TÁJÉKOZTATÓ
A JÁRVÁNYÜGYI VÉDEKEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEIRŐL, VALAMINT AZ ÁTMENETI SAJÁTOS
TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYOZÁS MEGALKOTÁSÁRÓL
A COVID-19 KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ÖTÖDIK HULLÁMÁRA TEKINTETTEL
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az ELTE 3/2020. (II. 28.) rektori-kancellári együttes utasítással
létrehozott ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület az utasításban kapott felhatalmazás
alapján ebben a TÁJÉKOZTATÓ dokumentumban ismerteti az egyetemi polgárok védelmében
bevezetett és fenntartott intézkedéseket, valamint a 2021/22-es tanév tavaszi félévére átmeneti
sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozást ad ki az egyetemvezetéssel és a hallgatói önkormányzattal
egyetértésben:
Az ELTE a 2021/22-es tanév tavaszi félévére az alábbi szempontok figyelembevételével készül fel: Az
ötödik járványhullám a fővárosi lakosság körében kezdte meg legkorábban a felívelést, és egyre
fiatalabb korosztályok körében magas dinamikával terjed. A betegség lefolyása általában enyhébb
azoknál, akik a védőoltást és az ismétlő oltást is felvették. Az egyetemi oktatók, kutatók és tanárok,
valamint a munkatársak körében az átoltottság szinte teljes körű, és a hallgatók körében is
kifejezetten magas. Ilyen alapokon azt reméljük, hogy az egyetemi közösséget érintően a
koronavírus-járvány ötödik hulláma megelőzi majd az országos tendenciákat (előbb lecseng), és a
tavaszi félév második részére már nem lesz meghatározó befolyása.
A magas egészségügyi kockázatú egyetemi polgárok védelmére, az oktatás és tanulás
folyamatosságához fűződő érdekre, a nagyszámú hiányzások megelőzésére tekintettel az Egyetem
a 2021/22-es tanév tavaszi félévet – főszabály szerint – online oktatással indítja el, és
legkorábban 3 hét elteltével – főszabály szerint – jelenléti oktatásra tervezi áttérni. A JOKT
folyamatosan figyelemmel kíséri a járvány terjedéséről szóló információkat, és azokra figyelemmel
dönt az oktatásszervezési mód megváltoztatásáról. A JOKT külön tájékoztatót ad ki a jelenléti
oktatásra áttérés időpontjáról, egy hét felkészülési időt biztosítva az érintettek számára.
Mind az online, mind a jelenléti oktatás főszabályától a dékán – egyedi mérlegeléssel hozott
döntésével – eltérhet egyes kurzusok tekintetében.
A fent megfogalmazott oktatásszervezési alapelvre tekintettel a hallgatói hiányzások különleges
kezelése nem indokolt, azokra az általános szabályok vonatkoznak a tavaszi félévben.
A szakmai gyakorlatokra a gyakorlóhely szabályai vonatkoznak. Így ott akkor is végezhető a gyakorlat
személyes jelenléttel, ha egyébként az oktatás online vagy hibrid módon folyik.
A kollégiumok szokásos rendben működnek, ott a házirendben előírtaknak megfelelően kerülnek
elkülönítésre a beteg vagy fertőzött személyek.
Ismételten és nyomatékosan felhívunk minden egyetemi polgárt, hogy a közösségi helyiségekben (így
különösen tantermekben, ügyfélfogadási helyiségekben, folyosókon) az orrot és szájat eltakaró
maszk szabályos használata mindenki számára kötelező. Ez alól csak az előadást, szemináriumot,
gyakorlati órát tartó oktató képez kivételt a foglalkozás időtartama alatt.

A járvány alakulásától függetlenül folyamatosan be kell tartani az alapvető egészségügyi
szabályokat.
Az Egyetem épületeit, létesítményeit, tanóráit kizárólag egészséges, a koronavírus- vagy
influenzamegbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.
Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület a 2021/2022-es tanév tavaszi félévére
vonatkozóan ideiglenes sajátos tanulmányi és vizsgaszabályokat (TVSZ) alkot az alábbiak
szerint:
A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
II. KÖTET
HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER
SAJÁTOS SZABÁLYAI A 2021/2022-ES
TANÉV TAVSZI FÉLÉVÉBEN

KOMMENTÁR

1.

A JOKT által kiadott rendelkezések külön
szabályzatba foglalás nélkül is
alkalmazandók.

Mind a korábban, mind az ezt követően
hozott olyan JOKT-döntés esetében, amely
a HKR-ben és mellékleteiben
megfogalmazott rendelkezést is érint, a
JOKT-döntés szerint kell eljárni. A
sürgősséggel meghozott döntések, ha
ennek jellege indokolja, később
szabályzatba kerül foglalásra.

2.

Jelen szabályzat az indokolást tartalmazó
kommentárral egységet képez, a szabályzat
rendelkezéseit a kommentár
figyelembevételével kell alkalmazni.

A kommentár a „jogalkotói” szándékot
hivatott megvilágítani, ennek
következtében értelmezi a megfogalmazott
szabályokat, irányt mutat a „jogalkalmazó”
számára, így az abban foglaltak a szabályzat
rendelkezéseivel együtt alkalmazandók.

3.

A hallgatót és oktatót kölcsönös
együttműködési kötelezettség és a
jóhiszeműség követelményének megtartása
terheli a tanulmányi és vizsgakötelezettség
teljesítése során is.

Jelen szabályzatban azért szükséges ezt az
egyébként is létező alapelvet hangsúlyozni,
mert előfordulhatnak olyan szituációk,
amelyekre a szabályzati előírások nem
adnak kimerítő választ. A megoldás
megtalálása során ilyenkor különösen
fontos az oktatásban résztvevő felek
kölcsönös együttműködése.

4.

A dékán egyes kurzusok oktatásszervezési
formáját a HKR 17. § (2a) bekezdésben
foglaltaktól eltérően a félév közben
megváltoztathatja. Erről előzetes
tájékoztatást kell adnia a JOKT számára.

A kurzusok oktatásszervezési formájáról a
dékán által meghatározott eljárásrend
szerint, a félév kezdetét megelőzően kell
dönteni, viszont a járványhelyzet
alakulására tekintettel indokolt a dékán
számára megadni annak jogát, hogy egyes
kurzusok esetében az előre meghatározott
oktatásszervezési módtól eltérjen. A
koronavírus okozta járvány 5. hullámában
ez tipikusan (de nem kizárólag) a kurzusok

előbb online, később pedig jelenléti
formában való megtartását jelenti.
A jelen JOKT Tájékoztató a kihirdetését követő napon, 2022. január 21-én lép hatályba.
Budapest, 2022. január 20.
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Járványügyi Operatív Koordináló Testület

