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RH/1531-1/2020 

 

14/2020. (IX.01.)/R számú Rektori utasítás  

a 10/2020. (VIII.19.)/R számú rektori utasítás módosításáról  

1. § A kollégiumok, szakkollégiumok 2020/2021. tanévi működtetési rendjéről a járványügyi 

készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése által 

bevezetett járványügyi készültségre tekintettel kiadott 10/2020. (VIII.18.)/R számú Rektori 

utasítás (a továbbiakban: 10/2020. (VIII.19.)/R számú Rektori utasítás) 1.2. pontja szövegében  

a „2020. augusztus 17-én kiadott” szövegrész helyébe a  

„2020. augusztus 17-én kiadott és 2020. augusztus 31-én módosított” szövegrész lép. 

2. § A 10/2020. (VIII.19.)/R számú Rektori utasítás) 4.6. pontja szövegében  

a „kollégiumi tanárnak” szövegrész helyébe a 

„kollégiumi tanárnak, illetve kollégium vezetőjének” szövegrész lép. 

3. § A 10/2020. (VIII.19.)/R számú Rektori utasítás) 4.7. pontja szövegében  

a „maszk vagy kendő” szövegrész helyébe a 

„maszk” szöveg lép. 

4. § A 10/2020. (VIII.19.)/R számú Rektori utasítás 1. számú melléklet A Károli Gáspár 

Református Egyetem kollégiumaiba, szakkollégiumaiba, egyéb bérelt szálláshelyeire beköltöző 

kollégisták által a NEPTUN-ban kitöltendő Beköltözési nyilatkozat szövegét az alábbiak 

szerint módosítom és annak helyébe a jelen utasítás melléklete lép.  

5. § A tárgyban korábban kiadott 10/2020. (VIII. 19.)/R számú rektori utasításnak a 

módosítással nem érintett részei hatályban maradnak. 

6. § (1) Jelen utasítás 2020. szeptember 1. napján lép hatályba és a hatályba lépésének napján 

végrehajthatóvá válik. 

(2) Jelen utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

Budapest, 2020. szeptember 1. 

 

Dr. Czine Ágnes s.k. 

rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes 

 

Melléklet: 

 1. számú melléklet: A Károli Gáspár Református Egyetem kollégiumaiba, 

szakkollégiumaiba, egyéb bérelt szálláshelyeire beköltöző kollégisták által a NEPTUN-

ban kitöltendő Beköltözési nyilatkozat 2020. szeptember 1-jén módosított 

formaszövege 
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1. számú melléklet 

 

Beköltözési nyilatkozat1 

 

Név:   

Születési név:  

Oktatási azonosító:  

NEPTUN kód:  

Születési hely, idő:  

Lakóhely címe:  

Tartózkodási hely címe:  

Telefonszám:  

Email cím:  

Kar:  

Képzés neve:  

Képzés kódja:  

Képzési szint:  

Munkarend:  

Finanszírozási forma:  

Felvétel féléve:  

 

 

Állampolgárság Megnevezés Kezdete Vége 

Állampolgárság1:    

Állampolgárság2    

 

Melyik kollégiumba nyert felvételt? 

 Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium 

 Bethlen Gábor Kollégium 

 Bocskai István Kollégium 

 Kecskemét egyéb bérelt szálláshely 

 Nagykőrösi Internátus 

 Óbudai Diákhotel 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

1. az elmúlt 14 napban jártam külföldön. 

igen  nem  

  

                                                           
1 A Beköltözési nyilatkozat 2020. szeptember 1-jén javított formaszövege. 
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Amennyiben „igen” válasz: 

 Magyarországra történő beutazásomkor számomra 

karanténkötelezettséget nem írtak elő. 

 Magyarországra történő beutazásomkor számomra 

karanténkötelezettséget írtak elő, amely jelenleg is fennáll/már nem áll 

fenn.  

Amennyiben a válasz „már nem áll fenn”, akkor az ezt igazoló 

dokumentum csatolása kötelező. 

 Az ország megnevezése: 

2. nincsenek/vannak COVID-19 vírus fertőzés gyanújára utaló tüneteim (különösen láz, 

fáradtság, száraz köhögés, izomfájdalom, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj) 

3. az elmúlt 3 nap során jelentkezett nálam újonnan kialakult 

3.1. láz vagy hőemelkedés (37,5 C) 

igen nem 

3.2. fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom 

igen nem 

3.3. száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel 

igen nem 

3.4. torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése 

igen nem 

3.5. émelygés, hányás, hasmenés 

igen nem 

4. az elmúlt 14 napban fogadtam külföldről érkezett vendéget 

igen nem 

5. az elmúlt 14 napban érintkeztem igazoltan koronavírus-fertőzésben szenvedő beteggel 

igen nem 

6. az elmúlt 14 napban érintkeztem olyan személlyel, akit hatósági karanténban 

különítettek el koronavírus fertőzés gyanúja miatt 

igen nem 

7. az elmúlt 14 napban érintkeztem olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt 

igen nem 

8. családomban, közvetlen baráti vagy ismerősi körömben tudomásom szerint nincs/van 

COVID-19 vírus fertőzött. 

 Tudomásul veszem, hogy amennyiben családomban, közvetlen baráti vagy ismerősi 

körömben tudomásom szerint COVID-19 vírus fertőzött lesz, akkor ezt az információt 
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köteles vagyok haladéktalanul jelenteni a kollégiumi tanárnak, illetve a kollégium 

vezetőjének. 

 Tudomásul veszem, hogy amennyiben COVID-19 vírus fertőzés gyanújára utaló 

tüneteket tapasztalatok magamon vagy kollégiumi társaimon, akkor azt köteles vagyok 

haladéktalanul jelzeni a kollégiumi tanárnak, illetve a kollégium vezetőjének. 

 Tudomásul veszem, hogy fentebb adott válaszaim alapján a kollégiumi jogviszonnyal 

rendelkezők egészségének megóvása érdekében a kollégium irányítója a kollégiumba 

történő beköltözésem későbbi időpontját határozhatja meg. 

 Tudomásul veszem, hogy a kollégiumba történő beköltözés feltétele jelen kérdőív 

kitöltése. A kérdőív kitöltésével hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Kollégiumi 

Bizottság a kollégiumi jogviszonnyal rendelkezők egészségének megóvása érdekében 

kollégiumi jogviszonyom ideje alatt kezelje. 

 Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a járványügyi helyzet miatt a kollégium 

kiürítése szükséges, akkor 24 órán belül ki kell költözni a kollégiumból. (Csak magyar 

állampolgárok esetében alkalmazandó!) 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás a 

http://www.kre.hu/portal/index.php/home/adatvedelem.html oldalon érhető el. 

 

Kelt:  (helység),  (dátum). 

 

http://www.kre.hu/portal/index.php/home/adatvedelem.html

