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RH/127-14/2021 

 

 

1/2021. (I.28.)/R számú Rektori utasítás  

a járványügyi fertőzés csökkentése érdekében a 2020/2021. tanév 2. (tavaszi) félévben távolléti 

(online) oktatás folytatásáról1,2 

(egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 4/2021. (III.05.)/R számú Rektori utasítással, valamint 

a módosításáról kiadott 6/2021. (VI.02.)/R számú Rektori utasítással) 

 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján a Károli Gáspár 

Református Egyetem (a továbbiakban: KRE, Egyetem) szabályszerű és hatékony működése érdekében 

a KRE Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi 

utasítást adom ki: 

1. Preambulum 

1. § A jelen utasítás célja a Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelete alapján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-

CoV-2 koronavírus elhárítása és az Egyetem polgárai egészségének és életének megóvása. A 

veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) 

Korm. rendelet rendelkezéseinek betartása az Egyetem valamennyi polgárának kötelessége. 

 

2. Utasítás hatálya 

2. § A rektori utasítás hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, az Egyetem 

valamennyi polgárára, így az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, valamint az Egyetemmel 

munkaviszonyban álló, munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban álló személyekre. 

 

3. Oktatási tevékenység 

3. § A 2020/2021. tanév 2. (tavaszi) félévben az Egyetem távolléti (online) oktatási rend szerint folytatja 

oktatási tevékenységét, ennek megfelelően az előadások, gyakorlati, szemináriumi tanórák megtartását 

lehetőség szerint online formában kell teljesíteni. Amennyiben a távolléti (online) oktatás nem 

biztosítható, úgy az oktató, kutató, tanár kérésére a képzésért felelős Kar dékánja – a rektor egyidejű 

tájékoztatása mellett – kivételesen indokolt esetben a 2020/2021. tanév 2. (tavaszi) félév 

meghosszabbítására tekintettel engedélyezheti jelenléti oktatás keretében a gyakorlati tanórák 

pótlását.3,4 

4. § A szorgalmi időszak alatti számonkérések módjára, valamint a vizsgáztatás rendjére vonatkozóan 

elsődlegesen az online számonkérést biztosító alkalmazásokat, felületeket kell alkalmazni, a részletes 

szabályozásról külön rektori utasítás kerül kiadásra. 

 

 
1 Módosította: 4/2021. (III.05.)/R számú Rektori utasítás 
2 Módosította: 6/2021. (VI.02.)/R számú Rektori utasítás 
3 Módosította: 4/2021. (III.05.)/R számú Rektori utasítás 
4 Módosította: 6/2021. (VI.02.)/R számú Rektori utasítás 
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4. A szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása 

5. § A szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések teljesítésével kapcsolatos általános rendelkezéseket a 

2020/2021. tanév szervezéséről és végrehajtásáról szóló 9/2020. (VIII. 18.)/R számú Rektori utasítás 

tartalmazza. Amennyiben a hallgatók számára a szakmai gyakorlat, gyakorlati képzés teljesítése a 

járványügyi veszélyhelyzettel összefüggésben a szakmai gyakorlóhely fogadókészsége okán nem 

biztosítható, úgy a képzésért felelős Kar vezetője felhatalmazást kap arra, hogy dékáni utasításban 

szabályozza a szakmai gyakorlat, gyakorlati képzés teljesítésének egyéb módját, valamint a 2020/2021. 

tanév 2. (tavaszi) félév meghosszabbítására tekintettel a szakmai gyakorlat, gyakorlati képzés 

teljesítésére vonatkozó pótlás módját.5 

 

 

5. Kollégiumi, szakkollégiumi elhelyezés 

6. § Az Egyetem kollégiumai és szakkollégiumai (együttesen: kollégium) továbbra is zárva tartanak. A 

kollégiumokban hallgató nem tartózkodhat. Ez alól kivételt képez, ha a hallgató különös méltányosságot 

érdemlő esetben, így különösen a határon túli és külföldi hallgatók, a NEPTUN egységes tanulmányi 

rendszerben benyújtott elektronikus kérelem alapján rektori méltányossági engedélyt kap a 

kollégiumban történő benntartózkodásra. A kollégiumban való benntartózkodásról a külföldi hallgatók 

a Rektori Hivatal Nemzetközi Igazgatóságától külön tájékoztatást kapnak. A rektori engedély alapján 

benntartózkodó hallgatók továbbra is jogosultak az Egyetem kollégiumaiban és bérelt szálláshelyein 

tartózkodni amennyiben egészségesek, és a koronavírus megbetegedés tüneteit magukon nem 

tapasztalják, egyebekben 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.19.)/R számú Rektori utasítás 

rendelkezik. 

 

6. Nem oktató, kutató munkavállók munkavégzése 

7. § Az Egyetem zavartalan működésének fenntartása és biztosítása érdekében a nem oktató, kutató 

munkavállalók és adminisztratív feladatot is ellátó oktatók számára a munkavégzés formájáról a 

körülmények figyelembevételével a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt oly módon, hogy minden 

szervezeti egységben személyes jelenléttel is biztosítani kell a feladatok határidőben történő szakszerű 

ellátását.  

 

8. § Az Egyetem vezetése a járvány terjedésének megelőzésére különös figyelmet fordít, az Egyetem 

épületeit, indokolt esetben rendezvényeit, tanóráit, vizsgáit továbbra is csak kizárólag egészséges, 

koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. Az Egyetem teljes területén a 

maszk viselése kötelező. 

 

9. § A Könyvtár és a sportlétesítmények esetén működésüket a felelős Kar vezetője dékáni utasításban 

szabályozza. 

 

10. § A jelen utasításban nem szabályozott esetekre a 2020/2021. tanév szervezéséről és végrehajtásáról 

szóló 9/2020. (VIII. 18.)/R számú Rektori utasításban foglaltak az irányadók. 

 
5 Módosította: 6/2021. (VI.02.)/R számú Rektori utasítás 
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11. § Jelen utasítás 2021. január 28. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos. Egyúttal a 

járványügyi fertőzés csökkentése érdekében a távolléti (online) oktatásra történő átállásról kiadott, 

módosításokkal egységes szerkezetű 16/2020. (XI.05.)/R számú Rektori utasítás 2021. február 6. 

napjával hatályát veszti.  

 

 

Budapest, 2021. január 28. 

 

Dr. habil. Czine Ágnes s.k. 

rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes 


