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(Állapot: 2021. június 30.)
A Magyar Közlöny 2021. június 24-ei számában megjelent és 2021. június 25-től hatályos jogszabály a
veszélyhelyzet ideje alatt a nyelvvizsga letétele alóli mentességről szóló 350/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet
és a felsőoktatási intézmény diplomaátadó és tisztavató rendezvénye veszélyhelyzet idején történő
megtartásának szabályairól szóló 351/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet.
A hivatkozott jogszabályokra tekintettel a JOKT a diplomaátadó rendezvényekre vonatkozóan az alábbiak
szerint módosítja a 2021. június 3-án kiadott Tájékoztatóját.
1.

A hivatkozott jogszabály szerint a diplomaátadó ünnepségen védettségi igazolvány nélkül
megengedett a részvétel és a védettség, illetve a beoltottság nem vizsgálható.

2.

A karok dékánjai és a sajátos jogállású intézetek vezetői a megkezdett előkészületek szerint
folytathatják a diplomaátadó ünnepségek szervezését. Ennek keretében – a már előkészített
ünnepségeket és az azokra regisztráltakat alapul véve – meghatározzák a rendezvényen egy időben
jelenlévők létszámát, amelynek meghatározása történhet a résztvevők körének meghatározásával is.
Az érintett végzős hallgatói létszám növekedésére tekintettel új alkalmakat is előirányozhatnak, vagy
feltölthetik a már megszervezett ünnepségek résztvevői létszámát. A megengedett maximális
létszámkeret vizsgálata, valamint a magatartási szabályok betartatása a dékánok, illetve a sajátos
jogállású intézetek vezetőinek feladata és felelőssége.

3.

A diplomaátadó ünnepi eseményekre a fentiekre tekintettel a következő szabályok vonatkoznak:
a) Az ünnepi eseményekre az előzetesen megszabott létszámkorlátok keretei között lehet belépni.
b) Az esemény bevezetését és lezárását (bevonulást, kivonulást), valamint a ceremóniát úgy kell
szervezni és vezetni, hogy a zsúfoltságot elkerüljék, a résztvevőknek módjuk legyen a
távolságtartásra.
c) A zárt térben tartott eseményen a vendégek kötelesek maszkot használni. Amennyiben
jogszabály eltörölné a beltéri általános maszkhasználati kötelezettséget, az Egyetem akkor is
ajánlja a résztvevők számára az orr és száj eltakarását maszkkal az ünnepségek alatt.
d) A jelenlévőktől nem kérhető el a védettségi igazolványuk, és nem követelhető a védettségük
igazolása.

4.

A fenti szabályok által nem érintett körben a hagyományoknak megfelelően járhatnak el a
diplomaátadás és a jogász doktori avatás során a szervezeti egységek.

5.

Postai úton kézbesíttetjük az oklevelet annak a hallgatónak, aki személyes diplomaátadó ünnepségen
bármilyen okból nem vesz részt.

6.

Az előrehaladott előkészületeknek megfelelően a doktori avatást az avatandók, az egyetemvezetés
és a szervezők személyes jelenlétével szervezzük. A vendégek élő közvetítés útján követhetik az
eseményeket. Kérelemre az eskü írásban is letehető, és annak alapján az avatás ünnepi ülésen kívül
is megtörténhet, aki a járványügyi veszélyhelyzetre hivatkozva az avatási ünnepségen nem jelenik
meg.

7.

Egyebekben a JOKT 2021. június 3-án kiadott Tájékoztatójának szabályai továbbra is irányadóak.

Gratulálunk végzős hallgatóinknak, és sikeres életpályát kívánunk!
Budapest, 2021. június 30.
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Járványügyi Operatív Koordináló Testület

