
 

                                       EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
            REKTOR 

  
 
 

4/2011.(III. 30.) számú rektori utasítás 
a karok közötti átoktatás feltételeiről 

 
 

 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési 
Szabályzata I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 78. § (1) bekezdésében foglalt 
utasítási jogkörében eljárva, az egyetemi kapacitások jobb kihasználása és a karok közötti 
közös képzések zavartalan megszervezése érdekében az átoktatás szabályait a rektor a 
következők szerint állapítja meg: 
 
 

1. §  
(1) Az Egyetem oktatói a Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötete, a Foglalkoztatási 

Követelményrendszer 75. §-ában foglalt kötelező óraterhelésüket – a (2) bekezdésben 
foglalt kivétellel – a saját karukon kötelesek teljesíteni.  

(2) A kar vezetője dönthet úgy, hogy az oktató a kötelező óraterhelését átoktatási közös 
nyilatkozat alapján részben az Egyetem más karán teljesíti.  

(3) A (2) bekezdésben szabályozott esetben az oktatónak kereset- vagy illetménykiegészítés 
csak a Foglalkoztatási Követelményrendszerben meghatározottak szerint adható1. 

 
 

2. §  
(1) Az átoktatás feltételeit a dékánok által aláírt átoktatási közös nyilatkozat határozza meg. 

A dékánok e nyilatkozat aláírását helyettesükre átruházhatják. A közös nyilatkozat 
legalább egy tanévre szól, de a képzés jellegétől és a kari oktatói kapacitástól függően 
több tanévre is szólhat. Az egy tanévnél hosszabb időtartamra szóló átoktatás az adott 
képzési időtartam elteltével felülvizsgálandó.  

(2) Az egyes átoktatások megszüntetésére kizárólag a soron következő félévet megelőzően 
legalább két hónappal kerülhet sor. Nem vonatkozik ez a korlátozás arra az esetre, ha az 
átoktatás akár valamelyik kar, akár valamely oktató oldalán ellehetetlenül. 

 
 

3. §  
Az átoktatási közös nyilatkozatban ki kell térni:  

a) az átoktatás indokaira (így különösen közös képzés folytatása, speciális oktatói 
kapacitás átcsoportosítása stb.);  

b) az átoktatás személyi körére és feltételeire; 

                                                 
1 Jelenleg az FKR 19-21. § 
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c) az átoktatás infrastrukturális feltételeire (teremhasználat, oktatás-technológiai 
eszközök, labor, könyvtár, egyéb infrastruktúra, terep- vagy szakmai gyakorlat 
feltételeinek biztosítása stb.); 

d) az átoktatás során felmerülő költségekre és bevételekre; 
e) az elszámolás alapjául szolgáló teljesítménymutatókra (elsődlegesen óraszám alapú 

elszámolás, kivételesen kreditalapú elszámolás, egyéb, speciálisan a képzés 
jellegéből fakadó elszámolási formák);  

f) a bevételek és kiadások elszámolásának módjára, az elszámolási ciklusokra; 
g) az oktatás és az elszámolás ellenőrzésére és hitelesítési módjaira (ETR, szerződésben 

meghatározott egyéb ellenőrzési és hitelesítési módok); 
h) az átoktatásban együttműködő karok által szükségesnek tartott, jelen utasítás 3. § a)-g) 

pontjaiban nem szabályozott kérdésekre.  
 
 

4. §  
A dékánok az átoktatásból származó viták rendezését mindenekelőtt kötelesek saját 
hatáskörben megkísérelni, ennek sikertelensége esetén az oktatási ügyekért felelős 
rektorhelyettes dönt.  
 
 

5. §  
Jelen utasítás 2011. április 1. napján lép hatályba.  
 
Budapest, 2011. március 30. 
 
 
 
 

Dr. Mezey Barna 
rektor 
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