéssel 

kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a foigazgato.kaposvar@uni-mate.hu e-mail címre 

lehet küldeni. 

 

Kérem, hogy, aki a Sportlétesítményeket használja, felelősségteljes és együttműködő 

magatartást tanúsítson, a járványügyi készültséggel kapcsolatos hatályos jogszabályi és 

egyetemi rendelkezéseket tartsa be! 

 

Kaposvár, 2021. március 03. 

 

 

Vörös Péter sk. 

Campus-főigazgató 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus 

https://kaposvar.uni-mate.hu/
mailto:foigazgato.kaposvar@uni-mate.hu

