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3/2021. (XI.10.) dékáni utasítás 
 

a Keleti Károly Karon elrendelt kötelező maszkhasználatról 
 
 

 

A koronavírus járvány negyedik hullámának fokozódása és a kari esetszámok növekedése okán a 

következőket rendelem el: 

2021.11.11-től kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése a Kar belső tereiben (közösségi 

helyiségekben, tantermekben, ügyfélfogadási helyiségekben, irodákban és folyosókon) 

Ez a szabály vonatkozik a Kar épületében szervezett rendezvényeken részt vevő kollégákra, külsős 

meghívottakra, szervezőkre is. 

 

A maszkviselés alól mentesül a jelenléti foglalkozásokon (pl.: előadás, szeminárium, gyakorlati óra) és 

rendezvényeken előadást tartó személy a foglalkozás, illetve előadás tartásának időtartama alatt. A 

szabály alól szintén kivételt képez az egyetem munkavállalóinak irodai környezete, amennyiben 

egyedül tartózkodnak ott. 

 

Jelen utasítás 2021. november 11-én lép hatályba és visszavonásig alkalmazandó. 
 

 

 

Budapest, 2021.11.10. 

 

         

 

       Dr. habil Garai-Fodor Mónika 

        Dékán 
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3/2021. (XI.10.) Dean’s Instruction 

Ont he mandatory use of masks ordered by the Keleti Károly Faculty of Business and 

Management 

 

 

Due to the increase int he fourth wave of the coronavirus epidemic and the increase int he 

number of faculty cases, I order the following: 

From 11/11/2021 it is mandatory to wear a mask to cover the nose and mouth int he interior 

of the Faculty (community rooms, classrooms, reception rooms, offices and corridors). 

This rule also applies to colleagues, outside guests and organizers attending events organized 

int he Faculty building. 

 

A person giving a presentation at attendance sessions (eg lecture, seminar, practical classes) 

and events during the session or during the lecture is exempted from wearing a mask. An 

exception to the rule is the office environment of university employees if they are there alone. 

 

This instruction shall enter into force on 11 November 2021 and shall remain in force until 

revoked. 

 

11.11.2021., Budapest 

 

Dr. habil Mónika Garai-Fodor 

Dean 
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