
 
 

 

 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2021/2022-es tanév tavaszi félévére vonatkozó átmeneti 

sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozása  

 

 

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete a 3/2020. (II. 28.) rektori-kancellári együttes 

utasításban foglalt felhatalmazás alapján, 2022. január 20. napján megjelent TÁJÉKOZTATÓ-jával 

kiadta a 2021/2022-es tanév tavaszi félévére vonatkozó ideiglenes sajátos tanulmányi és 

vizsgaszabályokat (a továbbiakban: TVSZ). A TVSZ 2022. január 21. napjától hatályos. 

 

 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZAT 

II. KÖTET 

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 

SAJÁTOS SZABÁLYAI A 2021/2022-ES 

TANÉV TAVASZI 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, melyekre 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, 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. 

 

https://www.elte.hu/dstore/document/4558/rku-2020-03-koronavirus-egyetemi-intezkedesek.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/4558/rku-2020-03-koronavirus-egyetemi-intezkedesek.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/7607/ELTE-JOKT-2022-01-20.pdf

