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 „...ha valaki közületek első akar lenni,  

legyen mindenkinek a szolgája.” 

(Mk 10,44)  

 

 

 

2020/11/12/1. számú  

Rektori Utasítás 

a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti  

a veszé      z t     é  a  a maza  ó intézkedésekrő   

a Gá  F r  c Egyetemen 

 
Tekintettel a Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletében a veszélyhelyzet idején alkalmazandó 

védelmi intézkedések második üteméről foglaltakra, továbbá az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkársága részéről 

2020.11.12-én hatályba léptetett „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi veszélyhelyzet 

során történő megszervezéséhez” című dokumentumban rögzítettekre, valamint a Gál Ferenc Egyetem 

2020.11.12-i Módosított Járványügyi Intézkedési Tervére, az alábbi intézkedéseket hozom a Gál 

Ferenc Egyetemen működési rendjére vonatkozóan.  

1) A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet preambulumában és a 14.§ (1) bekezdésében foglaltak 

szerint a felsőoktatási intézményben az oktatás a digitális oktatás keretei között folytatható. 

2) A GFE 2020/09/07/1. számú Rektori Utasításában foglaltak továbbra is hatályban maradnak, a 

jelzett kiegészítésekkel, mert:  

a) az abban a GFE egészére egységesen meghatározott távolléti oktatás rendje megfelel a fenti 1) 

pont szerint a felsőoktatási intézmény számára előírt digitális oktatási rendnek, 

b) a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1.§-ban megadott maszkviselési szabályok megfelelnek a 

GFE épületeiben már előírt maszkviselési szabályoknak, azzal a kiegészítéssel, hogy nemcsak 

a GFE épületeiben, hanem az ingatlanok teljes területén, így annak zárt tereiben és szabadtéri 

területein is kötelező a maszk viselése, megfelelve az ITM 2020.11.12-i Ágazati ajánlásának, 

c) az este 8 óra és reggel 5 óra közötti kijárási tilalom megtartása érdekében a GFE minden 

épületét és/vagy ingatlanját naponta legkésőbb este 7 órakor be kell zárni és el kell hagyni, és 

legfeljebb csak reggel 6 órakor nyithatók újra, kivéve a műszaki vagy más napi 24 órás 

szolgálatok esetét, 

d) a kijárási tilalom idején a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3.§ (2) b-c) pontjai szerinti 

munkavégzés és az annak érdekében megengedett közlekedés jogosultsága kapcsán kiadott 

„Munkavégzésről szóló igazolás” kiállítására és aláírására a GFE rektoraként felhatalmazom a 

Kar Dékánját, a neki szóló igazolásra pedig a Dékánhelyettest, 

e) a GFE ingatlanjain kizárólag az előre bejelentett szertartások tarthatók meg, a 484/2020. (XI. 

10.) Korm. rendelet 5.§ (4) bekezdése alapján, 

f) a GFE kollégiumai – a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14.§ (4) bekezdésében foglaltak 

alapján – oktatási célból sem nyújthatnak szolgáltatást, 

g) a GFE intézményeinek (ingatlanjainak) területére kizárólag oktatók és munkatársak léphetnek 

be, hallgatók és külső vendégek továbbra sem, megfelelve a 484/2020. (XI. 10.) Korm. 

rendelet 18.§ (1) bekezdésében írtaknak, 

h) a GFE 2020.09.07-én kelt Könyvtári Eljárási Rendje változatlanul hatályban marad. 

3) Az ITM 2020.11.06-i Ágazati ajánlása a felsőoktatási intézmény összes működési és képzési 

helyére, valamint a fenntartott és üzemeltetett összes intézményre/létesítményre vonatkozik. 

4) Kérem a Gál Ferenc Egyetem minden polgárától a jelen Rektori Utasításban foglaltak betartását, 

és kérem azok betartatását a Dékánoktól és a Rektori Kabinet tagjaitól.   

 
Szeged, 2020. november 12. 

 

 

Dr. Kozma Gábor s. k. 

rektor 
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