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17/2020. (XI.11.)/R számú Rektori utasítás  

a 16/2020. (XI.05.)/R számú rektori utasítás módosításáról  

1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben megfogalmazottak alapján szükségessé vált a korábban 

kiadott, a járványügyi fertőzés csökkentése érdekében a távolléti (online) oktatásra történő 

átállásról szóló 16/2020. (XI.05.)/R számú Rektori utasítás (a továbbiakban: 16/2020. 

(XI.05.)/R számú Rektori utasítás) módosítása.  

2. § A 16/2020. (XI.05.)/R számú Rektori utasítás 1. §-a kiegészül a következő mondattal:  

„A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 

szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet rendelkezéseinek betartása az 

Egyetem valamennyi polgárának kötelessége.” 

3. § A 16/2020. (XI.05.)/R számú Rektori utasítás 6. §-a helyébe a következő szöveg lép: 

„6. § Az Egyetem kollégiumainak, szakkollégiumainak és bérelt 

szálláshelyeinek (együttesen: kollégium) bezárását elrendelem azzal, hogy a 

kollégiumban lakó hallgatók legkésőbb 2020. november 13. (péntek) déli 12 

óráig el kell hagyják a kollégiumokat és személyes tárgyaikat, tankönyveiket 

magukkal kell vinni. A kollégiumokban a fenti időponton túl hallgató nem 

tartózkodhat. Ez alól kivételt képez, ha a hallgató különös méltányosságot 

érdemlő esetben, így különösen a határon túli és külföldi hallgatók, a NEPTUN 

egységes tanulmányi rendszerben benyújtott elektronikus kérelem alapján 

rektori méltányossági engedélyt kap az Egyetem által kijelölt kollégiumban 

történő benntartózkodásra. A kollégiumban való benntartózkodásról a külföldi 

hallgatók a Rektori Hivatal Nemzetközi Igazgatóságától külön tájékoztatást 

kapnak. A rektori engedély alapján benntartózkodó hallgatók továbbra is 

jogosultak az Egyetem kollégiumaiban, szakkollégiumaiban és bérelt 

szálláshelyein tartózkodni amennyiben egészségesek, és a koronavírus 

megbetegedés tüneteit magukon nem tapasztalják, egyebekben a kollégiumok, 

szakkollégiumok 2020/2021. tanévi működtetési rendjéről a járványügyi 

készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) 

bekezdése által bevezetett járványügyi készültségre tekintettel kiadott 10/2020. 

(VIII.19.)/R számú Rektori utasítás rendelkezik. 

4. § A tárgyban korábban kiadott 16/2020. (XI.05.)/R számú rektori utasításnak a módosítással 

nem érintett részei hatályban maradnak. 

5. § (1) Jelen utasítás 2020. november 11. napján lép hatályba és a hatályba lépésének napján 

végrehajthatóvá válik. 

(2) Jelen utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
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Budapest, 2020. november 11. 

 

Dr. Czine Ágnes s.k. 

rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes 


