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RH/1251/2021 

5/2021. (VI.02.)/R számú Rektori utasítás  

a 9/2020. (VIII. 18.)/R számú Rektori utasítás módosításáról 

A 2020/2021. tanév szervezéséről és végrehajtásáról a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 

283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése által bevezetett járványügyi készültségre 

tekintettel, kiadott 9/2020. (VIII.18.)/R számú Rektori utasítás (a továbbiakban: 9/2020. (VIII.18.)/R 

számú Rektori utasítás) módosítására Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: KRE) 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő utasítást 

adom ki: 

1. § A 9/2020. (VIII. 18.)/R számú Rektori utasítás 1. Preambulum alcím alatti 1.2. pontjában a „2020. 

augusztus 31-én módosított” szövegrész helyébe „többször módosított” szöveg lép. 

2. § A 9/2020. (VIII. 18.)/R számú Rektori utasítás 9. Az Egyetemi polgárok külföldre utazásával és 

külföldről történő beutazásával kapcsolatos szabályok alcím alatti 9.1. pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép:  

„9.1. A KRE munkavállaója vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglakoztatottja a 

kiküldetés, az oktatói és a munkatársi mobilitás, a hallgató a hallgatói mobilitás keretében a külföldre 

tervezett utazás során a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 

30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével, valamint a 2-4. §-aival összhangban köteles figyelemmel 

lenni 

9.1.1. az illetékes Konzuli Szolgálat tanácsaira, 

9.1.2. az adott célország és tranzit ország hatályos beutazási szabályaira, 

9.1.3. az utaztató társaság utazási feltételeire,  

9.1.4. a fogadó ország hatóságainak szabályaira, 

összhangban a KRE bel- és külföldi kiküldetések, hivatali utazások elrendelésére, a hallgatói mobilitás 

szervezésére vonatkozó szabályokkal.  

A KRE azon munkavállalói, akik magáncélból utaznak az utazást követő kötelező karantént kizárólag 

szabadságuk terhére, annak hiányában fizetés nélküli szabadságuk terhére teljesíthetik.  

A Magyarországra történő belépéshez, illetve a hatósági karantén alóli felmentéshez szükséges, 

jogszabályban meghatározott koronavírustesztek költségei – függetlenül attól, hogy magáncélból vagy 

nem magáncélból utazik külföldre – az érintett munkavállalót, hallgatót, és nem a KRE-t terhelik. A 

külföldről visszatérő hallgató viseli az egészségügyi és járványügyi helyzet szerint a Magyarországra 

történő visszatérésekor hatályos jogi normákban meghatározott következményeket, az Egyetem 

épületeibe, kollégiumaiba, szakkollégiumaiba való belépéskor pre-triázsoláson – kérdőív (2. számú 

melléklet) kitöltése és testhőmérőzés – kell átesnie.” 

3. § A tárgyban korábban kiadott 9/2020. (VIII. 18.)/R számú Rektori utasításnak a módosítással nem 

érintett részei hatályban maradnak. 

4. § (1) Jelen utasítás 2021. június 2. napján lép hatályba és a hatályba lépésének napján végrehajthatóvá 

válik. 

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

 

Budapest, 2021. június 2. 
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