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RH/201-3/2022 

 

11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás a 2021/2022. tanév veszélyhelyzet idején történő 

szervezéséről és végrehajtásáról1, 2, 3 4 5 6 

(egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 12/2021. (XI.02.)/R számú Rektori utasítással, a 

módosításáról kiadott 15/2021. (XI.22.)/R számú Rektori utasítással, a módosításáról kiadott 16/2021. 

(XII.02.)/R számú Rektori utasítással, a módosításáról kiadott 3/2022. (I.20.)/R számú Rektori 

utasítással, az 5/2022. (II.07.)/R számú Rektori utasítással, valamint a 9/2022. (III.07.)/R számú 

Rektori utasítással) 

 

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben kihirdetett 

egészségügyi válsághelyzetre, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 

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

Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kormányrendelet) összhangban 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 

1.1. Jelen utasítás a Károli Gáspár Református Egyetem polgárainak élet-, egészség-személyi, 

vagyon- és jogbiztonságának védelmét, az Egyetemen folyó felsőoktatási képzés 

folyamatosságának és az Egyetem működési stabilitásának garantálását, valamint a koronavírus 

világjárvány továbbterjedésének megelőzését veszi figyelembe. 

1.2. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) által 2020. augusztus 17. 

napján kiadott és többször módosított, „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi 

válsághelyzet során történő megszervezéséhez” dokumentumában megfogalmazottak alapján az 

Egyetem járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési tervet készített. Az ITM által 

2021. augusztus 30. napján kiadott, „Ágazati ajánlás a 2021/2022. tanév veszélyhelyzet idején 

történő megkezdéséhez” dokumentumában megfogalmazottak alapján az Egyetem az intézkedési 

tervet mind címében, mind tartamában aktualizálta, és járványügyi helyzet változásainak 

megfelelően folyamatosan aktualizálja. 

2. Az Egyetem feladatainak ellátáshoz szükséges magatartás és az egészségügyi szempontból 

biztonságos környezet kialakításával kapcsolatos szabályok7 

2.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek 

betartása mindenki számára kötelező. 

 
1 Módosította: 12/2021. (XI.02.)/R számú Rektori utasítás. 
2 Módosította: 15/2021. (XI.22.)/R számú Rektori utasítás. 
3 Módosította: 16/2021. (XII.02.)/R számú Rektori utasítás. 

4 Módosította: 3/2022. (I.20.)/R számú Rektori utasítás. 

5 Módosította: 5/2022. (II.07.)/R számú Rektori utasítás. 
6 Módosította: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 

7 Módosította: 16/2021. (XII.02.)/R számú Rektori utasítás. 
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2.2. Az Egyetem épületeit, létesítményeit, rendezvényeit, tanóráit csak kizárólag egészséges, a 

koronavírus-megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző 

tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza. 

2.3. A személyi higiéné betartása az Egyetem minden polgára részéről szükséges. Ez magában foglalja 

a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, 

illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz 

(továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását.8 

2.4. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az Egyetem területén belül rendkívül fontos a vírus 

továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a 

várakozóknak kellő távolságot kell tartaniuk egymástól, amelyet jól látható jelzéssel szükséges 

biztosítani (könyvtárakban, büfékben, vendéglátóterekben, tanulmányi osztályokon, irodákban 

stb.). 

2.5. A KRE épületeiben orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült 

maszk viselése nem kötelező, annak viselésére bárki jogosult, a maszkhasználat senki számára 

nem tiltható meg.910 

2.6. Az Egyetem az oktatási, sport, könyvtári, levéltári, múzeumi létesítmények tisztaságára, 

megfelelő – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiadott forgalomba hozatali 

engedéllyel rendelkező, vírusölő hatású – (virucid) kézfertőtlenítőszerek, valamint szintén virucid 

hatású felület-fertőtlenítőszerek és takarítószerek használatára fokozott figyelmet fordít. Az 

Egyetem épületeiben a fertőtlenítő takarítás elvégeztetéséért és annak visszaellenőrzéséért az 

Egyetem Gazdasági Főigazgatóság Létesítménygazdálkodási Osztályának Üzemeltetési 

Csoportja (a továbbiakban: Üzemeltetési Csoport) felelős. Az Üzemeltetési Csoport a megfelelő 

minőségű és mennyiségű kéz- és felületfertőtlenítőszerek folyamatos rendelkezésre állásáról, 

beszerzéséről, és ennek dokumentálásáról, ellenőrzéséről gondoskodik.1112 

2.7. Az Üzemeltetési Csoport a gyakran érintett felületek (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, 

fogantyúk, korlátok stb.) rendszeres – az épületek látogatási idejében legalább két óránkénti – 

fertőtlenítéséről gondoskodik.13 

2.8. A KRE területén a zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében 

kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, akkor az 

ablakok minél gyakoribb nyitásával a természetes szellőztetés alkalmazása is szükséges.  A 

hűtésre szolgáló split klímák használata ellenkező utasításig tilos. A légkezelésre és fűtésre 

használt fan-coil berendezések esetében gondoskodni kell a megfelelő gyakoriságú és 

dokumentált fertőtlenítésről, amelyért az Üzemeltetési Csoport a felelős.14 

2.9. A KRE épületeibe és létesítményeibe érkezők tájékoztatása az aktuális házirendről, az új típusú 

koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, az Egyetem épületei egyes 

helyiségeinek igénybevételi feltételeiről, a járvány miatti korlátozásokról elsősorban az Egyetem 

honlapján történik, valamint az épületek bejáratánál elhelyezett tájékoztatókon érhető el. 

2.10. A KRE amennyiben az Egyetem területén bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló 

jelet azonosít, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatási 

kötelezettségének eleget tesz. 

 
8 Módosította: 12/2021. (XI.02.)/R számú Rektori utasítás. 
9 Módosította: 12/2021. (XI.02.)/R számú Rektori utasítás. 
10 Módosította: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
11 Módosította: 16/2021. (XII.02.)/R számú Rektori utasítás. 
12 Módosította: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
13 Módosította: 16/2021. (XII.02.)/R számú Rektori utasítás. 
14 Módosította: 16/2021. (XII.02.)/R számú Rektori utasítás. 
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3. Az Egyetem épületeinek látogathatósága, a tanórák látogatása, a beiratkozás, a hallgatókkal 

való kapcsolattartás 

3.1. A KRE épületei a jelen utasításban meghatározott járványügyi előírások betartása mellett 

szabadon látogathatók. A járvány leküzdéséhez, a biztonságos oktatási, valamint lakhatási 

környezet megteremtéséhez ajánlott a koronavírus elleni védőoltás megléte. 

3.2. 15A KRE a 2021/2022. tanév 2. (tavaszi) félévében az oktatási tevékenységét a jelen utasításban 

foglaltak szerint úgy szervezi, hogy egyrészről a minőségi egyetemi oktatás és tanulás személyes, 

illetve közösségi jellegéhez fűződő érdeket, másrészről a jelenleg fennálló járványügyi 

készültségre tekintettel a járvány terjedését akadályozó, egészségügyi szempontokat a lehető 

legteljesebb mértékben összehangolja. 

3.3. A 3.1. és 3.2. pontokban meghatározottak teljesítése céljából általános kötelezettségként írom elő: 

3.3.1. A KRE épületeiben és az egyetemi közösségben kerülni kell a zsúfoltságot, továbbá a 

maszk viselésére a 2.5. pontban meghatározottak alkalmazandók.1617 

3.3.2. Az oktatási tevékenység során a hallgatók egymás között és az oktatók a hallgatóktól 

ajánlott védőtávolságot megtartani ott, ahol ennek fizikai feltételei fennállnak. 

3.3.3. A COVID-19 vírus okozta betegség tüneteivel (vagy a vírus hordozásának magas fokú 

kockázatával) tilos a KRE épületeibe belépni, az egyetemi közösségektől és 

rendezvényektől ilyen esetben kötelező távol maradni. A leggyakoribb tünetek: a láz, a 

fáradtság és a száraz köhögés, szaglás hiánya. Egyes betegeknél jelentkezhet 

izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. A koronavírus 

megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza. Az ilyen tüneteket 

mutató személyeket a KRE bármely polgára jogosult felszólítani az épület önkéntes 

elhagyására, amennyiben ennek a tüneteket mutató személy nem tesz eleget, úgy az esetet 

haladéktalanul jelezni kell az adott szervezeti egység vezetőjének, aki haladéktalanul 

intézkedik a különeljárási rendben meghatározottak szerint. Kötelesek a KRE épületeitől 

és rendezvényeitől távol maradni a kötelező vagy ajánlott közegészségügyi karanténra 

kötelezett személyek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ által a koronavírus és az 

allergia tüneteinek beazonosításához közzétett tájékoztatást jelen utasítás 2. számú 

mellékletét képezi. 

3.3.4. Minden tanórát követően, de szükséges esetben ennél gyakrabban kötelező fertőtleníteni 

azokat a felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek (például, de nem kizárólagosan az 

ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, liftek nyomógombjai,), továbbá a beltéri 

helyiségeket szellőztetni az időjárási körülményekre tekintet nélkül. A tantermekben 

található számítógépek (billentyűzet, monitor, egér) fertőtlenítéséhez fertőtlenítő 

törlőkendőt kell biztosítani. A KRE épületeiben az épületek bejáratánál és az épületek 

további területein megfelelő mennyiségű és elosztású érintésmentes, vírusölő hatású 

kézfertőtlenítő adagoló berendezés, illetve kézfertőtlenítőszer elhelyezését és annak 

használatára történő figyelemfelhívást, kell kihelyezni, a feladat ellátásáról az Egyetem 

Üzemeltetési Csoportja – a bérbe adott helyiségek esetén a bérlő bevonásával – 

gondoskodik.1819 

3.4. 20A KRE a 2021/2022. tanév 2. (tavaszi) félévében az oktatást a következők szerint szervezi: 

 
15 Módosította: 3/2022. (I.20.)/R számú Rektori utasítás. 
16 Módosította: 12/2021. (XI.02.)/R számú Rektori utasítás. 
17 Módosította: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
18 Módosította: 16/2021. (XII.02.)/R számú Rektori utasítás. 
19 Módosította: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
20 Módosította: 2/2022. (I.20.)/R számú Rektori utasítás. 
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3.4.1. A tanórák főszabályként fizikai jelenléttel kerülnek megtartásra. A képzésért felelős Kar 

dékánja gondoskodik arról, hogy az előadások, gyakorlati, szemináriumi tanórák 

megtartása az épület adottságainak figyelembevételével lehetőleg nagyobb teremben 

történjen, ahol a kellő távolságot a hallgatók egymástól tartani tudják, és a csoportosulás 

elkerülése érdekében egyszerre több, nagyobb létszámú előadás, gyakorlat ugyanabban az 

épületben, ugyanazon a szinten lehetőség szerint ne kezdődjön és végződjön. A képzésért 

felelős Kar kötelezettsége, hogy az oktatás szervezése során – az oktatási épület 

adottságainak megfelelően törekedve a kellő távolságtartásra –, minden egyes oktatásra 

használt helyiség befogadóképességét meghatározza (figyelemmel a helyiség méretére, be- 

és elrendezésére és természetes szellőzési képességére, stb.) és az így kialakuló 

infrastruktúrára alapítva megtarthatók legyenek a fizikai jelenléttel folyó oktatásban a 

kurzusok. 

3.4.2. A járványügyi helyzet lehetséges változására figyelemmel a fizikai jelenléti formával 

történő oktatás mellett a távolléti oktatásra 5 munkanapon belül történő átállás 

megvalósítására készen kell állni, amelynek érdekében minden kurzus összes 

tanulástámogató anyagát folyamatosan, naprakészen és hozzáférhetően kell tartani. Az 

oktató kérelmére a képzésért felelős Kar dékánja indokolt esetben (így különösen 

egészségügyi indokra tekintettel) – a rektor egyidejű tájékoztatása mellett – engedélyezheti 

a kurzus távolléti (online) formában történő megtartását. A dékán a benyújtott kérelemre 5 

munkanapon belül dönt az engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról. A kurzusok 

beosztása során figyelemmel kell lenni arra is, hogy a hallgatónak, illetve az oktatónak 

elegendő ideje legyen az online és a jelenléti tanóra közötti fizikai váltásra.21 

3.4.3. A fizikai jelenléthez kötött kurzusokon való hallgatói részvételre a jelen utasítás 3.3. 

pontjában meghatározott szabályok az irányadóak. A külföldi állampolgár hallgató 

számára, aki nem tud beutazni Magyarországra, kérelemre, indokolt esetben a kari 

Tanulmányi Bizottság kedvezményes tanulmányi rend keretében engedélyezheti a távolléti 

oktatási formában való részvételt. A kurzus oktatója – a jellegéből adódóan csak a hallgató 

fizikai jelenlétével teljesíthető kurzus kivételével – ilyen esetben is köteles biztosítani a 

kurzus teljesítésének lehetőségét annak a hallgatónak, aki a távolléti oktatási formában való 

részvételre engedélyt kapott. 

3.4.4. 22 23A 2021/2022. tanév 2. (tavaszi) félévben 2022. március 16. napjától visszavonásig az 

Egyetem jelenléti oktatásra áll át a levelező munkarendű képzéseken. Ennek megfelelően 

az előadások, gyakorlati, szemináriumi tanórák megtartását elsősorban fizikai jelenléti 

formával kell teljesíteni.24 

3.4.5. 2526 27 

3.4.6. .282930 31 

3.5. A Karok a felvett jelentkezők beiratkozására vonatkozó részletes előírásokat a honlapjukon 

közzétették. 

 
21 Módosította: 5/2022. (II.07.)/R számú Rektori utasítás. 
22Hatályon kívül helyezte: 3/2022. (I.20.)/R számú Rektori utasítás. 
23 Módosította: 5/2022. (II.07.)/R számú Rektori utasítás. 
24 Módosította: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
25 Hatályon kívül helyezte: 3/2022. (I.20.)/R számú Rektori utasítás.  
26 Módosította: 5/2022. (II.07.)/R számú Rektori utasítás. 
27 Hatályon kívül helyezte: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
28 Beiktatta: 15/2022. (XI.22.)/R számú Rektori utasítás. 
29 Hatályon kívül helyezte: 3/2022. (I.20.)/R számú Rektori utasítás.  
30 Módosította: 5/2022. (II.07.)/R számú Rektori utasítás. 
31 Hatályon kívül helyezte 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
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3.5.1. A hallgatói jogviszony létesítése elsődlegesen személyes jelenlét vagy hivatalos 

meghatalmazott útján történő beiratkozással kisebb csoportokban történik, amelynek során 

az Egyetem épületeibe való belépéstől a kellő távolság megtartása, kézfertőtlenítők 

használata kötelező, a maszk viselésére a 2.5. pontban meghatározottak alkalmazandók3233 

3.5.2. A távolléti úton történő beiratkozás kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a hallgató 

előzetesen engedélyt kért és kapott a távolléti oktatásban való részvételre. 

3.6. Az Egyetem és a karok a hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás során elsődlegesen az 

elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli kapcsolattartási lehetőségeket 

alkalmazzák. A Karok a beadandó dokumentumok, zárthelyi dolgozatok kiértékelésébe való 

betekintési lehetőséget továbbra is biztosítják, s ennek során a biztonsági szabályok betartására 

fokozottan ügyelni kell. 

3.7. A nem magyar állampolgárságú felvett jelentkezőkre, hallgatókra (a továbbiakban: nem magyar 

állampolgárságú hallgató) vonatkozó szabályok: 

3.7.1. A külföldről érkező hallgató Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján 

lehetséges. 

3.7.2. Az Egyetem a külföldről történő beutazáshoz a 4. számú melléklet szerinti igazolást állítja 

ki a nem magyar állampolgárságú hallgató részére. Az igazolás a vízumkérelemhez és 

szükség esetén a méltányossági kérelemhez csatolható. 

3.7.3. A nem magyar állampolgárságú hallgató a Magyarország területére történő belépést 

követően 24 órán belül köteles felvenni a kapcsolatot a Rektori Hivatal Nemzetközi 

Igazgatóságával, illetve a képzésért felelős Kar Tanulmányi Osztályával és 24 órán belül 

köteles megjelenni az igazoláson megadott szálláshelyen. 

3.7.4. .3435 

3.7.5. .36 

3.7.6. Amennyiben a nem magyar állampolgárságú hallgató nem rendelkezik Magyarország 

területén lakóhellyel és a KRE-n tanulmányait távolléti oktatás keretében kezdi meg, vagy 

tanulmányait távolléti oktatás keretében folytatja, hallgatói jogviszonyt létesíthet a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 80. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, külön 

jogszabályban meghatározott beutazásra és tartózkodásra jogosító engedély nélkül is, és a 

nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 38. és 39. § szerinti beiratkozási 

lapnak vagy regisztrációs lapnak a nem magyar állampolgárságú hallgató által aláírt 

példányát elektronikusan is eljuttathatja a képzésért felelős Kar Tanulmányi Osztálya 

részére. A nem magyar állampolgárságú hallgató által aláírt beiratkozási lap és 

regisztrációs lap kinyomtatott példánya papíralapú hiteles irat. A nem magyar 

állampolgárságú hallgatónak a távolléti oktatás keretében megkezdett képzésének jelenléti 

oktatás keretében történő folytatását megelőzően be kell szereznie az engedélyt, és a 

képzésért felelős Kar Tanulmányi Osztályán be kell mutatnia a felvételi eljárás és a 

beiratkozás során elektronikusan bemutatott irataival együtt. 

3.7.7. 37 

 
32 Módosította: 12/2021. (XI.02.)/R számú Rektori utasítás. 
33 Módosította: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
34 Módosította: 16/2021. (XII.02.)/R számú Rektori utasítás. 
35 Hatályon kívül helyezte: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
36 Hatályon kívül helyezte: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
37 Hatályon kívül helyezte: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
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4. A szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása 

4.1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés 

rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy 

alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A 

gyakorlat során a kellő védőtávolság megtartását és a maszk használatát a 2.5. pontban 

meghatározottak és a szakmai gyakorlóhely előírásai szerint kell alkalmazni..3839 

4.2. A képzésért felelős Kar dékánja köteles gondoskodni arról, hogy a képzést megelőző kötelező 

oktatások (tűz- és munkavédelmi, adatvédelmi és kórház-higiénés oktatás) online formában 

tudjanak megvalósulni. 

4.3. A szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés ideje alatt a gyakorlatvezető kiemelt feladata, hogy a 

helyes egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze. 

4.4. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben ez azt nem károsítja – a gyakorlatvezető vagy az 

általa megbízott személy virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel tisztítsa le. 

4.5. Az egyes gyakorlati területeken, különösen az egészségtudományi képzésben a képzésért felelős 

Kar dékánja további előírásokat vezethet be.  

4.6. Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási szolgáltatások műszaki 

követelményeinek teljes körű betartása és dokumentálása szükséges. A termekben a hallgatói 

csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.40 

4.7. A szakmai gyakorlatra és gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső 

gyakorlóhelyen is be kell tartani. A szakmai gyakorlóhelyek tájékoztatásáról a képzésért felelős 

Kar dékánja gondoskodik. 

4.8. A képzésért felelős Kar nem köteles új gyakorlóhelyre beosztani azt a hallgatót, aki a gyakorlaton 

koronavírus elleni védettség igazolásának hiányában nem tud részt venni. Amennyiben a 

gyakorlóhely negatív – az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai 

vizsgálatot – SARS-CoV-2 PCR-tesztet kér, az Egyetem nem téríti meg ennek költségét. 

5. A számonkérés, beszámolás rendje 

5.1. A képzésért felelős Kar dékánja gondoskodik arról, hogy a szóbeli beszámoló napja, érintett 

területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva 

a járványügyi szabályok betartását.  

5.2. Szóbeli beszámoló esetén a hallgatóknak előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra kell 

érkezniük.  

5.3. Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli 

számonkérés esetén az esetlegesen igénybe vehető segédeszközöket a hallgatónak magának kell 

biztosítania. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés 

szabályok betartásával.  

5.4. A hallgatói személyes jelenlétű számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

hallgató, illetve oktató, kutató, tanár és adminisztratív munkavállaló vehet részt.  

5.5. A hallgatói személyes jelenlétű szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával kellő védőtávolság 

megtartására és maszk viselésére a 2.5. pontban meghatározottak alkalmazandók. A 

 
38 Módosította: 12/2021. (XI.02.)/R számú Rektori utasítás. 
39 Módosította: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
40 Módosította: 16/2021. (XII.02.)/R számú Rektori utasítás. 
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számonkérések között a rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a 

segédeszközökön.4142 

5.6. A hallgatói személyes jelenlétű számonkérés során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett 

szabályait, melyre a vizsgázók figyelmét a számonkérés előtt írásbeli tájékoztatással, illetve a 

számonkérés megkezdésekor szóban is fel kell hívni. 

5.7. A hallgatói személyes jelenlétű szóbeli beszámolót csak jól szellőztethető teremben szabad 

megtartani és egyszerre maximum két hallgató tartózkodhat bent a számonkérést vezetőn kívül. 

Speciális (pl. képzőművészeti, zenei oktatás, sport) számonkéréskor, amelyek során a vizsgázók 

egymást követően használják az eszközöket, minden használatot követően rövid behatási idővel 

rendelkező felületfertőtlenítő szerrel szükséges kezelni a használt eszközöket. 

5.8. A hallgatói személyes jelenlétű beszámoló helyszínén gyakori, lehetőség szerint természetes 

szellőztetést kell végezni. A beszámolás előtt és után is minden esetben a termekben, a folyosókon 

és a szociális helységekben fertőtlenítő takarítás szükséges, ennek részeként virucid hatású 

fertőtlenítőszerrel kell takarítani a kézzel gyakran érintett felületeket (ajtók, ablakok kilincsei, 

billentyűzet, monitor, egér, villany- és egyéb kapcsolók, korlátok, csaptelepek stb.). 

5.9. Személyes jelenléttel zajló számonkérések (így különösen – de nem kizárólagosan – a 

szakdolgozatvédés, a záróvizsga, a komplex vizsga, a doktori szigorlat, a műhelyvita, a doktori 

védés, a habilitációs eljárás) megtartása lehetséges a nyilvánosság biztosításával is a jelen utasítás 

3.3. és jelen pontjában foglaltak alkalmazásával. 

6. A rendezvények megtartásának szabályai 

6.1. A KRE rendezvényeinek megtartására a rendezvényekre vonatkozó mindenkori védelmi 

intézkedések szabályait kell alkalmazni. A KRE szervezésében zajló konferenciákhoz, 

rendezvényekhez lehetőség szerint online csatlakozási módot is lehetővé kell tenni.4344 

6.2. 45, 46 47 

6.3. 48 

6.4. 49 

6.5. 50 

6.6. 51 

6.7. 52 

6.8. 53 

7. Sportlétesítmények, egyéb szabadidős létesítmények használatának szabályai 

 
41 Módosította: 12/2021. (XI.02.)/R számú Rektori utasítás. 
42 Hatályon kívül helyezte: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
43 Módosította: 16/2021. (XII.02.)/R számú Rektori utasítás. 
44 Hatályon kívül helyezte: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
45 Módosította: 12/2021. (XI.02.)/R számú Rektori utasítás. 
46 Módosította: 16/2021. (XII.02.)/R számú Rektori utasítás. 
47 Hatályon kívül helyezte: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
48 Módosította: 16/2021. (XII.02.)/R számú Rektori utasítás. 
49 Hatályon kívül helyezte: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
50 Hatályon kívül helyezte: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
51 Hatályon kívül helyezte: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
52 Hatályon kívül helyezte: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
53 Hatályon kívül helyezte: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
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7.1. Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, 

magát egészségesnek érző hallgató, illetve edző, tanár vehet részt. 

7.2. A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében előnyben kell részesíteni a kiscsoportos 

tevékenységeket. A foglalkozások, programok során a védőtávolság megtartása ajánlott. 

7.3. A tevékenységeket a nap folyamán úgy kell időben elosztani, hogy egyszerre minél kevesebben 

legyenek egy időben egy helyszínen. 

7.4. A tevékenységek során – lehetőség szerint – elsősorban a testi kontaktus nélkül megvalósítható 

feladatokra kell a hangsúlyt helyezni. 

7.5. A közös terek, öltözők, zuhanyzók, medencék, egyéb felületek, lábmosók higiéniai állapotának 

fenntartása során az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása (külön figyelemmel a 

tisztítószerek előírt koncentrációjának alkalmazására) szükséges. 

8. Az Egyetem és a Karok testületi üléseinek megtartása 

8.1. A KRE egyetemi és kari testületeinek esetében a testület (illetve vezetője) dönt arról, hogy a 

testületi ülést és döntéshozatalt személyes jelenléttel vagy elektronikus módon tartják meg. 

9. Az Egyetemi polgárok külföldre utazásával és külföldről történő beutazásával kapcsolatos 

szabályok  

9.1. A KRE munkavállalója 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 javasolt 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. 54 

9.2. 55 

9.3. 56 

9.4. 57 

10. A könyvtárra és egyéb szervezeti egységekre vonatkozó szabályok 

10.1. A KRE könyvtárai, ügyfélfogadással érintett szervezeti egységei a honlapon közzétett 

nyitvatartási, ügyfélfogadási rendben, az általános járványügyi előírások betartásával működnek, 

a maszk viselésére a 2.5. pontban meghatározottak alkalmazandók. E szervezeti egyégekre nézve 

a felelős Kar dékánja szükség szerint további előírásokat vezethet be.5859 

10.2. Jelen utasítás – a 10.4 pont kivételével – az Egyetem összes működési és képzési helyére, 

beleértve a magyarországi és nem magyarországi székhelyen kívüli képzési helyeket is, valamint 

az Egyetem által fenntartott és üzemeltetett összes intézményre/létesítményre érvényes. A nem 

 
54 Módosította: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
55 Hatályon kívül helyezte: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
56 Hatályon kívül helyezte: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
57 Hatályon kívül helyezte: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
58 Módosította: 12/2021. (XI.02.)/R számú Rektori utasítás. 
59 Módosította: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
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magyarországi székhelyen kívüli képzési helyek tekintetében az adott ország jogszabályi 

előírásait is be kell tartani. 

10.3. A kollégiumokra, szakkollégiumokra vonatkozó, jelen utasítás általános szabályaitól eltérő 

szabályozást külön utasítás tartalmazza. 

10.4. Az Egyetem fenntartásában működő Károli Gáspár Református Egyetem Kaszap Utcai 

Református Óvodára vonatkozóan a köznevelésre vonatkozó szabályok, ágazati eljárásrend 

helyben szokásos módon való közzétételéről, betartásáról és betartatásáról az igazgató 

gondoskodik.60 

11. Jelen utasítás 2021. szeptember 3. napjától hatályos. 

Budapest, 2021. szeptember 3. 
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60 Módosította: 5/2022. (II.07.)/R számú Rektori utasítás. 
61 Hatályon kívül helyezte: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
62 Hatályon kívül helyezte: 9/2022. (III.07.)/R számú Rektori utasítás. 
 


