
Tájékoztató a határon túli kollégista tanulók és szüleik részére 
 

Tisztelt Szülők! Tisztelt Kollégisták! 

A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium vezetősége az alábbiakról kívánja 

tájékoztatni Önöket.  

Az új tanév megkezdése során továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk a 

járványügyi szabályok, valamint az érvényben lévő kormányrendeletek betartására. 

Románia jelenleg sárga besorolású, tehát a határátlépés különböző feltételekhez kötött 

attól függően, ki milyen okmánnyal, milyen időtartamra és milyen célból lépi át a határt. 

Ezeket figyelembe véve az alábbi lehetőségek közül választhatnak a határon túlról 

érkező tanulók: 

1. A tanuló 2020. augusztus 28-án beköltözik és a kollégiumban megkezdi a 14 

napos karantén letöltését elkülönített szobában. Ebben az esetben nem hagyhatja 

el a kollégiumot a karantén ideje alatt, és ha egészséges, a karantén letelte után 

elkezdheti az iskolai tanórák látogatását. (Ekkor aug. 28-31-ig napi egyszeri 

melegételt tudunk biztosítani kb. 800 Ft/ebéd áron, melyhez 2 db ételhordó 

szettet kérünk hozni. Reggelire, vacsorára hoznia kell magával hideg élelmet a 

tanulónak. Szept. 1-től a kollégiumi, napi 3x-i étkeztetést veheti igénybe.) Ha a 

tanuló megkezdi a karantént, a szülő gondoskodik az államilag támogatott 

tesztelés megszervezéséről, annak érdekében, hogy az iskola látogatását a tanuló 

mielőbb megkezdhesse.  

2. A tanuló augusztus 31-én karantén nélkül beköltözik úgy, hogy 2 db negatív 

COVID teszteredménnyel lépi át a határt az alábbiak szerint: 

„(5) nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha a magyar állampolgár a 

Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás 

időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak 

megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 teszt - eredményét 

tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 

koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.” 

341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet  

(Megj.: A határrendészek akkor fogadják el a tesztet, ha magyar nyelvre is le van 

fordítva. ) 

3. A tanuló nem költözik be a kollégiumba, hanem naponta ingázik a lakóhely és a 

gimnázium között. Karantén és tesztelés nélkül léphet az országba a határ 30 km-

es sávjából ingázó tanuló, aki köteles Magyarország területét a belépést követő 

24 órán belül elhagyni. Ebben az esetben iskolalátogatási igazolást állítunk ki a 

tanuló részére az átjáráshoz.  

Kérem Önöket, mérlegeljék a lehetőségeket és döntésükről írásban (email vagy 

messenger is megfelel) tájékoztassák a kollégiumi csoportvezetőket mielőbb, de 

legkésőbb 2020. aug. 27-én 13:00 óráig!  

Beköltözés esetén az alábbiakat fontos tudni 2020. szeptember 1-jét követően:  



- 2020. szeptember 1-től további szigorításokra kell számítani a határátlépést 

illetően, melynek részletei még nem ismeretesek.  

- Ingázónak a határ 30 km-es sávjából bejáró tanuló számít, aki köteles 

Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül elhagyni. A hétvégi 

hazautazás nem ingázás. Ezért javasoljuk, hogy a kollégista ne menjen hetente 

haza, hanem hétvégére osztálytársnál, ismerősnél, rokonnál kerüljön 

ezeken a napokon elhelyezésre, vagy szükség esetén a kollégiumban, ahol 

kizárólag szállást és felügyeletet tud az iskola biztosítani. Amennyiben 

hazamegy, akkor a következő belépésnél ismét vonatkoznak rá a karantén és a 

tesztelési szabályok is, de ismételt tesztelését már a saját költségén kell 

elvégeznie. Jelenleg egyeztetés zajlik az illetékes szervekkel arról, hogy az őszi, 

téli, tavaszi szünet esetén is legyen térítésmentes a visszaérkezéskori tesztelés, 

erről tájékoztatást fogunk adni a későbbiekben.  

 

Kérjük a tisztelt Szülők együttműködését és segítségét abban, hogy az egyedi 

helyzetekkel kapcsolatban az alábbi oldalakon tájékozódjanak: 

www.kormany.hu 

www.oktatas.hu 

www.nnk.gov.hu 

www.police.hu 

www.koronavirus.gov.hu 

Kérdés esetén kérem, hogy keressék Nagyné Halmos Judit kollégiumi nevelőt 

(nhalmos@freemail.hu címen vagy a +36-30/629-1875) kérdéseikkel, aki szükség 

esetén a vezetőség felé is továbbítja a kérdést. 

Jelen tájékoztatóban foglalt információk visszavonásig érvényesek, a változtatás jogát 

fenntartjuk. 

Segítő közreműködésükre és türelmükre számítunk, s azt előre is köszönjük. 

 

Gyula, 2020. 08. 26.  

 

Jó egészséget kívánok Önöknek és Gyermekeiknek tisztelettel, 

Sárosiné Sárközi Andrea s. k. 

intézményvezető-helyettes, kollégiumvezető 
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