Ikt.sz.: SZIE-KCI/10-14/2020

HÁZIREND
a Szent István Egyetem Kaposvári Campus
Agrár Központ Pannon Lovasakadémia
7400 Kaposvár Guba Sándor u. 40. sz. alatti
épületek és területek vonatkozásában
A Szent István Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Kaposvári Campus Campus-főigazgatója
a Szent István Egyetem intézkedéseiről a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet végrehajtására a
COVID-19 fertőzés terjedésének csökkentése érdekében című 4/B/2020. (XI. 12.) rektorikancellári 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 Agrár Központ Pannon
Lovasakadémia 7400 Kaposvár Guba Sándor u. 40. sz. alatti területekre.
(4) A jelen házirend hatályba lépésével egyidejűleg a SZIE-KCI/10-6/2020 iktatószámú
házirendet visszavonom.
(5) A jelen házirend 2020. november 20. napjától visszavonásig hatályos.
(6) A jelen házirend a hatályos jogszabályok, egyetemi szabályzatok alapján kerül kiadásra
és azokkal együtt alkalmazandó.
2. §
A Pannon Lovasakadémia területére történő belépés feltételei
(1) A Pannon Lovasakadémia területére kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés
tüneteit nem mutató személy léphet be. A megbetegedés jellemző tüneteit a jelen házirend
1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A Pannon Lovasakadémia teljes területén – így a zárt tereken és azon kívül is minden
(köz)területen – a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) viselése
KÖTELEZŐ!
(3) A Pannon Lovasakadémia területére történő belépéskor testhőmérséklet mérése történik,
amennyiben a mérés az országos tisztifőorvos 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.
(4) A Pannon Lovasakadémia épületeibe történő belépéskor kézfertőtlenítés KÖTELEZŐ.
(5) A Pannon Lovasakadémia épületeibe kizárólag a következő belépési ponton keresztül
lehet belépni:
Kaposvár, Guba S. u. 40. Pannon Lovasakadémia Porta
(6) A Pannon Lovasakadémia területére az Egyetem közalkalmazottai, a szerződéses
jogviszony keretében foglalkoztatottak, a Kaposvári Egyetem Szolgáltató Nonprofit Kft.
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alkalmazottai, a hallgatók, a szakközépiskola diákjai, valamint a hivatali ügyet intézők
léphetnek be. Kísérő nem léphet be.
(7) Idegenforgalmi céllal a Lovasakadémia nem látogatható 2020.09.07.-től visszavonásig.
(8) A (6) bekezdésben meghatározottak kizárólag munkavégzés, feladatellátás, tanóra
látogatása, konzultáción való részvétel, vizsgázás és ügyintézés céljából és annak
időtartamára tartózkodhatnak a területen.
(9) A (6) bekezdésben felsoroltakon kívül csak Campus-főigazgatói engedéllyel lehetséges a
belépés.
(10) A Pannon Lovasakadémia területére nem léphetnek be a kötelező vagy ajánlott
közegészségügyi karanténra kötelezett személyek.
(11) A Pannon Lovasakadémia területén valamennyi gépjármű behajtásra szolgáló kapu
zárva tart, kizárólag engedéllyel rendelkezők hajthatnak be, illetve hatósági célból,
valamint áruszállításkor kerül kinyitásra. Ezen kívül csak Campus-főigazgatói engedéllyel
lehetséges a kapukon történő behajtás.
(12) A Pannon Lovasakadémia területén a főút melletti kiskapu zárva tart
3. §
A Pannon Lovasakadémia létesítményei igénybevételének rendje
(1) A Pannon Lovasakadémia területére belépni az alábbi időtartamban lehet:
hétfő - vasárnap 7:00-tól 19:00-ig
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt időtartamon kívül csak Campus-főigazgatói engedéllyel
lehetséges a belépés.
(3) A Pannon Lovasakadémia épületeiben 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) Amennyiben a Pannon Lovasakadémia területén tartózkodó foglalkoztatott, ügyet intéző
személy a koronavírus fertőzésre jellemző tünetet érez, haladéktalanul el kell hagynia a
Pannon Lovasakadémia területét, amennyiben az állapota ezt nem teszi lehetővé, értesíteni
kell a háziorvosát, vagy az ügyeletet.
(6) Amennyiben a Pannon Lovasakadémia területén 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.
4. §
Rendezvényekre irányadó szabályok
(1) A Lovasakadémia lovas versenyeire és egyéb lovas rendezvényeire a Magyar
Lovasszövetség által kiadott, lovasversenyekre vonatkozó járványügyi szabályok
érvényesek. (2 sz. melléklet)
5. §
Szálláshely
(1) Turisztikai, idegenforgalmi célokra szálláshely kiadása nem lehetséges.
(2) Szálláshely kizárólag a versenyzők és a hozzájuk regisztrált résztvevők részére
biztosítható.
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6. §
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 Szent István 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 Pannon Lovasakadémia területét el kell
hagyni, Őket a Campus-főigazgató kitilthatja a Pannon Lovasakadémia területéről.
(6) A személyi higiéné betartása a Pannon Lovasakadémia 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.szie.hu/ oldalán.
(8) A házirenddel, valamint a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos intézményi intézkedéssel
kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a foigazgato.kaposvar@szie.hu e-mail címre lehet
küldeni.

Kérek valamennyi személyt, aki a Pannon Lovasakadémia területére belép, felelősségteljes és
együttműködő magatartást tanúsításon, a járványügyi készültséggel kapcsolatos hatályos
jogszabályi és egyetemi rendelkezéseket tartsa be!

Kaposvár, 2020. november 20.

Prof. Dr. Kovács Melinda
az MTA rendes tagja, Campus-főigazgató
Szent István Egyetem Kaposvári Campus
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1. számú melléklet
TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a hallgatónak/dolgozónak,
akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három
napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:
• fejfájás,
• torokfájás;
• köhögés;
• nehézlégzés, légszomj;
• hidegrázás;
• láz;
• izomfájdalom;
• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar
• levertség.
A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is
beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve a gastrointestinalis tüneteket, mint
például:
• émelygés,
• hányás és/vagy
• hasmenés.
Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és
kövesse az utasításait.
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2.

sz. melléklet

Kedves Versenyzők, Versenyrendezők!
Szeretnénk tájékoztatni titeket, hogy hatályba lépett a Kormány 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelete, amely az alábbi rendelkezéseket tartalmazza a versenyszerű
sportolásra vonatkozóan:
• A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. Az egyéni szabadtéri
sportok gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint
versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.
• A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények a
sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen
vagy
sportrendezvényen
való
részvétel
céljából
látogathatóak.
Versenyszerűen sportoló (a továbbiakban: versenyző) az a természetes
személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett
versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy amatőr
vagy hivatásos sportoló.
• A sportrendezvényen nézőként tartózkodni tilos.
• A sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható.
(Szabályzat)
• A sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott
Este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a
szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás:
o edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából,
o edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából,
o edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási
helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából
Forrás: 2020. évi CIX. törvény 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
A Magyar Lovassport Szövetség további ajánlásai:
• A regisztrációs edzői vizsgákat változatlanul bonyolítjuk.
• Edzőtáborok – A létszám maximum 10 fő, zárt térben lévő elméleti
foglalkozások, szervezett közös ebéd és vacsora nem megengedett.
• Műhelyprogram – zárt kapuk mögött lebonyolítható, kizárólag gyakorlati
foglalkozásokkal, maximum 5 fő/ osztály.
• A versenyrendezők figyelmébe ajánljuk a Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm.
rendelet 2. fejezet „A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok” 3
§. (2) d. pont vonatkozásában a versenyrendező igazolja a sportoló számára a
versenyen való részvételt.
• A 20 óra és 5 óra közötti időszakban a versenyszerű sportoló edzésen vagy
sporteseményen
történő
részvételét vagy az edzését, illetve a sportesemény helyszíne és a lakóhely,
tartózkodási hely, szálláshely közötti közlekedését a sportegyesület igazolja
az
alábbi
formanyomtatvány
kitöltésével:
https://koronavirus.gov.hu/sites/default/files/sites/default/files/imce/munkaltatoi
_igazolas-.pdf
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Zárt kapus lovasversenyek általános járvány-és egészségvédelmi
szabályai figyelemmel a Covid-19 vírus okozta járványhelyzetre
1.Az általános védelmi intézkedéseknek megfelelően minden résztvevő személynek:
1.1,5 méter távolságot (továbbiakban védőtávolság) kell tartani egymástól,
különös tekintettel: a versenyirodánál, a lószállítóknál, a bokszok
környezetében, a melegítő-és versenypályánál, a lakóautóknál, a
zsűritoronynál, a pályabemutatón, a büfénél stb.
2.Kötelező a szájat és orrot eltakaró arcmaszka verseny egész területén.
3.A kötelező maszkviselésre vonatkozóan a versenyrendező szigorúbb
rendelkezést hozhat.
2.A zárt kapus verseny teljes területén tilos a csoportosulás. Háromnál több személy
csoportosulása nem megengedett.
3.Egy versenyzőhöz a szakbizottságok által meghatározott létszámú, előre regisztrált
személy léphet a verseny területére. Többnapos verseny esetén a regisztráció a
verseny teljes időtartamára vonatkozik, más személy regisztrációja tilos.
4.A megfelelő ellenőrizhetőség érdekében a regisztrált személyeket –beleértve a
technikai személyzetet is –karszalaggal vagy egyéb azonosítható módon (pl.
fényképes akkreditáció) kell a versenyrendezőnek megjelölni.
5.A versenyhelyszínek összes bejáratát biztonságos módon le kell zárnia verseny
alatt, csak a lószállítók kapuját és egy személyi bejárót lehet közlekedésre használni.
6.A Magyar Lovassport Szövetség illetékes tisztségviselői bármikor jogosultak a zárt
kapus versenyek szabályainak betartását ellenőrizni–szabálytalanság esetén a
versenyt bármikor felfüggeszteni.
7.A versenyrendező köteles a technikai személyzet számára eligazítást tartania zárt
kapus verseny lebonyolításának szabályairól. A versenyrendezőnek a szabályok
betartását folyamatosan ellenőriznie kell.
8.A verseny rendezője kiemelt figyelmet kell fordítson a mosdók, zuhanyzók, közös
helyiségek higiéniai állapotára. A mosdókban előírás a szappan és papír
kéztörlő folyamatos biztosítása a verseny ideje alatt, illetve bárki által hozzáférhető
kézfertőtlenítő kihelyezése a közös területeken
9.A rendező egyesület a verseny kiírásának felterjesztésével nyilatkozik, hogy vállalja
az összes zárt kapus versenyre vonatkozó szabállyal járó kötelezettséget, és felelős
azok betartásáért.
10.A versenyzők a nevezésük leadásával elfogadják a zárt kapus versenyekre
vonatkozó összes előírást. A nevezés során a versenyzők nyilatkoznak, hogy sem
ők, sem az általuk regisztrált személyek a versenyt megelőző 14napon belül nem
mutattak a koronavírusra utaló betegség jeleit; nem állt kapcsolatban igazolt
koronavírus fertőzöttel; amíg a verseny helyszínén tartózkodik és a koronavírus
tüneteit észleli magán/ kontaktszemélyként jelölik meg azonnal informálja a verseny
rendezőjét, a verseny területét elhagyja. A verseny helyszínére való belépés előtt
kötelező részt venni testhőmérséklet mérésen.
11.A szakbizottságoknak a 2. pontnak megfelelve kell a verseny napirendjét
kialakítani.
12.Pályabemutató alkalmával kötelező a védőtávolságot betartani, arcot eltakaró
maszkot viselni.
13.Eredményhirdetéskor fizikai kontaktus nincs.
14.Onlineversenyirodaműködtetése ajánlott.
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15.A versenyhelyszínen a nézőteret, lelátókat le kell lezárni. A regisztrált résztvevők
számára sem szabad nézőteret kialakítani.
16.A vendéglátásra vonatkozó hatályos szabályokat a rendező az étterem
üzemeltetőjével együtt köteles betartani.
17.A zárt kapus versenyekre vonatkozószabályok betartása a rendező klub és a
versenyigazgató felelőssége. A szabályok megszegése esetén a rendező egyesület
a Magyar Lovassport Szövetség Elnöksége által szankcionálható.
18.A versenyzők és a hozzájuk regisztrált résztvevők által a szabályok megsértése
esetén a zsűri elnöke a versenyző további versenyzését (arra a napra vagy zárt
verseny esetén a teljes verseny időszakára)felfüggesztheti.
19.A zárt kapus versenyeken mindenki saját felelősségére vesz részt.
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