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RH/2001-3/2021 

 
16/2021. (XII.02.)/R számú Rektori utasítás 

 

a kollégiumok, szakkollégiumok 2021/2022. tanévi működtetési rendjéről a koronavírus járvány 

elleni védekezésre tekintettel kiadott 9/2021. (VIII.27.)/R számú Rektori utasítás, valamint a 

2021/2022. tanév veszélyhelyzet idején történő szervezéséről és végrehajtásáról szóló 11/2021. 

(IX.03.)/R számú Rektori utasítás módosításáról 

 

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 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. § A kollégiumok, szakkollégiumok 2021/2022. tanévi működtetési rendjéről a koronavírus járvány 
elleni védekezésre tekintettel elnevezésű 9/2021. (VIII.27.)/R számú Rektori utasítás (a továbbiakban: 

9/2021. (VIII.27.)/R számú Rektori utasítás) 3.24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.24. A kollégiumban nem tartózkodhat olyan kollégista, aki a COVID-19 vírus fertőzöttség 

gyanújára utaló tünetekkel (különösen láz, fáradtság, száraz köhögés, izomfájdalom, orrfolyás, 

torokfájás, hasmenés, légszomj) rendelkezik. A COVID-19 vírus fertőzöttség gyanújára utaló 

tünetek jelentkezése esetén az érintettnek és kollégistatársainak kötelezettsége a COVID-19 vírus 

fertőzöttség gyanús eset jelentése a kollégiumi tanár felé emailben. A tüneteket mutató kollégista 

köteles egyidejűleg a háziorvosánál jelentkezni. A kollégiumi tanár értesíti az adott kollégium 

tekintetében kijelölt járványügyi felelőst, illetve a kollégium igazgatóját vagy a feladatokkal 

megbízott vezetőt, és a járványügyi felelős utasításai szerint jár el. A tüneteket mutató kollégista a 

kollégiumi tanár útmutatása szerint köteles eljárni. A COVID-19 vírus fertőzöttség gyanújára utaló 

tünetekkel rendelkező kollégista csak a COVID-19 vírus fertőzés gyanúját kizáró orvosi igazolással 

térhet vissza a kollégiumba.” 

 
2. § A 2021/2022. tanév veszélyhelyzet idején történő szervezéséről és végrehajtásáról szóló 11/2021. 
(IX.03.)/R számú Rektori utasítás (a továbbiakban: 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás) 2. pont 
címe az alábbiak szerint módosul: 

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

biztonságos környezet kialakításával kapcsolatos szabályok” 

 
3. § A 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás 2.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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 tanévkezdés előtt és legalább 3 havonta alapos, mindenre kiterjedő, 

fertőtlenítő nagytakarítást végeztet el, amelynek a fertőtlenítő takarítás elvégeztetéséért és annak 
visszaellenőrzéséért az Egyetem Kancellári Hivatala Létesítménygazdálkodási Osztályának 

Üzemeltetési Csoportja (a továbbiakban: Üzemeltetési Csoport) felelős. A virucid hatású 
fertőtlenítőszerek használata során minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett 
használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel történik. Az 
Egyetem Üzemeltetési Csoport a megfelelő minőségű és mennyiségű kéz- és 
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felületfertőtlenítőszerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről, és ennek 
dokumentálásáról, ellenőrzéséről gondoskodik.” 

 

4. § A 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás 2.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.7. Az Egyetem Üzemeltetési Csoport a gyakran érintett felületek (ajtókilincs, liftgombok, 
kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) rendszeres – az épületek látogatási idejében legalább két 
óránkénti – fertőtlenítéséről gondoskodik. A kávégépek, italautomaták, adagolók, kancsók 
rendszeres - legalább minden szerviz utáni - virucid fertőtlenítőszerrel történő tisztításáról és 
fertőtlenítéséről, és ennek dokumentálásáról, ellenőrzéséről gondoskodik.” 

 

5. § A 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás 2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:„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. Az olyan 
légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag a belső 

levegőt forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések és mobil légtisztítók) csak akkor 
használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből. Split klímaberendezések 
esetén a készüléket úgy kell beállítani, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramlatot. 
A készülék hőcserélőjét és porszűrőjét engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel gyakran kell 
fertőtleníteni, a cserélhető szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges 
cserélni és mindezek dokumentálásáról, ellenőrzéséről az Egyetem gondoskodik. 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.” 
 
6. § A 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás 3.3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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, billentyűzet, egér, monitor) 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 ésközösségi terekben az épületek további 

területein megfelelő mennyiségű és elosztású érintésmentes, vírusölő hatású kézfertőtlenítő adagoló 

berendezés, illetve kézfertőtlenítőszer elhelyezését és annak használatára történő figyelemfelhívást, 
az oktatási helyiségek bejáratánál (előadó- és szemináriumi termek), étkezésre szolgáló 
helyiségekben, ebédlőkben, büfékben és a mosdókban vírusölő hatású kézfertőtlenítőszert biztosítani 
kell kihelyezni, a feladat ellátásáról az Üzemeltetési Csoport – a bérbe adott helyiségek esetén a bérlő 
bevonásával – gondoskodik. A hagyományos légkondicionáló berendezésekkel split klímával 
ellátott helyiségekben a légkondicionáló használata tilos.” 

 
7. § A 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás 3.7.4. pontja szövegében: 

„az Egyetem kollégiumában szükséges biztosítani a nem magyar állampolgárságú hallgató 

elkülönített elhelyezését és ellátását.” szövegrész helyébe  

„az Egyetem köteles gondoskodni a nem magyar állampolgárságú hallgató elkülönített 

elhelyezéséről és ellátásáról.” szövegrész lép. 

 
8. § A 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás 4.6. pontja szövegében: 

a „takarítási útmutató” szövegrész helyébe a „takarítási szolgáltatások műszaki 

követelményeinek” szövegrész lép. 

 
9. § A 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.1. A KRE rendezvényeinek megtartására a rendezvényekre vonatkozó mindenkori védelmi 
intézkedések szabályait a jelen pontban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. Az 
oklevélátadó rendezvény és a doktori avatás, továbbá a tudományos, oktatási és szakmai 
rendezvények szervezése lehetséges a jelen utasítás 3.3. pontjában és jelen pontjában foglaltak 
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alkalmazásával. A KRE szervezésében zajló konferenciákhoz, rendezvényekhez lehetőség szerint 
online csatlakozási módot is lehetővé kell tenni.” 

 
10. § A 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6.2. Az Egyetem, valamint azok szervezeti egységei nem tarthatnak olyan közösségi eseményeket, 

amelyek nem az oktatáshoz, kutatáshoz vagy a tudományos munkához kapcsolódnak. Nem minősül 

közösségi eseménynek az Egyetem működéséhez kötődő értekezlet, testületi ülés, különösen Szenátus, 

Rektori Tanács, Kari Tanács, továbbá a hitéleti rendezvény és a 7. pont szerinti sportfoglalkozás, 

szabadidős tevékenység. 
11. § A 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás 6.3. pontját 2021. december 2. napján 12 órától 
hatályon kívül helyezem. 

12. § A tárgyban korábban kiadott 9/2021. (VIII.27.)/R számú Rektori utasítás, valamint 11/2021. 
(IX.03.)/R számú Rektori utasításnak a módosítással nem érintett részei hatályban maradnak.  

 
13. § (1) Jelen utasítás 2021. december 2. napján lép hatályba és a hatályba lépésének napján 
végrehajthatóvá válik. 

(2) Jelen utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
Budapest, 2021. december 2. 
 

 

 

Prof. Dr. Czine Ágnes s.k. 

 

rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes 
 


