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Hasznos linkek: 

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/tanevnyito_2020 

 https://koronavirus.gov.hu/ Mit tegyünk? 

 https://www.nnk.gov.hu/ (Nemzeti Népegészségügyi Központ/ 

  

Kapcsolat: 

 Ingyenesen hívható zöld számok: 

06-80-277-455 

06-80-277-456 

 vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu 

 koronavirus@1818.hu 

 Népegészségügyi Központ/Járványügy: 42 501 008 

 Jósa András Kórház: 42 599 700 

 Egészségügyi Alapellátás: 42 461 215 

 Gyermekorvosi rendelő (Kollégiumok) Dr. Kántor Katalin, 30 176 6282 

  

Díjmentes PCR-mintavételi intézmények listája: 

 https://www.nnk.gov.hu/index.php/component/content/article/11-foosztalyok/785-

tanulok-cov-2-teszt?Itemid=135 

Díjköteles PCR-teszt pontok Nyíregyházán: (Telefonos egyeztetés!) 

 4400 Nyíregyháza Bujtos utca 15. 36 703 497 053 

 4400 Nyíregyháza Hatzel tér 1 06 30/593-0989 

 4400 Nyíregyháza, Mikszáth Kálmán u. 38.  42/512-222 

  

Jelen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a 

járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. 

  

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a 

fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni. 

  

Az intézkedési terv nyilvános, felkerül az iskola honlapjára is. 

  

 

 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/tanevnyito_2020
https://koronavirus.gov.hu/
https://www.nnk.gov.hu/
mailto:vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu
mailto:koronavirus@1818.hu
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1.  FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE 

1.1.Az iskola és a kollégium valamennyi helyiségében alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő 

takarítást kell elvégezni.  

1.2.A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet 

tartalmaz. 

1.3.A tanévet megelőző fertőtlenítő nagytakarítás intézményi ellenőrzésének időpontja: 

augusztus 31. 

1.4 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez 

szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív 

Törzs a szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja. 

Felelős: Multné Dankó Ágnes intézményvezető 

A hiányzó fertőtlenítőszerek és eszközök rendelésének határideje:2020. augusztus 24. 

Felelős: Multné Dankó Ágnes intézményvezető, Kovács - Zelenyánszki Katalin iskolatitkár  

1.5.  A tanulókat érintő intézkedések segítése céljából a 2020. augusztus 31-ig ügyeleti rendszer 

kidolgozására került sor. Ennek működtetésében részt vesz az iskola valamennyi pedagógusa. 

Feladat a beléptetés segítése, szellőztetés ellenőrzése, közösségi terekben a mozgás 

koordinálása. 

Felelős: Kapisinszkyné Papp Mária intézményvezető-helyettes, Tégel Norbert kollégiumi 

intézményegység vezető 

  

1.6.  2020. augusztus 31-ig kollégiumban az egészségügyi elkülönítő szobák kialakítása. (5 

szoba) 

Iskolai riasztás esetén a kollégium elkülönítőjét használjuk. 

Felelős: Tégel Norbert kollégiumi intézményegység vezető 

 

1.7.  2020. augusztus 26. az épületek módosított takarítási rendje kidolgozásra került, mely 

magában foglalja a takarítók munkaidejének módosítását is. (1-es számú melléklet) 

 

1.8. A tanulók távolságtartásának biztosítása érdekében: 

 2020. augusztus 31.-én fogadjuk a kollégista tanulókat 

 Szeptember 01-én megnyitjuk az iskola hátsó bejáratát.   

A tanulók fogadására biztosítjuk a protokoll által előírt higiéniás feltételeket. 

1.9. Értesítjük a szülöket az intézménybe való bejutás módjáról, a betartandó intézkedésekről. 

Felelős: osztályfőnökök 

1.10. A fertőtlenítő szerek, szájmaszkok rendelkezésére állásának mennyiségi 

nyilvántartásának jelentése heti szinten. (1. melléklet) 

Felelős: Multné Dankó Ágnes intézményvezető, Kovács - Zelenyánszki Katalin iskolatitkár  
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1.11. Felmérjük a családok IKT eszközökkel történő ellátottságát.  

Felelős: Kapisinszkyné Papp Mária intézményvezető helyettes, osztályfőnökök 

2.  AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

 

2.1.  A tanítási órákat, a kollégiumi foglalkozásokat és a tanórán kívüli rendezvényeket 

kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. 

Külföldi, sárga, ill. piros besorolású országból érkező tanulók értesítése a rájuk vonatkozó 

külön szabályokról.   

Az iskolába érkezéskor (szeptember 01-én) a tünetekről és a betegségről a tanulók 

kikérdezése/nyilatkozat kérése, testhőmérés. 

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az 

intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a 

járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

 

2.2.  Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt. 

  

2.3.  A szülő köteles az iskolát írásban, telefonon (e-mail, KRÉTA) értesíteni, ha a gyermeknél 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az erről szóló nyilatkozatot a tanévkezdés napján 

tudomásul veszi és aláírja.  

  

2.4.  A dolgozók koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén haladéktalanul értesítik az 

intézményvezetőt. 

  

2.5.  Törekedni kell a csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény 

területén, mind az intézmény épülete előtt. 

  

2.6.  Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről. 

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A maszkok 

átadása tilos! 

  

2.7.  A közösségi terekben huzamosan egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy 

betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Ennek betartása érdekében a földszinti folyosókat 

vonalazással megjelöltük. 

  

2.8.  Ahol a védőtávolság a közösségi terekben nem tartható be, így az iskolába való belépéstől 

kezdve a folyosón való közlekedésnél a szájat és orrot eltakaró szájmaszk viselése kötelező. 
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2.9. A testnevelésórákat az időjárás alakulása szerint javasolt szabad téren megtartani. Az órák 

során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. 

2.10. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben. 

 

2.11. A munkatervünkben megjelenő az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy 

pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket későbbre halasztjuk.  

2.12. A szülői értekezleteket, fogadóórákat csak a járványügyi előírások betartása mellett 

tartjuk meg.  A szükséges információk e-mailben, a KRÉTA rendszerben küldött üzenetekkel 

is eljuttathatók a szülőkhöz. Ha a személyes jelenlét mellett döntünk, csak gyermekenként 1 

szülő jelenjen meg. 

  

2.13. Tanítási időben, az épületekben csak a tanulók és az intézmény dolgozói tartózkodhatnak. 

  

2.14. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába csak előre telefonon egyeztett időpontban 

jöhetnek be. 

  

2.15. Valamennyi külsős számára a kézfertőtlenítés – és az iskola teljes területén – 

maszkhasználat kötelező. 

Felelős: portás, folyosói ügyeletes gyógypedagógiai asszisztens, tanár 

 

2.16.  Az irodákba csak szájmaszkban lehet belépni. Az ott dolgozókon kívül csak kettő 

személy tartózkodhat. 

  

2.17.  A kollégiumok területén idegeneknek tartózkodni tilos! 

 

2.18.  A csengetési rendhez képest 15 perces eltolással hívjuk be a súlyos, halmozott fogyatékos 

tanulókat az őket kísérő szülővel a fejlesztő nevelés-oktatás óráira. 

  

2.19. A fejlesztő szobák, helyiségek és eszközök fertőtlenítését fokozott figyelemmel végezzük, 

figyelembe véve a tanulók súlyos, halmozottan fogyatékosságát, egészségügyi állapotát.  

 

2.20. A tanulók súlyos, halmozottan fogyatékosságát és egészségügyi állapotát figyelembe véve 

a szülőket szükséges bevonni a fejlesztő nevelés-oktatásba. Ezért fontos a szülők bent 

tartózkodása a fejlesztő foglalkozásokon. A foglalkozásokon a szülőnek a szájmaszk viselése 

kötelező. A járványügyi eljárásoknak megfelelően a szülő gondoskodik saját részére a higiéniás 

védőeszköz biztosításáról. 
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2.21. A fejlesztő nevelés – oktatásban résztvevő utazó kolléga a helyi járványügyi eljárásnak 

megfelelően végzi a fejlesztéseket. Azok a kollégák, akik a tanulót a családban fejlesztik a 

járványügyi előírásokat betartva  védőfelszerelésben és megfelelő higiéniás körülmények 

között tartják a fejlesztést.  

Felelős: Kapisinszkyné Papp Mária intézményvezető helyettes 

2.22. Az utazó gyógypedagógusokra vonatkozóan a fogadó intézmények intézkedési tervét 

elfogadják, magukra nézve érvényesnek tartják, annak teljes körű betartásáról a fejlesztő 

foglalkozások során gondoskodnak.  

Felelős: Darabán Hajnalka intézményegység vezető 

2.23. Gyakorlatra érkező hallgatók az intézményünk intézkedési tervét kötelesek elfogadni, 

magukra nézve kötelező érvényűnek tartani. 

2. 24.  A szülőket a Kréta -ismereteinek elmélyítése érdekében tájékoztatót készítettünk, melyet 

tanévkezdéskor átadtunk (iskola, fejlesztő nevelés-oktatás) 

2.25. Valamennyi szülővel ismertetjük a járványügyi intézkedési tervet. 

2. 26. Az időjárás függvényében biztosítjuk a tanulók minél gyakoribb levegőztetését óraközi 

szünetekben valamint a tanórák során a tananyaghoz kapcsolódóan törekszünk a szabadtéren 

való tartózkodást megvalósítani.  

Felelős: Osztályfőnök 

2.27. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020.(IX. 18.) 

Korm. rendelet értelmében a köznevelés intézmény területére az ott foglalkoztatott 

személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a 

jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken vagy tanulón, 

valamint a gyermeket vagy tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem 

léphet be. A gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykor személy csak szájmaszkban 

léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig. 

2.28.  Az őszi úszásoktatás felfüggesztésre került, amely tavaszra vagy későbbi évfolyamra 

kerül át a járványhelyzet alakulását figyelembe véve. 

2.29. Intézményünkbe a délutáni (nem tanórai) sportfoglalkozásokat és sportköröket 

valamint az iskolai énekkar próbáit átmenetileg felfüggesztettük. 

2.30. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, 

a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az 

intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által  kiadott, a 

járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

3.  EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA 

3.1.  A járványügyi felkészülés során rendkívül fontos a szemléletformálás. Ezért valamennyi 

osztályfőnök, kollégiumi csoportvezető köteles ismertetni jelen dokumentum tanulókra 

vonatkozó pontjait. A tanárok segítségével vegyék át újra a helyes kézmosás lépéseit, a 

szájmaszkhasználatának szabályait, az immunerősítés lehetőségeit, a szellőztetés fontosságát 

stb. 
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3.2.  Az épületekbe való belépésnél vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kötelező használni. Az 

intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy 

fertőtlenítsen. 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. 

rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 01-től kötelező a 

foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. Az 

intézményben foglalkoztatott személy, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az 

intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos 

tisztifőorvos által meghatározott értéket (37,8 oC). A kiskorú tanulót, gyermeket pedig ezt 

meghaladó testhőmérséklet esetén el kell különíteni és értesíteni kell a szülőt vagy 

gondviselőt.        

 

 Felelős: portás 

3.3.  Az intézmény első és hátsó bejáratánál a gyors belépés érdekében több fertőtlenítő pontot 

alakítottunk ki. Az autista csoportok tanulói a hátsó bejáratnál lépnek be. Valamennyi tanuló a 

főbejárat felől távozik.  

A fertőtlenítők használatát a reggeli érkezésnél az ügyeletes gyógypedagógiai asszisztensek és 

a portás ellenőrzik. 

A járványügyi helyzet alakulásának függvényében az épületbe való belépés feltétele az 

érintésmentes lázmérés is.  

Felelős: portás, folyosói ügyeletes gyógypedagógiai asszisztens, tanár 

 

3.4. Az akadálymentesítést is figyelembe véve az épület hátsó kapuján az udvaron keresztül 

történik meg a bejárás a súlyos, halmozottan fogyatékos tanulóknak, szüleiknek a fejlesztő 

szobákhoz. 

 

3.5.  Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. Javasoljuk, hogy minden tanulónál 

legyen szájmaszk és papír zsebkendő. 

3.6. A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az 

adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az 

úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, 

majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg 

kézfertőtlenítés. 

3.7. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása 

érdekében fokozottan ügyelni kell sz intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő 

takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő 

takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett 

felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és 

egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.) 

mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő 

hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. 
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3.8. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét 

ne veszélyeztesse. A napközbeni fertőtlenítéseket a takarítónők és az intézmény dolgozói végzi. 

A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és 

azok viselése szükséges.  

Felelős: Multné Dankó Ágnes intézményvezető 

Tantermek, öltözők felületi fertőtlenítése, osztály váltáskor történik, a felnőttek végzik.  Az 

ellenőrzés a szaktanár feladata. 

Felelős: adott osztályteremben tanító tanár 

A fejlesztő nevelésben - oktatásban használt eszközök és helyiségek fertőtlenítését minden 

használat után a gyógypedagógus, illetve minden pénteken gyógypedagógiai asszisztens végzi. 

Felelős: Kapisinszkyné Papp Mária intézményvezető helyettes 

 

3.9.  Fokozott figyelmet kell fordítani a nagy intenzitású természetes szellőztetésre, mely 

vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra is. A helyiségek ablakát időjárás és 

környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. Az 

osztálytermekben a szellőztetés a felnőtt feladata.  

  

3.10. Az intézmény épületében lázmérési pontot létesítünk, ahol lázmérővel a tanítási és 

kollégiumi ellátási időben ellenőrizhető a panaszos tanuló testhőmérséklete. A lázmérési pont 

a kollégium betegszobája.  

 

3.11. A földszint és az első emelet közötti lépcsőt jelzéssel látjuk el az egyirányú közlekedés 

érdekében.  

3. 12. Udvari terület felosztása rugalmasan történik az udvaron tartózkodó felnőttek felelőssége. 

3.13. Az intézményben  használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét 

rendszeresen fertőtleníteni kell. 
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4.  ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

4.1.  Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. 

A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a 

munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.  

 

4.2.  Az ebédlőnél a sorban állásnál fokozottan ügyeljünk a védő távolság biztosítására! 

  

4.3.  Azok a szülők, akiknek a gyermeke nem vesz részt az intézményi étkeztetésben kérjük, 

hogy csomagoljanak szendvicset. 

 

4.4.  Az intézmény területén levő hűtőkből minden hétvégére, a fertőtlenítés miatt ki kell 

pakolni az élelmiszereket, és a fertőtlenítést el kell végezni. 

  

4.5.  Az étkezőasztalok könnyebb fertőtlenítése érdekében nem használunk textilterítőket.  

  

4.6. Az ebédlőben az étkeztetés előre kijelölt időpontban történik, kis csoportokra bontva, 

megfelelő higiénés és távolságtartó szabályok megtartása mellett. 

4.7. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

 Felelős: osztályfőnökök 

 

5. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ KOLLÉGIUMI TANULÓKRA VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK 

5.1. Amennyiben a tanulót a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezik, 

a kollégium biztosítsa a tanuló elkülönített elhelyezését és ellátását. 

5.2. A kollégiumi tanulók esetében a kollégiumnak biztosítania kell a megfelelő 

elkülönítést addig, amíg a negatív teszteredmények rendelkezésre nem állnak. 

5.3. A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok 

alapján lehetséges: beléphet a magyar állampolgár, vagy a magyar állampolgárokkal egy 

megítélés alá eső külföldi állampolgár. A magyar állampolgárokkal egy megítélés alá esik, 

vagyis az országba való belépés szempontjából magyar állampolgárként kell kezelni azt 

is, aki magyar állampolgár családtagja, vagy Magyarországon állandó tartózkodásra 

jogosult, valamint az ő családtagjaik, továbbá aki az idegenrendészeti hatóság által 

kiadott, 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. Szintén 

karantén nélkül léphet az országba a határ 30 km-es sávjából ingázó tanuló. 
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6.  KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 6.1. Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre 

 Az iskola és a kollégium valamennyi helyiségében alapos, mindenre kiterjedő 

fertőtlenítő takarítást kell végezni. 

 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását. 

 A tanévet megelőző fertőtlenítő nagytakarítás intézményi ellenőrzésének időpontja: 

augusztus 31. 

 Részt vesznek az ellenőrzésben: ápolónők 

 A hiányzó fertőtlenítőszerek és eszközök rendelésének határideje:2020. augusztus 24.  

 A tanulókat érintő intézkedések segítése céljából az nevelőtanárok munkaközösség 

2020. szeptember 03-ig ügyeleti rendszert dolgoz ki. Ennek működtetésében részt vesz 

a kollégium valamennyi pedagógusa. Feladat a beléptetés segítése, szellőztetés 

ellenőrzése, közösségi terekben a mozgás irányítása. 

 2020. augusztus 31-ig a kollégiumvezető irányításával az egészségügyi elkülönítő 

szobákat alakítanak. 

Felelős: Tégel Norbert kollégiumi intézményegység vezető 

6.2.1. Az intézmények látogatása 

 A beléptető ponton (minden megnyitott bejárat) kézfertőtlenítés, 1,5-2 méter betartása 

 A kollégiumi foglalkozásokat és a tanórán kívüli rendezvényeket kizárólag egészséges, 

tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. 

 Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges 

és tünetmentes dolgozó vehet részt. 

  A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés van.  

 A dolgozók koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén haladéktalanul értesítik a 

vezetőség valamelyik tagját, lehetőség szerint az intézményvezetőt. 

  Törekedni kell a csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény 

területén, mind az intézmény épülete előtt. 



11 
 

  Az kollégiumi szobákban, csoportszobákban lehetőség szerint gondoskodni kell a 

tanulók lazább elhelyezéséről. foglalkozásokon a szájmaszk viselése lehetséges, de nem 

kötelező. 

 Ugyanakkor lehetnek olyan zárt térben zajló iskolai/kollégiumi rendezvények, ahol az 

iskolavezetés valamennyi résztvevő számára előírja a szájmaszk kötelező és 

szabályszerű használatát. Saját steril szájmaszkról a résztvevőknek kell gondoskodni. A 

szájmaszkok átadása tilos! 

 A közösségi terekben huzamosan egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy 

betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Ennek érdekében a folyosók 

pihenőpontjait ritkítjuk. 

 Mivel a védőtávolság a közösségi terekben nem minden estben tartható be, így az 

iskolába való belépéstől kezdve a folyosón való közlekedésnél a szájat és orrot eltakaró 

szájmaszk viselése ajánlott. 

 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben. 

 Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével 

járó rendezvényeket megtervezzük. A kivitelezés idejét, módját a járványügyi 

helyzetnek megfelelően módosíthatjuk. 

 Az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása. 

 Az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés). 

 Zárt téri helyett szabadtéri rendezvény szervezése. 

 A rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének 

korlátozása. 

 Lehetőség szerint online megoldások (nyolcadikos tájékoztató, nyílt nap, október 23.) 

 Szülő, kísérő nem léphet be a kollégiumba, csak az intézményvezető előzetes 

engedélyével. 

 Valamennyi külsős számára a kézfertőtlenítés – és az iskola teljes területén – szájmaszk 

használata kötelező. 

 A kollégiumban a délutáni (nem tanórai) sportfoglalkozásokat és sportköröket 

valamint az iskolai énekkar próbáit átmenetileg felfüggesztettük. 

 A kollégiumok területén idegeneknek tartózkodni tilos! 

Felelős: Tégel Norbert kollégiumi intézményegység vezető 
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6.2.2. Külföldről érkező kollégiumi tanulókra vonatkozó szabályok 

 Amennyiben a tanulót a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra 

kötelezik, a kollégium biztosítja a tanuló elkülönített elhelyezését és ellátását. 

 A kollégiumi tanulók esetében a kollégiumnak biztosítania kell a megfelelő 

elkülönítést addig, amíg a negatív teszteredmények rendelkezésre nem állnak. 

 A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok 

alapján lehetséges: beléphet a magyar állampolgár, vagy a magyar 

állampolgárokkal egy megítélés alá eső külföldi állampolgár. A magyar 

állampolgárokkal egy megítélés alá esik, vagyis az országba való belépés 

szempontjából magyar állampolgárként kell kezelni azt is, aki magyar állampolgár 

családtagja, vagy Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, valamint az ő 

családtagjaik, továbbá aki az idegenrendészeti hatóság által kiadott, 90 napot 

meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. Szintén karantén 

nélkül léphet az országba a határ 30 km-es sávjából ingázó tanuló. 

6.3.  Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

 A járványügyi felkészülés során rendkívül fontos a szemléletformálás.  

 Az épületekbe való belépésnél vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kötelező használni. Az 

intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet 

vagy fertőtlenítsen. 

  A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget és a 

papírtörlők használatát. 

 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással. 

 Fokozott figyelmet kell fordítani a nagy intenzitású természetes szellőztetésre, mely 

vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A 

helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint 

nyitva kell tartani.  

 A kollégiumban lázmérési pontot létesítünk, ahol érintésmentes lázmérővel kollégiumi 

ellátási időben ellenőrizhető a tünetet mutató tanuló testhőmérséklete. Iskola épületében 

a porta, a kollégium esetében a betegszoba lesz a lázmérési pont. Erről a kollégákat 

tájékoztattuk. 
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 6.4.  Étkeztetésre vonatkozó szabályok 

 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének 

a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb 

fertőtlenítéssel. 

Étkezési rend: 2. számú melléklet 

 6.5. Kollégiumi elhelyezésre vonatkozó szabályok 

 A kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket 

nem mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be. A beköltözésénél a 

tünetek esetleges meglétéről kikérdezzük a beköltöző tanulókat, szüleiket, 

gondviselőjüket. 

 Szobabeosztások során lehetőleg az azonos osztályokba járók kerüljenek egy szobába. 

 A kollégiumokban lakó tanulók, ha bármilyen betegségre utaló panaszuk van, azt 

azonnal jelezzék a nevelőtanárnak. 

 Az egészségügyi panaszokat, lázat dokumentálják a betegszobás nővérek. 

 A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató tanulót, dolgozót azonnal el kell 

különíteni, erre az előre kialakított elkülönítési pontok használhatóak. 

 Az NNK honlapján elérhető általános eljárásrend alapján szükséges az azonnali 

intézkedések megtétele: szülő értesítése, egészségügyi alapellátás/ügyelet értesítése. A 

háziorvos azonnali értesítése a szülő feladata! 

  A kollégiumi karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak 

megfelelően kell megszervezni. A beteg tanulóval érintkező személy szájmaszkot és 

gumikesztyűt visel. Étkezésre egyszer használatos eszközök használhatóak, a szemetet 

dupla, lezárt zsákban lehet a kommunális gyűjtőedénybe tenni. 

 Betegség, karantén után a tanuló csak a tünetmentességet, gyógyulást igazoló orvosi 

papírral térhet vissza a kollégiumba. 

Felelős: Tégel Norbert kollégiumi intézményegység vezető 

 6.6. Teendők beteg személy esetén 

 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az 
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iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 

teendőkről. 

 Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét 

fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi 

gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű, szájmaszk és köpeny 

használata kötelező. 

 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő 

felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, 

házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára 

vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK 

által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos 

teendőket. 

 Elkülönítés esetén az intézményvezető/kollégiumvezető értesíti az iskolaorvost. 

 A tanuló állapotára vonatkozó információkat érzékeny adatként kezeljük. 

 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza. Lázas betegség után – orvosi igazolás hiányában – a diák két 

hétig nem veheti igénybe a kollégiumi szolgáltatást. 

Felelős: Multné Dankó Ágnes intézményvezető, Tégel Norbert kollégiumi intézményegység 

vezető 

 6.7. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetén 

 A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 

417/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány 

által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási 

intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) 

bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek 

megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település 

intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet. 

 Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatala által elvégzett járványügyi 

vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős 

Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási 
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helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban 

álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív. 

 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e 

elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, 

digitális munkarend bevezetéséről az operatív törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok 

alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. 

 Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen 

vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi 

döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre. 

 A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az 

kollégiumot nem látogathatják. 

Felelős: Multné Dankó Ágnes intézményvezető 

 

7.   ISKOLAI EGÉSZSÉGÜGYI ELLLÁTÁS SZABÁLYA 

7.1. Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi 

ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az 

egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb 

feladatokat maradéktalanul el kell végezni. 

 

7.2. A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői 

vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. 

melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a 

járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik. 

 

7.3. A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi 

óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság 

kerülése, szájmaszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli 

ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások 

számát csökkenteni kell. 

 

7.4. Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat ( a 

koronavírustól függetlenül is),  különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatba az 

NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben 

részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/ 

szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a 

kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori 

szellőztetésről. 

 

7.5. Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen 

tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, 
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mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök 

fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel. 

 

8.  TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

8.1.  Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, 

légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és 

vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással 

rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt 

hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére 

előírt karantén teljes időszakára.  

8.2.  Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

8.3.  A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartás szerint 

szükséges eljárni. 

Felelős: Multné Dankó Ágnes intézményvezető 
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9.  TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

9.1.  Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi 

orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 

Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell 

hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi 

gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

  

9.2.  A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és szájmaszk használata kötelező. 

  

9.3.  Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő 

felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi 

gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan 

nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális 

eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

Felelős: intézmény egészségügyi dolgozói 

9.4.  Elkülönítés esetén az intézményvezető/kollégiumvezető értesíti az iskolaorvost. 

  

9.5.  A tanuló állapotára vonatkozó információkra titoktartási kötelezettség vonatkozik. 

  

9.6.  A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 

9.7. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, 

mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

Felelős: Multné Dankó Ágnes intézményvezető 
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10.  INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉN 

 

10.1. Annak érdekében, hogy szükség esetén minden iskola felkészült legyen a munkarend 

átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel 

kell készülnie. Ehhez kövessék az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre 

kerülő módszertani ajánlást. 

 

10.2. A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, 

feloldását stb.) a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a 

rendkívüli szünet vagy a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére vagy 

visszavonására) vonatkozó javaslat felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

feladata. Amennyiben egy köznevelési intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, 

arról a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát, valamint tankerületi 

intézmény esetén a tankerületet, minden egyéb köznevelési intézmény esetén a 

vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen az Emberi Erőforrások Minisztériumát 

haladéktalanul tájékoztatni kell. 
 

10.3. A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. 

(VIII.30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott 

fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra 

kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az 

adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el 

rendkívüli szünetet. 

 

10.4.  Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és 

kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát 

tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, 

amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy 

egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív. 

 

10.5.  Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e 

elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális 

munkarend bevezetéséről az operatív törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra 

jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. 

Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a 

normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK 

és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre. 

A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat 

ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes 

találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – 

történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az 

iskolát oktatási célból nem látogathatják. 
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10.6. Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a 

tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben 

meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív 

okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ 

gondoskodik. 

10.7. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 

biztosítania kell a gyermekétkeztetést. 

  

11. KOMMUNIKÁCIÓ 

11.1 Nyomatékosan kérjük az intézményeket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, és 

ennek fontosságára hívják fel az iskola közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással 

kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni. 

11.2 Az intézmények kérdéseinek megválaszolására tematikus e-mail-címet hoztunk létre 

(vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu), amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a 

köznevelési szakterület munkatársai válaszolják meg. 

11.3 Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által 

kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget. 
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1. számú melléklet 

   

Takarítás módosított ütemterve a járványügyi előírások alapján 2020.08.26-tól:  

Az előírt fertőtlenítőszerek használatával az alábbi felületek napi szinten kerülnek 

fertőtlenítésre: 

 klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése 

 felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása 

 ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb 

bútorok vegyszeres tisztítására; 

 épületek nyílászárói (ajtók-ablakok kilincsei) 

 tantermek, csoportszobák, berendezései és felszerelései (asztalok, padok, székek) 

 informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad) 

 szobák berendezései, szobákhoz tartozó vizesblokkok (villanykapcsolók, hűtőszekrény 

fogantyúk, szemetesek, csaptelepek, zuhanyfejek, WC lehúzók, 

 közös használatú helyiségek  

 berendezései, felszerelései  

 az ebédlőben étkezések után takarítás – fertőtlenítés 

 az intézmény dolgozói által használt helyiségek  

 a tornatermek takarítása folyamatos, fertőtlenítése a használat gyakoriságától függ 

A portás a főbejárat fertőtlenítését óránként végzi, szükség esetén azonnal 

  

Az általános napi szintű takarítás mellett a következő helyiségek nagytakarítása az alábbi 

beosztás szerint történik 

  

A takarító személyzet munkarendje jelenleg megegyezik a korábbi beosztással, de a 

járványügyi helyzet függvényében változtatható. 
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2. számú melléklet 

  

ÉTKEZÉSI REND 

     

  I D Ő CSOPORT  

R
 E

 G
 G

 E
 L

 I
 1. 

Csoport 

07:45-

08:00 
KOLLÉGIUM 50 fő 

      

2. 

Csoport 

08:00-

08:15 
KOLLÉGIUM 50 fő 

     

E
 B

 É
 D

 

1. 

Csoport 

12:00-

12:25 

EÁI 1. OSZT., 2.OSZT., EÁI 3.OSZT., EÁI  4.OSZT., 

KÁI 2-3. OSZT. 
50 fő 

      

2. 

Csoport 

12:25-

12:50 

AUT.I.,AUT.II.,AUT.III.,AUT.IV.,AUT.V.(KÁI.9/A),   

AUT.VI.(KÁI.10/A) 
43 fő 

      

3. 

Csoport 

13:00-

13:25 

EÁI 5. OSZT., 6.OSZT., KÁI 4-5.OSZT.,6-7.OSZT,       

8. OSZT. 
54 fő 

      

4. 

Csoport 

13:25-

13:45 
KÁI I/12., KÁI II/11-12.,KÁI I/11.OSZT 30 fő 

      

5. 

Csoport 

13:45-

14:05 
EÁI 7.OSZT., 8.OSZT., KÁI. 9/B OSZT.,10/B OSZT., 38 fő 

 

    

V
 A

 C
 S

 O
 R

 A
 

1. 

Csoport 

18:00-

18:20 
KOLLÉGIUM 50 fő 

      

2. 

Csoport 

18:20-

18:40 
KOLLÉGIUM 50 fő 

 

 


