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3/2020. (VI. 29.) számú dékáni utasítás 
az egyetemi épületek látogatásáról 

 
 

A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: KRE) rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettese 
által kiadott, a hallgatóknak az egyetem épületeibe való belépéséről és a 3/2020. (III. 11.)/R sz. rektori 
utasítás módosításáról szóló 6/2020. (VI. 26.)/R számú rektori utasításában foglalt felhatalmazás 
értelmében, dékáni jogkörömben eljárva, a KRE Tanítóképző Főiskolai Kar (a továbbiakban: TFK) által 
üzemeltetett épületek vonatkozásában a következőket rendelem el: 
 
1. 2020. június 29. és 2020. augusztus 30. között a hallgatói ügyintézés a KRE TFK-n alapvetően elektronikus 
úton (e-mail, telefon) történik. Személyes megjelenéses hallgatói ügyintézés csak indokolt esetben, előre 
egyeztetett módon és időpontban, elsősorban az oktatási épületek auláiban, a szükséges védőtávolság és a 
higiénés szabályok megtartása mellett valósulhat meg. Az előre egyeztetett időpontban a hallgató az 
egyetemi épületekbe beléphet, az ügyintézés befejezése után el kell hagynia az épületet. 
Időpont-egyeztetés céljából az ügyintézés tárgyának megnevezésével a hallgató képzési helye szerint 
illetékes Tanulmányi Osztály munkatársait előzetesen e-mailben kell megkeresni (Nagykőrös: 
tfk.tanoszt@kre.hu, Budapest: tfk.tanosztbp@kre.hu). A Dékáni Hivatal illetékességébe tartozó ügyekben 
a tfk.dth@kre.hu központi e-mail címet kell használni. 
 
2. A 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félévében záróvizsgát tett hallgatók okleveleit és oklevélmellékleteit a 
KRE TFK a 2/2020. (V. 20.) számú dékáni utasítás 15. pontja értelmében a törvényes és rendelkezésre álló 
határidőn belül postai úton küldi meg. Indokolt és rendkívül sürgős esetben a személyes átvétel a jelen 
utasítás 1. pontjában részletezett szabályok értelemszerű alkalmazásával lehetséges. 
 
3. A felvételi és a pótfelvételi eljárásokhoz kapcsolódó ügyintézések szintén a jelen utasítás 1. pontjában 
részletezett szabályok értelemszerű alkalmazásával történnek. 
 
4. A KRE TFK üzemeltetésében lévő nagykőrösi kollégium látogatásának tilalmát 2020. augusztus 20-ig 
meghosszabbítom. A kollégiummal kapcsolatos kérdésekkel a kollegium.tfk@kre.hu e-mail címhez lehet 
fordulni. 
 
5. A nagykőrösi kari könyvtár látogatása a jelen utasítás 1. pontjában részletezett szabályok értelemszerű 
alkalmazása mellett 2020. július 27-től lehetséges. Időpont-egyeztetés céljából Szabariné Bafia Gabriella 
könyvtárvezetővel (szabari.gabriella@kre.hu) kell a kapcsolatot felvenni. A könyvtár munkatársai a 
szabadságolási időszakok kivételével továbbra is folyamatosan e-mailen és telefonon állnak rendelkezésre 
a hallgatói kérdések és kérések teljesítése érdekében. 
 
6. A Csokonai Kulturális Központ Dokumentumtár és Információs Központ (1153 Budapest, Bocskai utca 74-
78.) könyvtári szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatban a könyvtár honlapján található tájékoztatást 
kell figyelembe venni (http://www.dokuinfo.hu/). 
 
7. A személyes érintkezést az egyetemi épületekben továbbra is mellőzni kell, valamint a személyek között 
lehetőség szerint kettő méter biztonsági távolságot szükséges tartani. Az orr és a száj eltakarása (maszk, sál, 
kendő) és a védőkesztyű használata a veszélyhelyzettel összefüggő aktuális kormányzati rendelkezésektől 
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függ, az egyetemi épületekben való tartózkodáskor a bolti vásárlásra és a tömegközlekedési utazásra 
érvényes előírásokat kell alkalmazni. 
 
8. A jelen dékáni utasítás nem vonatkozik a KRE TFK marosvásárhelyi, határon túli képzéseire. A 
marosvásárhelyi képzésért felelős tagozatvezetőt felhatalmazom, hogy a Romániában érvényes előírások 
figyelembevételével szabályozza a hallgatók oktatási épületbe való belépését. 
 
9. A jelen dékáni utasítás a kiadás napján, 2020. június 29-én lép hatályba, és 2020. augusztus 30-án veszti 
hatályát. 
 
Nagykőrös–Budapest, 2020. június 29. 
 

 
Prof. Dr. Pap Ferenc s. k. 

dékán 
 


