CLXXIV/2021. (IX. 29.) Szen. sz. határozat
az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2021/2022-es tanév őszi szemeszterére szóló átmeneti
sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozásának elfogadásáról

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete a 3/2020. (II. 28.) rektori-kancellári együttes
utasításban foglalt felhatalmazás alapján, 2021. szeptember 17. napján megjelent TÁJÉKOZTATÓ-jával
kiadta
az
önköltséges
képzésre
történő
átsorolásról
szóló
531/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet végrehajtásával kapcsolatos szabályokat tartalmazó átmeneti
sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozást (a továbbiakban: TVSZ). A TVSZ 2021. szeptember 20.
napjától hatályos.

1.

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. KÖTET
HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SAJÁTOS
SZABÁLYAI AZ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ
ÁTSOROLÁSRÓL SZÓLÓ 531/2021. (IX. 14.) KORM.
RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRA
A HKR 41/B. § kiegészül az alábbi bekezdésekkel:
(9) Az önköltséges képzésre történő átsorolásról szóló
531/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
átsorolási rendelet) végrehajtásával kapcsolatos sajátos
rendelkezéseket jelen szakasz (10)-(12) bekezdései
tartalmazzák.
(10) Az átsorolási rendeletben érintett személyek közül
azok, akiknek a hallgatói jogviszonya megszűnt, 2021.
szeptember 22-ig nyilatkozhatnak arról, hogy hallgatói
jogviszonyukat fenntartják-e.
(11) Azok a hallgatók, akik
a) a (10) bekezdés alapján a hallgatói jogviszonyuk
fenntartásáról nyilatkoztak,
b) a 2021/2022-es tanév őszi félévében tanulmányaikat
szüneteltetik,
c) a 36. § szerinti bejelentést még nem tették meg,
2021. szeptember 30-ig nyilatkozhatnak a tanulmányaik
folytatásáról (regisztráció), valamint vehetnek fel
kurzusokat a versenyjelentkezés szabályai szerint.
(12) A (11) bekezdés alapján kurzust felvevő hallgatók a
2021. szeptember 27-étől a szorgalmi időszak végéig
tartó
időszakban
összesen
egy
alkalommal
hiányozhatnak a 66. § (1) c) pontjában meghatározott
jogkövetkemény nélkül.

KOMMENTÁR

A
tanulmányi
teljesítményük
miatt
önköltséges
finanszírozási
formára
átsorolt hallgatók a kormányrendelet
értelmében mégiscsak állami ösztöndíjas
formában folytathatják a tanulmányaikat.
Igaz ez azokra is, akiknek az önköltséges
finanszírozási formára történő átsorolás
miatt szűnt meg a hallgatói jogviszonyuk.
A volt hallgatók esetében a jogviszony
visszaállítására a volt hallgató egyetértése
esetén kerülhet sor, ezért nekik erről
nyilatkozatot kell tenniük.
Az Egyetem biztosítja az érintettek
számára a tanulmányi előrehaladást,
ezért speciális szabályokat alkot a
pótlólagos
regisztrációra
és
kurzusfelvételre, valamint – tekintettel a
szorgalmi időszak előrehaladott voltára –
a lehetséges hiányzásokra. A hiányzások
maximalizálása ugyanakkor nem hat ki
arra az esetre, ha a hallgató számára
(például koronavírus fertőzés miatt)
kivételes tanulmányi rend keretében
engedélyezik a kurzusok távolléti úton
való teljesítését, azaz ilyen esetben a
hallgató egynél több alkalommal is
hiányozhat.

