
„Ügyelj magadra és a tanításra."  

(1Tim 4,16a) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/10/05/1. számú 

Rektori Utasítás 

a jelenléti oktatás megtartása mellett  

kötelező maszkviselésről és más szabályokról  

2021.10.06. nappal kezdődően 

a Gál Ferenc Egyetemen 

 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért 

Felelős Államtitkárságának 2021. augusztus 30-i Ágazati Ajánlása alapján a Gál Ferenc 

Egyetemen ugyanazon a napon Rektori Rendelkezés (továbbiakban: Rendelkezés) lépett 

hatályba a tanév veszélyhelyzet idején történő megkezdésének különös egészségügyi 

szabályairól. A Rendelkezés rögzítette, hogy kötelező az ITM Ágazati ajánlásában előírtak 

alkalmazása a GFE Karain, és a GFE minden létesítményében. A Rendelkezés tartalmazta, 

hogy a továbbiakban Rektori Utasítás külön is foglalkozhat az egyes intézkedési tennivalókkal. 

A jelen Rektori Utasítás a koronavírus világjárvány helyzetére van tekintettel, és abban követi 

a hazai felsőoktatás aktuális gyakorlatát annak érdekében, hogy biztosítsa az oktatás és kutatás, 

az egyéb szolgáltatások folyamatosságát, az intézményi működés biztonságát, védje minden 

egyetemi polgára és a látogatók egészségét. 

 

1. A 2021.08.30-i Rendelkezésben rögzítettek a maszkviselés szabályozásának kivételével 

továbbra is érvényben vannak, aminek megfelelve maradéktalanul be kell tartani az ITM 

2021.08.30-i Ágazati Ajánlásában foglaltakat. A GFE Rektori Rendelkezése külön is 

kiemelte az ITM Ágazati Ajánlásának tartalmából az alábbiakat, kivéve a 

maszkhasználatot: 

a)  A GFE-n jelenléti oktatás van. 

b) Ösztönözni kell az oktatókat és munkatársakat a koronavírus elleni oltás(ok) felvételére, 

mert egészségük és munkaképességük csak így biztosítható, ennek nincs munkavállalói 

alternatívája. 

c) Ösztönözni kell a hallgatókat a koronavírus elleni oltás(ok) felvételére, mert egészségük 

és tanulási képességük csak így biztosítható. 

d) Kollégium csak védettségi igazolással vehető igénybe, függetlenül a használat 

jogcímétől. 



e) Épületlátogatás a korábban kialakított, jelenleg is hatályos pretriázsolási előírások 

szerint lehetséges, kiegészülve bizonyos rendezvényekre, tevékenységekre érkezők 

védettségi igazolási kötelezettségével. 

f) A személyi higiénére vonatkozó, jelenleg is hatályos ágazati és egyetemi járványügyi 

előírások betartása. 

g) Az épület takarítására és fertőtlenítésére vonatkozó, jelenleg is hatályos ágazati és 

egyetemi járványügyi előírások betartása. 

h) Az egyetemi sport, kulturális és egyéb rendezvényeken (pl. ünnepségek) zárt térben 

KIZÁRÓLAG védettségi igazolással lehet részt venni. 

i) Ajánlott a nagyobb létszámú rendezvényeket szabadtéren tartani, ahol védettségi 

igazolás nélkül is részt lehet venni, ha a rendezvényen résztvevők létszáma nem éri el 

az 500 főt. Ennél magasabb létszám esetén csak védettségi igazolással rendkezdők 

vehetnek részt a kültéri rendezvényen. 

2. A GFE épületeiben a maszk viselése mindenkinek kötelező. 

a) Maszkot az Egyetem minden oktatási, hivatali, közösségi, szolgáltató helyiségében 

kötelező viselni. Az épületbe való belépés feltétele a maszkhasználat. 

b) A tantermekben az előadásokon és gyakorlatokon is az írásbeli vizsgákon szokott 

ülésrendet kell alkalmazni az egészségügyi távolság tartása érdekében. Az előadó 

eltekinthet a maszkviseléstől, ha legalább 2.5 méter távolságra van a hallgatóktól.  

c) Magasabb létszámú hallgatói csoportok számára nagyobb légterű tantermeket kell 

biztosítani. 

d) Nem kötelező maszkot viselni az egyéni foglalkozásokon, ha az oktató egyetlen 

hallgatóval van egy légtérben, kivéve, ha bármelyikük igényli a maszkhasználatot. 

e) Tudományos, kulturális és egyéb rendezvényekre is a 2.a-c) pontokban foglaltak 

vonatkoznak. 

f) Nem kötelező a maszkhasználat sportolás közben az Egyetem sportlétesítményeiben. 

Beltéri esemény során nézők számára kötelező a maszkhasználat.  

3. A GFE által fenntartott köznevelési, szakképzési intézményekben az ágazati 

minisztériumok által kiadott eljárásrendet kell alkalmazni, valamint a fenntartói utasításokat 

kell követni. 

4. A GFE-n hatályos járványügyi védelmi intézkedéseket a GFE Járványügyi Intézkedési 

Terve is rögzíti. 

5. A jelen Rektori Utasítás és a Járványügyi Intézkedési Terv maradéktalan betartatása a 

Karokon a Dékánok feladata. 

6. Jelen Rektori Utasítás a járványügyi helyzet függvényében változhat. 

 

Szeged, 2021. október 5. 

 

 

 

Dr. Kozma Gábor s. k. 

rektor 


