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RH/2056-3/2021 

 
12/2021. (XI.02.)/R számú Rektori utasítás 

a 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 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) kötelező maszkviselés szabályaival összefüggő módosítására az alábbi utasítást 

adom ki: 

 

1. § A 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás 2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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.” 

 

2. § A 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás 2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

készült maszk viselése kötelező. A megfelelő maszk beszerzése és rendelkezésre állása minden 

egyetemi polgár saját kötelezettsége. A maszk viselése nem kötelező 

a) a hallgatói vagy nyilvános forgalom számára nyitva nem álló irodahelyiségekben, 

b) lakhatás céljára szolgáló kollégiumi helyiségekben, 

c) sporttevékenység végzése közben a sportlétesítményekben, 

d) tanóra közben az előadó vagy a hozzászóló személynek, 

e) étkezés célját szolgáló helyiségben az ott éppen étkező személynek. 

 

3. § A 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás 3.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

viselése a 2.5. pontban meghatározottak figyelembevételével kötelező.” 

 

4. § A 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás 3.5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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 maszk viselése és a kellő távolság megtartása, kézfertőtlenítők 

használata kötelező. 

 

5. § A 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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 megtartása és a maszk használata kötelező.” 
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6. § A 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás 5.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

megtartása és a maszk viselése kötelező. A számonkérések között a rendszeres fertőtlenítés elvégzése 

szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön. 
 
7. § A 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.2. A KRE rendezvényeinek megtartására a rendezvényekre vonatkozó mindenkori védelmi 

intézkedések szabályait kell alkalmazni, és a maszk használata kötelező. 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 alkalmazásával. A KRE 

szervezésében zajló konferenciákhoz, rendezvényekhez lehetőség szerint online csatlakozási módot 

is lehetővé kell tenni.” 
 
8. § A 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás 10.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

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

maszk viselése a 2.5. pontban meghatározottak figyelembevételével kötelező. E szervezeti 

egyégekre nézve a felelős Kar dékánja szükség szerint további előírásokat vezethet be.” 
 

9. § A tárgyban korábban kiadott 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasításnak a módosítással nem 

érintett részei hatályban maradnak. 

10. § (1) Jelen utasítás 2021. november 2. napjától lép hatályba és a hatályba lépésének napján 

végrehajthatóvá válik. 

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