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6/2020. (IX. 01.) számú dékáni utasítás 
a 2020/2021. tanév szervezésével kapcsolatos egyes speciális kari szabályozásokról  

 
 
A 2020/2021. tanév szervezéséről és végrehajtásáról szóló 9/2020. (VIII. 18.)/R. számú rektori utasítás 
(a továbbiakban: rektori utasítás), valamint a Károli Gáspár Református Egyetem járványügyi 
készültség kezeléséről szóló intézkedési tervének bevezetése és végrehajtása érdekében, figyelemmel 
a kollégiumok, szakkollégiumok 2020/2021. tanévi működtetési rendjéről szóló 10/2020. (VIII. 19.)/R. 
számú rektori utasításban foglalt rendelkezésekre is, valamint tekintettel a járványügyi készültség 
bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet 1. §-a által elrendelt egészségügyi 
válsághelyzettel összefüggésben kihirdetett járványügyi készültségre és az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium ágazati ajánlásaira és előírásaira, a rektori utasítás által adott felhatalmazás értelmében, 
dékáni jogkörömben eljárva, a Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: KRE) Tanítóképző 
Főiskolai Kara (a továbbiakban: TFK) valamennyi képzési helyén és minden képzés vonatkozásában – a 
székhelyen kívüli, nem magyarországi képzési hely (Marosvásárhely) kivételével – a következőket 
rendelem el: 
 
1. A rektori utasításban és a KRE járványügyi készültség kezeléséről szóló intézkedési tervében 
foglaltakat az élet- és egészségvédelem közös és kölcsönös felelőssége, valamint kötelezettsége 
érdekében a jelen dékáni utasításban foglalt speciális kari szabályok együttes alkalmazásával 
értelemszerűen kell végrehajtani. A jelen dékáni utasítás előírásai kötelezőek a TFK képzéseinek 
hallgatóira, a TFK képzéseiben közreműködő minden oktatóra, a TFK állományába tartozó 
munkavállalókra, valamint a KRE más szervezeti egységeihez rendelt munkavállalókra, akik részben 
vagy egészben a TFK képzési helyein végzik munkaköri feladataikat. A külső gyakorlóhelyek 
gyakorlatvezetői közreműködnek az egyetemi képzés járványügyi készültséggel összefüggő, a rektori 
utasításban és a jelen dékáni utasításban foglalt speciális szabályainak végrehajtásában, miközben 
saját munkáltatójuk rendelkezéseit betartják és betartatják a gyakorlatok céljából fogadott egyetemi 
hallgatókkal. 
 
2. A képzési portfólió speciálisan gyakorlatorientált képzéseinek minőségbiztosítása érdekében a TFK 
a megelőző egészségvédelmi intézkedések maximális figyelembevétele mellett a 2020/2021. tanévben 
alapvetően személyes, fizikai jelenléthez kötött oktatást valósít meg mind a nappali, mind a levelező 
munkarend hallgatói számára a jelen dékáni utasításban szabályozott eltérésekkel mindaddig, amíg, ill. 
akkor, amikor az egyes képzési helyeken a járványügyi intézkedések a személyes jelenléthez kötött 
oktatást lehetővé teszik. A jelen pontban megfogalmazott cél elérése érdekében minden képzési 
helyen a kihirdetett órarend és konzultációs rend szerint kezdődik és folyik az oktatás. 
 
3. Az oktatók az egyetemi polgárok, valamint a gyakorlóhelyek közösségeinek egészségvédelme 
érdekében rendszeresen és folyamatosan kötelesek a hallgatók figyelmét felhívni a járványügyi 
készültséggel összefüggő intézkedések és rendelkezések végrehajtásának fontosságára (maszkviselés, 
kézfertőtlenítés, távolságtartás, a betegség tüneteit észlelők közösségtől való távolmaradásának 
fontossága). A TFK által használt épületeket, a TFK tanóráit, foglalkozásait, rendezvényeit, a 
gyakorlóhelyeket kizárólag egészséges, a koronavírus-fertőzés tüneteit nem mutató, valamint hatósági 
karanténra nem kötelezett személyek látogathatják. A fertőzöttség gyanújára utaló tüneteket mutató 
személyt a rektori utasítás 3.3.3. pontjában foglaltak értelmében a KRE bármely polgára vagy a külső 
gyakorlóhely bármely munkavállalója az egyetemi épület vagy a gyakorlóhely azonnali önkéntes 

http://www.kre.hu/portal/index.php/1478-tajekoztatas-a-2020-2021-es-tanev-kezdeserol.html
http://www.kre.hu/portal/index.php/1479-rektori-utasitas-a-kollegiumok-szakkollegiumok-2020-2021-tanevi-mukodtetesi-rendjerol.html
http://www.kre.hu/portal/index.php/1479-rektori-utasitas-a-kollegiumok-szakkollegiumok-2020-2021-tanevi-mukodtetesi-rendjerol.html
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elhagyására szólíthatja fel. Amennyiben az érintett a felszólításnak nem tesz eleget, haladéktalanul 
értesíteni szükséges a TFK valamely vezető beosztású oktatóját vagy tisztségviselőjét, és fel kell 
függeszteni azt a tevékenységet, amelyen a fertőzöttség gyanújára utaló tüneteket mutató személy 
megjelent. 
A betegség tüneteit önmagán észlelő személy haladéktalanul köteles az oktatás vagy a gyakorlat 
helyszínét elhagyni. 
A továbbiakban a KRE járványügyi készültség kezeléséről szóló intézkedési tervében foglaltakat szerint 
kell eljárni. 
 
4. Az előadás típusú tanórákon, foglalkozásokon – függetlenül attól, hogy az adott kurzus gyakorlati 
jeggyel vagy vizsgával zárul – a járványügyi készültség ideje alatt jelenléti követelmény nem írható elő, 
és a TVSZ 53. §-ában foglalt előírásokat a hiányzásokra tekintettel nem kell végrehajtani. Az adott 
kurzus teljesítési feltételeként előírt szóbeli vagy írásbeli beszámoló, vizsga vagy vizsgarész, zárthelyi 
dolgozat időpontjai meghatározhatók, az ezekről való távollétet hiányzásként kell értelmezni. A 
személyes jelenléthez kötött szóbeli vagy írásbeli beszámolók szervezése esetében a távolságtartásra, 
a rendelkezésre álló helyiség kapacitására is figyelemmel kell lenni, és lehetőség szerint több csoportra 
bontva és több időpontban vagy idősávban kell a beszámoltatást megszervezni. 
A szeminárium típusú tanórákon és a gyakorlatokon való részvétel a TVSZ 53. §-ában foglaltak 
figyelembevételével kötelező. 
A betegségét vagy karanténkötelezettségét megfelelő okirattal bizonyító hallgató távolléte nem 
minősül hiányzásnak. A távollét ideje alatt a hallgató kurzusai oktatóival elektronikus úton tartja a 
kapcsolatot, amennyiben lehetséges, önálló feladatvégzéséről elektronikus úton számol be, a kijelölt 
határidőktől el lehet térni, valamint gyakorlatait az előzetesen kijelölt beosztástól eltérően lehetőség 
szerint át kell ütemezni. 
A fertőzöttség gyanújára utaló tüneteket mutató és/vagy hatósági karanténra kötelezett oktató 
köteles az egyetemi épületektől és rendezvényektől távol maradni. Akadályoztatásáról haladéktalanul 
köteles értesíteni szóban és írásban az illetékes intézet- és tanszékvezetőt, valamint a Kar dékánját. Az 
akadályoztatott oktató oktatói tevékenységének folytatásáról, annak módjáról, az egyes 
tevékenységek esetleges átütemezéséről, más tanítási napra helyezéséről, blokkosításáról az érintett 
csoportok a dékán rendelkezése alapján írásban kapnak tájékoztatást. 
A dékán tartós távolléte, munkaképtelensége esetén a KRE Szervezeti és Működési Rend 49. § (3) 
értelmében az általános dékánhelyettes jogosult a helyettesítésre. A dékán járványügyi készültséggel 
összefüggő tartós távolléte, munkaképtelensége időtartamára kijelölöm és felhatalmazom Dr. Méhes 
Balázs általános dékánhelyettest, hogy az e pontban foglaltak vonatkozásában gyakorolja a dékáni jog- 
és hatásköröket. 
 
5. A jelen dékáni utasítással minden oktató felhatalmazást kap, hogy a járványügyi készültség ideje 
alatt a képzési hely, a rendelkezésre álló teremkapacitás és infrastruktúra lehetőségeinek 
figyelembevételével minden típusú tanóra, foglalkozás esetében saját hatáskörben további 
csoportbontásról vagy a rendelkezésre álló órakereten belül a hallgatók egyéni beosztásáról 
rendelkezzen. E felhatalmazás keretében jogosult az oktató a tanóra, foglalkozás tartalmának és 
munkamódszerének figyelembevételével egészségvédelmi megfontolások alapján hibrid oktatást 
megvalósítani és úgy rendelkezni, hogy az adott órarendi vagy konzultációs időkeretben a beosztás 
szerinti hallgatói csoportok vetésforgószerű váltásban jelenjenek meg az oktató által kijelölt rendben 
és feladatvégzés céljából. A vetésforgószerű vagy osztott jelenlét történhet a meghatározott órarendi 
időkeret több részre bontásával vagy heti, konzultációs napok szerinti váltásban is. Szintén jogosult az 
oktató a személyes jelenlétben éppen nem érintett hallgatóknak önálló, otthoni vagy egyéni 
feladatvégzést és elektronikus beszámolót előírni. Az oktatói hatáskörben elrendelt hibrid 
feladatvégzés közben az egész hallgatói csoport összefüggésében szükséges ügyelni a jelenléti és 
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távolléti feladatvégzés arányosságára, célszerűségére, a követelmények teljesíthetőségére és 
azonosságára, az egyenlő bánásmód elvére. Az oktató által előírt otthoni vagy egyéni feladatvégzés 
miatti távollét nem minősíthető hiányzásnak. 
A jelen pontban adott felhatalmazás nem terjed ki az adott kurzus követelményeinek és értékelésének 
vagy a tanulmányi határidők megváltoztatására. 
A hibrid módon szervezett tanórák, foglalkozások esetében a jelenléti és a távolléti vagy egyéni 
feladatvégzés oktatói rendelkezéseit és követelményeit az érintett egész csoporttal az egész félév 
vonatkozásában előzetesen, írásba foglalva kell közölni. 
A hibrid óraszervezés nem akadályozhatja a hallgatókat, hogy az órarend vagy konzultációs rend 
szerinti további tanórákon részt vehessenek, valamint nem lehetetlenítheti el más oktatók oktatási 
tevékenységét. 
 
6. Különös figyelmet kell fordítani a maszk viselését, a távolságtartást lehetővé nem tevő olyan 
tevékenységek megszervezésére, amelyek jelentős aeroszolkibocsátással, ki- és belégzéssel, a 
cseppfertőzés kockázatának növelésével járhatnak együtt (pl. éneklés, sporttevékenységek, 
körjátékok, furulyázás, szavalás, drámapedagógiai gyakorlatok stb.). A jelen pontban jellemzett 
tevékenységek indokolt helyszíni végzése esetén az érintkezést kerülni kell, valamint a 
távolságtartásra, a helyiség természetes szellőztetésére, a tevékenységben részt vevők számának 
minimalizálására, észszerűsítésére különös gondot kell fordítani. 
 
7. Az Egyházzenei és Zenepedagógiai Tanszék vezetője – a jelen dékáni utasítás 6. pontja 
figyelembevételével – a Tanszék oktatóival folytatott konzultáció alapján 2020. szeptember 14. napjáig 
intézkedési tervet és útmutatást dolgoz ki a kórusok és az ének-zenei játék kurzusok szervezésével, 
munkájával és teljesítésével kapcsolatban a járványügyi készültség idejére. A kóruskották esetében a 
saját példányok vagy digitális hordozók használata javasolt, amennyiben ez nem valósítható meg, a 
közösen használt példányok esetében a 24 órás iratkarantén bevezetése indokolt. 
 
8. A fúvós hangszereket, így különösen a furulyát kizárólagosan a hangszer tulajdonosa használhatja. 
A fúvós hangszerek cseréje, kölcsönadása szigorúan tilos. 
A billentyűs és egyéb hangszerek kézzel, ujjal érintett felületeinek fertőtlenítése – a kézhigiénia 
folyamatos biztosítása mellett – a hangszert nem károsító felülettisztítóval kötelező. Amennyiben a 
hangszer tisztítása (pl. húros hangszerek esetében: citera, gitár) problémás vagy nem lehetséges, 
gondoskodni szükséges saját hangszerről, vagy a TFK tulajdonát képező hangszer 24 órás használaton 
kívül helyezéséről. 
 
9. Az oktatási és szemléltető eszközök, játékok stb. felületét – amennyiben lehetséges, és ha nem okoz 
sérülést vagy károsodást – használat után fertőtleníteni kell. Amennyiben lehetséges, javasolt kesztyű 
használata (pl. oktatóbabák használata esetén), de alapelvként törekedni kell a tárgyak, eszközök 
érintésének mellőzésére vagy minimalizálására. 
 
10. A tanórák, foglalkozások szünetek betartására és a folyamatos természetes szellőztetésre akár az 
órák rövidítésével is törekedni szükséges. 
 
11. A gyakorlóhelyeken, külső gyakorlóhelyeken is kerülni kell a csoportosulást, valamint az általános 
higiéniai, egészségvédelmi előírásokat be kell tartani. Az egyetemi hallgató köteles a gyakorlatvezető 
útmutatásait, valamint a gyakorlóhelyen érvényes egészségügyi előírásokat maradéktalanul betartani. 
A gyakorlatok beosztását a gyakorlatvezetővel, gyakorlati hellyel egyeztetve kell megtervezni. A 
gyakorlatok megkezdésekor a hallgató az előírt módon nyilatkozik egészségügyi állapotáról, a 
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Gyakorlati és Továbbképzési Intézet pedig nyilvántartást vezet a megvalósult hallgatói gyakorlatok 
helyszíneiről és időpontjairól. 
A fertőzöttség gyanújára utaló tüneteket észlelő vagy hatósági karanténra kötelezett hallgató köteles 
a gyakorlattól és a gyakorlati helytől távol maradni, távolmaradását köteles haladéktalanul és írásban 
(e-mail) bejelenteni a gyakorlatvezetőnek, valamint a TFK Gyakorlati és Továbbképzési Intézetének 
(tfk.gyakorlat@kre.hu). Amennyiben a hallgató betegsége vagy karanténkötelezettsége miatt tanóra 
vagy foglalkozás tartása marad el, a tevékenység átütemezésére kell törekedni, egyúttal a kijelölt 
helyettes hallgató lép elő az óra vagy foglalkozás megtartása céljából, feltéve, hogy az óra és a 
foglakozás megtartásának objektív feltételei fennállnak. A gyakorlati helyről való távolmaradás akkor 
minősül igazoltnak, amennyiben a hallgató a megfelelő orvosi vagy hatósági okirattal igazolja 
akadályoztatását, vagy a gyakorlati helyen nem állnak fenn a beosztás szerinti óra vagy foglalkozás 
látogatásának, megtartásának objektív feltételei (pl. hatósági intézkedés miatt az érintett intézményt 
bezárták, az adott csoportot karanténra kötelezték, látogatási tilalmat vezettek be stb.). Ezekben az 
esetekben a TFK Gyakorlati és Továbbképzési Intézete rendelkezik a gyakorlati tevékenység 
folytatásáról, annak módjáról és/vagy átütemezéséről. 
 
12. A rektori utasítás 3.4.6. pontjában foglaltaknak megfelelően minden oktató köteles legkésőbb 
2020. szeptember 25. napjáig az összes általa oktatott tanegység vonatkozásában (minden képzési 
helyen és minden munkarenden) írásban nyilatkozni, hogy a távoktatásra történő átállást 5 
munkanapon belül hogyan tudja megvalósítani, és az oktatást hogyan, milyen munkamódszerrel 
folytatja. Az oktatói nyilatkozatokat – a jelen dékáni utasítás mellékletét képező 1. sz. melléklet 
figyelembevételével – a nevezett határnapig az illetékes tanszékvezetőnek kell megküldeni, aki a 
tanszéki összesítést legkésőbb 2020. szeptember 28. napjáig továbbítja a tfk.dekan@kre.hu és a 
tfk.felevtervezes@kre.hu címekre. A Gyakorlati és Továbbképzési Intézet esetében az oktatói 
nyilatkozatokat az intézetvezetőnek kell megküldeni. 
 
13. A KRE által rendelkezésre bocsátott elektronikus, digitális tanulástámogatási eszközök (pl. Office 
365) használatára, oktatásba való bevonására, a digitális tanulás és tanítás, tanulmányi segédanyagok 
fejlesztésére továbbra is törekedni szükséges. 
 
14. A külső könyvtári szolgáltató esetében a fenntartó és a könyvtár járványügyi készültséggel 
összefüggésben megalkotott és nyilvánosságra hozott szabályait a szolgáltatás igénybevétele 
érdekében maradéktalanul meg kell tartani. 
 
15. A dohányzás a KRE nemdohányzók védelmében tett intézkedésekről szóló szabályzata értelmében 
kizárólagosan a kijelölt dohányzóhelyeken lehetséges. A folyamatos természetes szellőztetés 
követelményének teljesülése érdekében különös gondot kell fordítani a kijelölt dohányzóhelyek 
használatára, valamint az épületektől, bejáratoktól számított „5 méteren kívüli” előírás betartására, 
ugyanis a dohányzási tevékenységet kísérő aeroszolkibocsátás a nemdohányzók és a dohányzási 
tevékenységben részt nem vevők egészségét is veszélyezteti. 
 
16. A székhelyen kívüli, nem magyarországi képzési hely (Marosvásárhely) vezetője 2020. szeptember 
25. napjáig a KRE vonatkozó rektori és dékáni utasításainak figyelembevételével, valamint a romániai 
járványügyi intézkedéseknek és szabályozásoknak megfelelő szabályozást dolgoz ki, amit felterjeszt a 
TFK dékánjának jóváhagyásra és kihirdetésre. 
 
17. A jelen dékáni utasítás egyes rendelkezéseitől szigorúbb törvényi, jogszabályi rendelkezések, 
intézkedések hatályba lépésükkel egyidejűleg, a dékáni utasítás érintett rendelkezéseinek módosítása 
nélkül felfüggesztik a jelen dékáni utasítás érintett rendelkezéseinek végrehajtását. 

mailto:tfk.gyakorlat@kre.hu
mailto:tfk.dekan@kre.hu
mailto:tfk.felevtervezes@kre.hu
http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html?download=43:ii-6-szabalyzat-a-nem-dohanyzok-vedelmeben-tett-2019-08-01
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18. A jelen dékáni utasítás a kiadás napján, 2020. szeptember 1-én lép hatályba és visszavonásig 
hatályos. 
 
 
Nagykőrös–Budapest–Kecskemét, 2020. szeptember 1. 
 

 
Prof. Dr. Pap Ferenc s. k. 

dékán 
 
 

1. sz. melléklet 
 
Oktató neve: 
Intézet: 
Tanszék: 
 
A 2020/2021. tanév szervezéséről és végrehajtásáról szóló 9/2020. (VIII. 18.)/R. számú rektori utasítás 
3.4.6. pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a távoktatásra történő átállást szükség 
esetén 5 munkanapon belül az alábbiak szerint valósítom meg. 
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http://www.kre.hu/portal/index.php/1478-tajekoztatas-a-2020-2021-es-tanev-kezdeserol.html

