
1 
 

 
 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ TÍPUSÚ KORONAVÍRUS 
JÁRVÁNYOS TERJEDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 

(Állapot: 2020. március 16. 17:00) 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola ebben a TÁJÉKOZTATÓ dokumentumban összefoglalja 

mindazokat a felhívásokat, amelyek a 2019-nCoV új típusú koronavírus (a továbbiakban: 

koronavírus) járványának terjedésével kapcsolatosak. Jelen tájékoztató egységes szerkezetben 

magában foglalja a korábban kiadott közlemények, rektori rendelkezések és ajánlások 

szerkesztett és aktuális állapotát, valamint a hazai és nemzetközi járványügyi helyzet miatt 

folyamatosan szükségessé váló új intézkedéseket. 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola a TÁJÉKOZTATÓT a járványügyi helyzet alakulásától 

függően folyamatosan frissíti. A TÁJÉKOZTATÓ aktuális állapota és annak a 

részletkérdésekre kiterjedő magyarázata Főiskolánk honlapján nyomon követhető. 
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A) A koronavírusról  

Az Országos Tisztifőorvos tájékoztatása szerint „a megbetegedés lázzal, köhögéssel, légzési 
nehezítettséggel, tüdőgyulladásra jellemző radiológiai eltérésekkel jár. A megbetegedés 
manifesztálódhat enyhe, közepes és súlyos tünetekkel, ideértve a súlyos tüdőgyulladást, ARDS-
t, szepszist és szeptikus sokkot. A vírus emberről-emberre, jellemzően cseppfertőzéssel és a 
fertőzött váladékokkal történő direkt vagy indirekt kontaktussal terjed. Lappangási ideje a 
jelenlegi adatok szerint átlag 7 nap (2-12 nap).” A betegség mibenlétéről, terjedésének 
megelőzésére szolgáló személyi higiénia megőrzésére javasolt teendőkről jó tájékoztatást ad az 
alábbi video: 

https://www.youtube.com/watch?v=jqbTkuaRVuQ 

A betegség esetleges terjedésének megelőzésére, a fertőzés elkerülésére nagyon fontos a 
gyakori kézmosás, a papírzsebkendő egyszeri használata.  

Megbetegedés esetén kérjük, hogy amellett, hogy a megbetegedést és okát az érintettek a 
Főiskola felé is jelzik, kerüljék a közösséget a nem-ártás törekvésének jegyében. 

Legfontosabb: ha valaki magán tüneteket – láz, köhögés, torokfájás, levertség – észlel, akkor 
maradjon otthon, telefonon értesítse háziorvosát, vagy hívja a 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 06-80/277-455 vagy 06-80/277-456 zöldszámait! 

Folyamatosan megújuló kormányzati tájékoztatás: 

 https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus 
 https://koronavirus.gov.hu 
 https://www.nnk.gov.hu/ 

Koronavírus előfordulása külföldön 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb tájékoztatója szerint elsődlegesen érintett 
területek: 

 Olaszország (egész területe). 
 Kína 
 Irán 
 Dél-Korea 
 Németországban Heinsberg járás (Észak-Rajna-Vesztfália tartományban) 

A fenti területekről érkező, tünetes betegeket gyanús/kivizsgálás alatt álló esetnek kell 
tekinteni és kötelező az eljárásrend szerint intézkedni, beleértve az elkülönítést és a 
mintavételt. 

Fokozott kockázat valószínűsíthető: 

 Franciaország 
 Spanyolország 
 Svájc 
 Németország (egész területe) 



3 
 

A Konzuli Szolgálat honlapján naprakész, rendkívül részletes tájékoztató található a vírus 
terjedésével és a fertőzött területekkel kapcsolatban: 

 https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus 

További részletes nemzetközi statisztikák az alábbi weboldalon: 

 https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
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B) 4/2020. (03.11.) sz. rektori utasítás a koronavírus miatti rendkívüli tanrendi 
intézkedésekről 

1.) A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 2.1.4.1.3. és 
2.1.4.1.6. pontja alapján, a felsőoktatásért felelős minisztérium iránymutatásának megfelelően 

a) 2020. március 12-én, csütörtökön és 

b) 2020. március 13-án, pénteken 

rektori szünetet rendelek el.  

A rektori szünet vonatkozik valamennyi hallgatóra, illetve – munkáltató által adott, nem 
ledolgozandó rendkívüli szabadnapként – az oktatóra és a nem oktatói munkakörben 
foglalkoztatott alkalmazottakra is. A rektori szünet ideje alatt kontaktóra, illetve összejövetel 
nem tartható, a Főiskola épületei zárva lesznek. 

3.) A 12. héten (2020. március 16-tól 22-ig) a tavaszi szünet rendje alkalmazandó, ebben 
az időszakban kontaktóra, összejövetel nem tartható, a Főiskola épületei zárva lesznek. Ez a 
rendelkezés nem érinti az eredeti tavaszi szünetet (2020. április 9-15). 

4.) A 2020. június 15-26. záróvizsgaidőszakra vonatkozó szakdolgozatbeadási határidőt 
(2020. március 16. hétfő 15 óra) minden hallgatóra vonatkozóan egységesen 2020. április 15-
én (szerda) 15:00 óráig meghosszabbítom. 

5.) A 12. hetet követő időszakban – mindaddig, míg a rendkívüli helyzet fennáll – a Főiskolán 
minden oktatási tevékenység távoktatás formájában kerül megvalósításra és – ellenkező 
rendelkezésig – kontaktóra, illetve összejövetel nem tartható, a Főiskola épületei zárva lesznek. 

6.) A jelen rektori utasítás a mai naptól alkalmazandó.  

7.) A tanév rendjét érintő, a felügyelő minisztérium által kezdeményezett további szükséges 
módosításokat, illetve megvalósított jogszabályi feltételei megteremtését követően hozom meg.  

Budapest, 2020. március 11. 

_________________________  

Karsai Gábor rektor 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola 
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C) Rektori rendelkezések és ajánlások a koronavírussal kapcsolatban: 

I. Bezárással, távoktatásra áttéréssel kapcsolatos rendelkezések: 

1. Március 12-22-e között minden óra, főiskolai és egyházi tanfolyam, egyéb 
közösségi program elmarad. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, 
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. 
§-ának b) pontja alapján A Tan Kapuja Buddhista Főiskola hallgatók általi 
látogatása 2020. március 12-től tilos mindaddig, amíg a Kormány a tilalmat vissza 
nem vonja.  

2. Erre tekintettel a hallgatói belépési proxik 2020. március 12-től a tilalom 
visszavonásáig nem működnek. 

3. A személyes ügyfélfogadás a Tanulmányi Osztályon 2020. március 12-től 
meghatározatlan ideig szünetel. A korábban megadott személyes félfogadási időben 
is kizárólag telefonon vagy e-mailen érhetőek el a tanulmányi ügyintézők. 

4. Március 23-ától a Főiskolán ellenkező utasításig távoktatás fog működni, a 
szükséges adminisztráció biztosításával. A további részletekről megfelelő időben 
egyeztetünk minden érintettel, ill. a tájékoztatásokat közzétesszük. 

5. Egyéb tanfolyamaink, programjaink március 23-a utáni átszervezéséről, 
átütemezéséről további tájékoztatót fogunk adni. 

6. Mindez vonatkozik a Főiskola valamennyi intézményére (pl. Könyvtár) is. 

II. Tanulmányokkal összefüggő rendelkezések: 

1. A 2020. június 15-26. záróvizsgaidőszakra vonatkozó szakdolgozatbeadási 
határidőt (2020. március 16. hétfő 15 óra) - a rendkívüli helyzetre tekintettel - minden 
hallgatóra vonatkozóan egységesen 2020. április 15-én (szerda) 15:00 óráig 
meghosszabbítom. 

2. A szakdolgozatok papír alapú példányának személyes leadására nincs mód, ezért 
kérjük, hogy a Főiskola részére a hallgatók postai úton küldjék meg. 

3. A diákigazolványok érvényesítésével kapcsolatos ügyek is kizárólagosan 
elektronikusan intézendők, mellyel kapcsolatban 2020. március 12-én az alábbi 
tájékoztatást kaptuk az Oktatási Hivatal Oktatási Nyilvántartási Központjától: 

„Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet 
során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § a) pontjára 
tekintettel az Oktatási Hivatal az alábbi intézkedéseket kérte az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium Közlekedési Szolgáltatások Főosztályától: 

 a 2019/2020. tanév I. féléves matricájával érvényesített diákigazolványokat 
fogadják el a közlekedési szolgáltatók március 31. napja után is; 

 az eredeti aláírást és pecsétet nem tartalmazó igazolásokat fogadják el a 
közlekedési szolgáltatók. 
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Az ITM arról tájékoztatta hivatalunkat, hogy az intézkedéseket elrendelte, így a 
felsőoktatási intézmények bezárásából fakadóan a hallgatók nem szenvednek hátrányt 
a közlekedési kedvezmények igénybevétele során.” 

III. Adminisztrációval, otthoni munkavégzéssel kapcsolatos rendelkezések: 

1. Március 12-15-én minden tevékenység szünetel a Főiskolán, beleértve az 
adminisztratív munkavégzést is, azt kollégáink indokolt, egyéni belátás alapján 
otthonról, távmunkában végezhetik. 

2. Március 16-tól a Főiskola teljes adminisztrációja átáll home office működésre. Az 
irodai adminisztráció ügyeleti rendszerben működik tovább, 5 főnél több egyszerre 
nem tartózkodhat egy-egy épületben (Börzsöny u., Csengettyű u., Könyvtár). 

3. A 60 év feletti kollégákat kifejezetten kérem, hogy lehetőleg maradjanak otthon, 
egyáltalán ne jöjjenek be a Főiskolára és ne nagyon utazzanak a városban. 

4. Életkortól függetlenül az oktatókat is ugyanerre kérem; akinek mégis szükséges a 
Főiskolára bemennie (pl. otthoni infrastruktúra hiányában a távoktatás benti 
lebonyolítása miatt), kérem, tájékoztasson előtte. 

5. A csoportos megbeszéléseket átszervezzük online platformokra. 
6. Kérem az Informatikai Irodát (Némethy András), külön megkereséssel március 17-

éig térképezze fel, hogy az oktatók és adminisztratív munkakörben dolgozó 
munkatársaink rendelkeznek-e az otthoni munkavégzéshez szükséges (főiskolai 
vagy magántulajdonú) eszközökkel, és szükség esetén azok beállításai lehetővé 
teszik-e az otthoni munkavégzést. 

IV. Utazásokkal összefüggő ajánlások: 

1. Kérem, hogy a Főiskola oktatói, hallgatói és munkatársai a korlátozások feloldásáig ne 
utazzanak külföldre. 

2. Ha járt volna az elmúlt két hétben hallgató, oktató vagy munkatárs, ill. közeli 
családtagja, rokona külföldön, akkor visszatérése után két hétig ne menjen 
közösségbe, ne jöjjön be a Főiskolára. Külföldi útjáról, hazaérkezéséről tájékoztassa 
a Rektori Irodát (info@tkbf.hu). 

3. Ha valaki a kérés ellenére, magán- vagy hivatalos úton, halaszthatatlan indokból mégis 
külföldre utazna, kérem, erről előre tájékoztassa a Rektori Irodát (info@tkbf.hu), 
ill. hazaérkezése után a tájékoztatást ismételje meg, és 14 napig vállaljon önkéntes 
otthonmaradást, csak azután menjen közösségbe. 

4. Kérem, hogy a Nemzetközi Iroda munkatársai (Győri Péter, Druhalóczki 
Éva) folyamatosan konzultáljanak a külföldi mobilitásokban jelenleg résztvevő 
hallgatóinkkal, oktatóinkkal, munkatársainkkal, tájékoztassák őket a Főiskola, a 
magyar kormány, ill. az érintett ország szabályozásainak változásáról, szükség esetén 
gondoskodjanak a hazautazásuk megszervezéséről.  
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D) A TKBF korábbi járványmegelőzési intézkedései 

Tanulmányoztuk az Országos Tisztiorvos által kiadott Eljárásrendet és Kockázatértékelést a 
koronavírussal kapcsolatban. 

Intézkedtünk, hogy a Főiskolán a takarítást, fertőtlenítést gyakorított módon történjen, a 
mosdók fokozott fertőtlenítése mellett, valamennyi kilincs, a tantermek és közös helyiségek 
tekintetében is. A takarító vállalkozó útján gondoskodunk a megnövekedő kézmosószer 
ellátásról és fertőtlenítő szerek elhelyezéséről. 

A mosdókban, közös helyiségekben rövid járványügyi tájékoztatás elhelyezése iránt 
intézkedtünk, felhívva a figyelmet a kézmosás, illetve az egyszeri papírzsebkendő használat 
fontosságára. Intézkedünk továbbá papírzsebkendő adagolók kihelyezéséről is. 

A hallgatókat, oktatókat és az adminisztratív dolgozókat a levelezőlistákon és a honlapon is 
közzétételre kerülő jelen körlevélben tájékoztatjuk a járvány mibenlétéről, a tisztiorvosi 
tájékoztatáson túl, a koronavírusra vonatkozó magyarázó video megosztásával. Tájékoztatást 
adunk a megtett intézkedésekről, felhívva figyelmüket a személyi higiénia, kézmosás 
fontosságára, illetve arra, hogy betegség gyanúja esetén azonnal forduljanak orvoshoz és 
jelezzék, ha koronavírus fertőzést diagnosztizálnak náluk. 

A további esetleg szükséges intézkedéseket a Főiskola foglalkozás egészségügyi orvosával 
egyeztetve, a tisztiorvosi ajánlásnak és eljárási rendnek megfelelően tesszük meg. Ezekről 
külön is tájékoztatni fogunk benneteket. 

Amennyiben a betegség tüneteivel kapcsolatos kérdésetek van, forduljatok Baginé Kerber 
Szilvia elsősegélynyújtó munkatársunkhoz (e-mail: kerber.szilvia@tkbf.hu), aki a 
tisztifőorvosi tájékoztatóból nem megválaszolható kérdéseiteknek a Főiskola foglalkozás 
egészségügyi orvosa felé történő továbbításáról és a kapott válasz részetekre történő 
megküldéséről gondoskodik. 

Ezúton is felhívjuk figyelmeteket, hogy a Főiskolán az elsősegélynyújtásra kijelölt hely a 2-es 
iroda (Oktatási Intézet), ahol az elsősegély doboz található. Ezt a készletet a jelen helyzet által 
indokolt módon soron kívül kiegészítjük egy érintkezés nélküli lázmérővel. 
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E) A Tan Kapuja Buddhista Egyház állásfoglalása a koronavírussal kapcsolatban 

Tekintettel arra, hogy az Egyház és a Főiskola működése és programjai teljes mértékben 
összekapcsolódik, ezért az Egyház és a Tagközösségek tagjai számára is hivatalos ajánlásnak, 
a Főiskola rektora által megfogalmazott felhívás (lásd fent: Rektori rendelkezések és ajánlások 
a koronavírussal kapcsolatban).  

A Tan Kapuja Buddhista Egyház Egyházi Tanácsának állásfoglalása és ajánlása az egyház 
közösségei, tagjai és gyakorlói számára a koronavírussal kapcsolatban: 

Ideje van a közösségi gyakorlásnak és ideje van az egyéni elvonulásnak és befelé fordulásnak. 
Most éppen ez utóbbi az időszerű. A koronavírussal kapcsolatban kialakult helyzetre tekintettel 
azt javasoljuk az Egyház és a Tagközösségek minden tagjának, hogy egyrészt vegyük 
komolyan az idei holdújévünnepségen elhangzott orákulumok tanácsát, vagyis 
törekvéseinkben a hangsúly a korlátozás, a visszatartás, a mértékletesség, a befelé forduló 
elmélyedés, az érzékszervi tapasztalás kontrollja, a nyugodt és kiegyensúlyozott tudat 
megteremtése és a felelős együttérzésre épülő cselekvés legyen. 

Másrészről tegyünk meg mindent a járvány terjedésének megakadályozására: 

Töröljük a nélkülözhető egyházi eseményeket, halasszuk el a külföldi látogatóink 
programjait, átmenetileg szűkitsük a kapcsolatrendszerünket, buddhista módon 
meghajolva és összetett kézzel üdvözöljük egymást és ne kézfogással vagy ölelkezéssel, és 
mindeközben tudatilag ne távolodjunk el egymástól, hanem éppen ellenkezőleg: érezzük 
át közös sorsunkat és felelősségünket a kialakult helyzet ellenére.  

Valamint jól tesszük, ha naponta elmondjuk száznyolcszor a Gyógyító Buddha mantráját:  

Tejata Om Bekandze, Bekandze, Mahábekandze 
Radzsa szamugate, szváhá 

Tartsuk be azokat az utasításokat és felhívásokat, melyek már a csapból is folynak: a kézmosás 
és fertőtlenítés szabályait, valamint a hivatalos állami szervek javaslatait és tanácsait. 

Mireisz László 
A TKBE ET elnöke 
2020.03.11. 

Frissítés!  

A koronavírus miatt Magyarországon kihirdetet Veszélyhelyzet miatt A Tan Kapuja 
Buddhista Egyház a rendelkezés visszavonásáig az össze eseményét és rendezvényét 
törli. 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola és Egyház épületei zárva tartanak. 
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F) A koronavírussal kapcsolatos korábbi tájékoztatók 

 https://www.tkbf.hu/foiskolai/hirek/2020/03/12/tajekoztatas-iskolabezarassal-
osszefuggo-kerdesekrol 

 https://www.tkbf.hu/foiskolai/hirek/2020/03/11/tajekoztatas-az-orszagos-
veszelyhelyzet-kihirdetesenek 

 https://www.tkbf.hu/foiskolai/hirek/2020/03/11/a-tan-kapuja-allasfoglalasa-a-
koronavirussal-kapcsolatban 

 https://www.tkbf.hu/foiskolai/hirek/2020/03/10/rektori-rendelkezesek-es-ajanlasok-a-
koronavirussal-kapcsolatban 

 https://www.tkbf.hu/foiskolai/hirek/2020/03/03/3-koronavirus-kozlemeny 
 https://www.tkbf.hu/foiskolai/hirek/2020/02/27/friss-informaciok-a-koronavirusrol 
 https://www.tkbf.hu/foiskolai/hirek/2020/02/03/a-vuhani-tudogyulladas-jarvany-

elleni-intezkedesek-a-foiskolan 

 


