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RH/201-2/2022 

 
5/2022. (II.07.)/R számú Rektori utasítás 

 

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 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) 3.4.2. 

pontja az alábbiak szerint módosul: 

„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 rektornál rektor egyidejű tájékoztatása mellett – 

kezdeményezheti engedélyezheti a kurzus távolléti (online) formában történő megtartását. A rektor 

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.” 

 

2. § A 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás 3.4.4.-3.4.6. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 

„3.4.4. A 2021/2022. tanév 2. (tavaszi) félévben 2022. február 8. napjától visszavonásig az Egyetem 

távolléti (online) oktatásra áll át a levelező munkarendű képzéseken. Ennek megfelelően az előadások, 

gyakorlati, szemináriumi tanórák megtartását elsősorban online formában kell teljesíteni. 

3.4.5. 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 

engedélyezheti a jelenléti oktatást. 

3.4.6. A levelező munkarendű képzések esetén 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 

rendelkezik.” 

 

3. § A 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás) 10.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Az Egyetem fenntartásában működő Károli Gáspár Református Egyetem Kaszap Utcai Református 

Óvodára vonatkozó szabályokat külön utasítás tartalmazza vonatkozóan a köznevelésre vonatkozó 

szabályok, ágazati eljárásrend helyben szokásos módon való közzétételéről, betartásáról és 

betartatásáról az igazgató gondoskodik. 
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4. § (1) Jelen utasítás 2022. február 8. napjától hatályos és a hatályba lépésének napján végrehajthatóvá 

válik. 

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

 

 

 

 

Budapest, 2022. február 7.  

 

 

 

Prof. Dr. Trócsányi László Henrik s.k. 

rektor 


