5/a.

8.

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZAT II. KÖTET HALLGATÓI
KÖVETELMÉNYRENDSZER SAJÁTOS
SZABÁLYAI VESZÉLYHELYZETBEN –
Eredeti szöveg
illetve azon jogszabályok, amelyre
az új rendelkezések vonatkoznak
Nftv. 45. § (1) Ha a hallgató
bejelenti, hogy a következő képzési
időszakban hallgatói
kötelezettségének nem kíván
eleget tenni, illetve, ha a hallgató a
soron következő képzési időszakra
nem jelentkezik be, a hallgatói
jogviszonya szünetel. A hallgatói
jogviszony egybefüggő
szüneteltetésének ideje nem lehet
hosszabb, mint két félév.
HKR 39. § (1) A hallgatói jogviszony
több alkalommal, de alkalmanként
legfeljebb két félévre
szüneteltethető.
(2) Ha a hallgató két félévig
szünetelteti tanulmányait, a
szünetelés második félévében a TH
a szorgalmi időszak negyedik hetét
követően írásban, az Elektronikus
Tanulmányi Rendszeren keresztül
személyes üzenet formájában
[jelen Szabályzat 150. § (1) bek. d)
pont] felhívja a hallgató figyelmét a
regisztráció esetleges harmadik
félévi elhagyásának
jogkövetkezményeire.
(3) Ha a hallgató a szüneteltetés
két féléves időtartamát követően
sem regisztrálja magát, hallgatói
jogviszonya megszűnik.
(4) 194Nem szűnik meg a hallgató
hallgatói jogviszonya, ha a két félév
után a regisztrációnak szülés,
baleset, betegség, vagy más
váratlan ok miatt, önhibáján kívül
nem tud eleget tenni, s ezt
legkésőbb a következő, harmadik
félév kezdetéig igazolni tudja, és
ezzel egy időben az alapkarának
TH-ján benyújtja a jogviszonya
fenntartásának szándékáról szóló,
a szüneteltetés várható
időtartamát is megjelölő
nyilatkozatot.
A HKR. 62. §-a a következő (3)
bekezdéssel egészül ki:

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZAT II. KÖTET HALLGATÓI
KÖVETELMÉNYRENDSZER SAJÁTOS
SZABÁLYAI VESZÉLYHELYZETBEN Változás

KOMMENTÁR

A 101/2020. (IV. 10.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdése
alapján a 2019/2020. tanév tavaszi
félévét az Nftv. – hallgatói
jogviszony egybefüggő
szüneteltetéséről rendelkező –
45. § (1) bekezdése és a HKR 39. §
alkalmazása során nem kell
figyelembe venni.

A maximum két félév
egybefüggő szünetelés
esetén jelen félévet
figyelmen kívül kell hagyni.

A HKR. 62. §-a a következő (3)
bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a kurzus jellegéből adódóan
távolléti oktatásban a kurzus nem

„(3) Ha a kurzus jellegéből adódóan
a kurzus távolléti oktatásban a

Abban az esetben, ha a
kurzus megtartása
(befejezése), illetve
teljesítése távolléti
oktatásban nem lehetséges,

megvalósítható, a kurzusnak a
tanév utolsó napján való törléséről
a dékán döntése alapján az oktatási
igazgató gondoskodik. Ennek során
az ezen kurzusokra kivetett
többedszeri tárgyfelvétel miatti
kivetésekről is gondoskodni kell.”

28/a.

87/2015. Korm.rend. 59. § (1) A
záróvizsgát záróvizsga-bizottság
előtt kell letenni, amelynek elnöke
és legalább még két tagja van. A
záróvizsga-bizottságot úgy kell
összeállítani, hogy legalább egy
tagja egyetemi vagy főiskolai tanár,
illetve egyetemi vagy főiskolai
docens legyen, továbbá legalább
egy tagja ne álljon foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyban az érintett
felsőoktatási intézménnyel vagy a
felsőoktatási intézmény másik
szakjának oktatója legyen.
28/b. Nftv. 48.§ (2) A felsőoktatási
intézmény tanévenként köteles
önköltséges képzésre átsorolni azt
a magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott képzésben részt vevő
hallgatót, aki az utolsó két olyan
félév átlagában, amelyben hallgatói
jogviszonya nem szünetelt, illetve
nem a 81. § (3) és (4)
bekezdésében meghatározott
külföldi képzésben vett részt, nem
szerzett legalább tizennyolc
kreditet, vagy nem érte el az
intézmény szervezeti és működési
szabályzatában - a Kormány
rendeletében meghatározottak
szerint - megállapított tanulmányi
átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. §
(2) bekezdése szerinti nyilatkozatát
visszavonja.
30.
A HKR 147. § (1) bekezdés a) és b)
pontja, (2) és (4) bekezdése nem
alkalmazható.

kurzus – a dékán döntése alapján –
nem megvalósítható, illetve
teljesíthető, de a hallgató azt a
2020/2021-es tanév őszi féléve
szorgalmi időszakának első napjáig
teljesíteni tudja, abban az esetben
az a 2019/2020-as tanév tavaszi
félévi tanulmányi teljesítésébe
számít bele, ellenkező esetben a
kurzusnak a tanév utolsó napján
való törléséről a dékán döntése
alapján az oktatási igazgató
gondoskodik. Ennek során az ezen
kurzusokra kivetett többedszeri
tárgyfelvétel miatti kivetésekről is
gondoskodni kell.”
A 101/2020. (IV. 10.) Korm.
rendelet 13. § (3) bekezdése
alapján – a HKR 83. § alkalmazása
során – a záróvizsga-bizottság
létszámára, valamint annak külsős
tagjára vonatkozó rendelkezésektől
el lehet térni, azzal, hogy a
bizottságnak elnöke és legalább
egy tagja van, továbbá a
záróvizsga-bizottságot úgy kell
összeállítani, hogy legalább egy
tagja egyetemi vagy főiskolai tanár,
illetve egyetemi vagy főiskolai
docens legyen.
A 101/2020. (IV. 10.) Korm.
rendelet 4. § szerint 2020-ban az
Nftv. 48. § (2) bekezdésében és a
HKR 132. §-ában szabályozott
átsorolásra a 2020/2021-es tanévre
nézve nem kerülhet sor.

ezt a tényt a dékán jelzi az
oktatási igazgató felé, aki
annak törléséről intézkedik. A
már kivetetett többedszeri
tárgyfelvételi díj - ha
befizetésre került,
visszautalandó; - ha nem
került befizetésre, törlendő.

A HKR 147. § (1) bekezdés a) és b)
pontja, (2) és (4) bekezdése nem
alkalmazható. Kivétel ezen szabály
alól a hibás oklevél cseréje vagy
megváltozott születési anyakönyvi
adat miatt új oklevél kiállítására
irányuló kérelem, amely az eredeti

A hallgató kérelmet,
beadványt, pályázatot vagy
bármely, korábban postai
vagy személyes úton is
benyújtható iratot kizárólag
elektronikusan juttathatja el
az Egyetemre, elsősorban

Ha azonban a hallgató a
következő félév szorgalmi
időszakáig teljesíteni tudja a
kurzust, akkor az a
2019/2020-as tanév tavaszi
félévi tanulmányi
teljesítésébe számít bele.
A záróvizsga-bizottság a
101/2020. rendelet
kedvezményeit alkalmazva is
összeállítható

Az állami ösztöndíjas
finanszírozási formáról
önköltségesre történő,
tanulmányi alapú átsorolás
idén elmarad, a köznyelvben
ún. visszasorolásként használt
változat (önköltségesből
állami ösztöndíjasra)
ugyanakkor továbbra is
biztosított.

oklevél és a kitöltött kéreleműrlap
postai úton történő benyújtásával
kezdeményezhető.

31.

A HKR 150. § (1) bekezdés a) és b)
pontja, (2) bekezdése, valamint a
151. § (2) bekezdése nem
alkalmazható. A 151. § (3)
bekezdésében foglaltak akadályba
ütközése esetén, valamint a
meghatalmazott részére történő
kézbesítés e-mailen történik. A
kézbesítési vélelem – az üzenet
megtekintésére tekintet nélkül – a
kiküldés napjától számított öt
napon belül beáll.

A HKR 150. § (1) bekezdés a) és b)
pontja, (2) bekezdése, valamint a
151. § (2) bekezdése nem
alkalmazható. Az Egyetem
honlapján a tanulmányi ügyek
menete felületen részletezett
módon az alábbi iratokat lehet
postai úton megküldeni:
a) az egyetem által kibocsátott
igazolás;
b) hatósági igazolás;
c) ideiglenes diákigazolvány;
d) számla;
e) oklevél, oklevélmelléklet,
bizonyítvány;
f) oklevélmásodlat,
oklevélmelléklet-másodlat,
bizonyítványmásodlat.
A 151. § (3) bekezdésében foglaltak
akadályba ütközése esetén,
valamint a meghatalmazott részére
történő kézbesítés e-mailen
történik. A kézbesítési vélelem – az
üzenet megtekintésére tekintet
nélkül – a kiküldés napjától
számított öt napon belül beáll.

43.

A felvételi követelmények
személyes jelenlétet nélkülöző
megvalósítása érdekében a dékán
a HKR 4. melléklete, Felvételi
Szabályzatban foglaltaktól eltérő
szabályokat is előírhat.

Neptunon keresztül, és ennek
hiánya esetén e-mailen. Az
oklevél javítása csak az
eredeti oklevél
visszavonásával egyidejűleg
történhet, így ezen
esetekben azok postai úton
való megküldése
megkerülhetetlen.
A hallgatói ügy elintézése
során az Egyetem a hallgató
felé is csak Neptunon
keresztül vagy ennek
hiányában e-mailes formában
juttathat el iratot. Postai úton
is van mód az iratok
megküldésének. Erről
részletesen a tanulmányi
ügyek menete felületen van
közzétéve tájékoztatás.
Annak felelőssége, hogy az
elektronikus úton kézbesített
iratot elolvassák, a hallgatóé,
ezért indokolt a kézbesítéshez
fűződő jogkövetkezmények
(pl. a fellebbezési határidő
kezdő időpont
meghatározásához) vélelmet
fűzni. A vélelem
megdönthető, így ha a
hallgató vagy az ügyben
érintett más személy
bizonyítani tudja a kézbesítés
elmaradását vagy annak más
időpontban való
megtörténtét (pl. az e-mail a
postafiókjában később jelent
meg, az informatikai
rendszerben igazolható az
üzenet megérkezése stb.),
akkor a vélelem megdől.
Ennek hiányában a kézbesítés
dátumaként a kiküldést
követő ötödik napot kell
tekinteni.
A felvételi eljárás kizárólag
távolléti formában
bonyolítandó le, ehhez pedig
meg kell teremteni a felvételi
szabályzatban foglaltaktól
való eltérés lehetőségét.

A HKR-NEK AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEI
1.
A HKR 238.§ (3) bekezdésétől el lehet térni.
Ezzel a rendelkezéssel lehetővé válik, hogy a
záróvizsgaidőszak kezdetét a HKR általános részi
szabályok szerint a rendes vizsgaidőszakhoz
igazítsuk, de annak végső időpontja túlnyúlhasson
a rendes vizsgaidőszakon.
A HKR 242. § (1)-(2) bekezdés helyett az alábbi
Jogász doktorrá avatásra a veszélyhelyzet idején
2.
rendelkezés alkalmazandó:
nem lehet sort keríteni, az azonban lényeges, hogy
„Jogász szakon doktori eskü írásban is tehető, az
a záróvizsgát tett hallgatók oklevelüket átvehessék
oklevél átvételére az eskü letételét követően
akkor is, amennyiben a veszélyhelyzet még nyár
kerülhet sor.”
végén is fennállna.

Az EDSZ MÓDOSÍTÁSA
2/a. Nftv. 53. § (4) (…) A fokozatszerzési
eljárásban a hallgatói jogviszony
szünetelése legfeljebb két félév lehet.

7/a.

387/2012 Korm.rend. 12/A. § (2) A
komplex vizsgát nyilvánosan,
bizottság előtt kell letenni. A
bizottság legalább három tagból áll. A
kizárólag hitéleti képzést folytató
doktori iskola kivételével a bizottsági
tagok legalább egyharmada nem áll
foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban a doktori iskolát
működtető intézménnyel.

7/b. Nftv. 53. § (4) A doktorandusznak a
komplex vizsgát követő három éven
belül a doktori szabályzatban
meghatározottak szerinti doktori
értekezést kell benyújtania. Ez a
határidő különös méltányolást
érdemlő esetekben legfeljebb egy
évvel a doktori szabályzatban
meghatározottak szerint
meghosszabbítható.

A 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdése alapján
a 2019/2020. tanév tavaszi félévét
az Nftv. 53. § (4) bekezdése,
valamint a DSZ 33. §-a alkalmazása
során nem kell figyelembe venni.

A 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
14. § alapján a komplexvizsgabizottság létszámára, valamint
annak külsős tagjára vonatkozó
rendelkezésektől a veszélyhelyzet
idején eltérhetnek, azzal, hogy a
bizottság legalább kettő tagból áll,
továbbá valamennyi tag
foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban állhat a doktori
iskolát működtető intézménnyel.
A 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdése alapján
a 2019/2020. tanév tavaszi félévét
az Nftv. 53. § (4) bekezdése,
valamint a DSZ 59. §-a alkalmazása
során nem kell figyelembe venni.

A módosítások 2020. április 22-én, a közzététellel egyidejűleg hatályba lépnek.

A fokozatszerzési és
disszertációs szakaszban
(azaz a komplex vizsgát
követő második négy
félévben) igénybe vehető
legfeljebb két féléves
szünetelés számítása
során jelen félévet
figyelmen kívül kell
hagyni.
A komplexvizsga-bizottság
a 101/2020. rendelet
kedvezményeit
alkalmazva is
összeállítható.

A doktori értekezés
benyújtási határideje a
jelen félév naptári
napjainak számával
hosszabbítja meg a
komplex vizsga napját
követő harmadik
(negyedik) naptári évet.

