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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

EGYETEMI TANULMÁNYI BIZOTTSÁG 

 

Irányelvek a távolléti oktatás kapcsán  

a TVSz egyes rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatban 

 

Az Egyetemi Tanulmányi Bizottság a tanulmányi és vizsgaszabályzatról szóló 

X./10./2015-2016. számú szenátusi határozat [a továbbiakban: TVSz] 3. § (7) bekezdés 

a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a távolléti oktatásban a TVSz egyes rendel-

kezéseinek koordinált, egységes alkalmazása érdekében a következő irányelvet adja 

ki: 

 

I. Betekintés az értékelt teljesítményértékelésbe 

A TVSz 127. § (6)-(9) bekezdés szerinti betekintés lehetőségét az információs rendsze-

rek útján végzett írásbeli teljesítményértékelések során is biztosítani kell. Az ismeret-

átadási és értékelési folyamatban részt vevő minden személy (oktatók és hallgatók) 

közös érdeke, hogy a hallgató a teljesítményértékelések javítását, értékelését – ide értve 

a helyes válaszokat – megismerhesse, az értékelés ellen, ha az esetleg hibát tartalmaz, 

felszólalhasson. A távolléti oktatás során ez a jog nem korlátozható. 

 

II. Személyazonosítás az évközi teljesítményértékelések során 

A Koordinációs Bizottság 2020. március 22. napján kelt intézkedéseinek 6. pontjában 

foglaltak szerint az oktatónak távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben az infor-

mációs rendszerek nyújtotta lehetőségekhez igazodva kellő gondossággal és alapos-

sággal kell eljárnia a tanulmányi teljesítményértékelések során a személyazonosság 

igazolásakor. A kellő gondosság és alaposság nem vezethet indokolatlan túlzásokhoz, 

azt csak a szükséges mértékre korlátozottan lehet alkalmazni. Ennek megfelelően a 

teljesítményértékelésekhez tartozó személyazonosítás során 

a) azt kell vélelmezni, hogy az információs rendszerbe az a hallgató jelentkezett 

be, aki erre jogosult és aki a teljesítményértékelésre kötelezett, ellenkező bizo-

nyítására az oktató kötelezett; 

b) arckép mutatására (videokapcsolat fenntartására) kizárólag szóbeli teljesít-

ményértékelésen kötelezhető a hallgató, de erről a hallgatót előzetesen tájékoz-

tatni kell; a hallgató jelezheti, hogy e feltételnek nem tud eleget tenni, mely eset-

ben a teljesítményértékelésre más, képi azonosítást nem igénylő eljárást kell fel-

kínálni; 

c) hallgatótól nem kérhető az arcképen kívül más képi felvétel (pl. környezetének 

képe) bemutatása; 
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d) hallgató nem kötelezhető pontos tartózkodási helyének megadására; 

e) személyazonosító okmányról felvétel nem készíthető; 

f) az információs rendszer működési sajátosságai, problémái (pl. akadozó vagy 

időként megszakadó jelátvitel) a hallgató hátrányára nem értékelhetők. 

 

III. Tanulmányi cselekmények kép- vagy hangfelvétel útján való rögzítése 

Tanulmányi cselekmény (előadás, gyakorlat, laboratóriumi gyakorlat, konzultáció, tel-

jesítményértékelés, szóbeli vagy írásbeli vizsga, szigorlat) sem kép-, sem hang-, sem 

együttes kép- és hangfelvétel útján nem rögzíthető. A tanulmányi cselekmény kép-, 

illetve hangfelvételének rögzítési tilalma nem zárja ki, hogy az oktató saját előadásáról, 

gyakorlatáról felvételt készítsen és azt a hallgatók számára hozzáférhetővé tegye. 

 

IV. Vizsga- és szigorlati alkalmak meghirdetése 

A Koordinációs Bizottság 2020. március 16-án kelt intézkedéseinek 13. pont b. alpont-

jában előírt vizsga- és szigorlati alkalom meghirdetési kötelezettség alól a kari tanul-

mányi bizottságok a TVSz 117. § (3) bekezdésben foglaltak szerint felmentést adhat-

nak, ez a jogkörük nincs korlátozva. 

 

V. Záróvizsga időszak és a félév (tanév) lezárása 

1. Ha jogszabály vagy a Koordinációs Bizottság eltérően nem rendelkezik, a tan-

évet a 2019/2020-as tanév időbeosztásáról szóló 4/2018. (XII. 18.) számú Rektori 

Utasítás szerint kell befejezni, figyelemmel a Koordinációs Bizottság 2020. már-

cius 16. napján kelt intézkedéseinek 13. pontjában foglaltakra. 

2. A 101/2020. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében és a Koordinációs Bizottság 

2020. március 11. napján kelt intézkedéseinek I. szakasz 2. pontjában foglaltakra 

figyelemmel 

a) különösen indokolt esetben egyes, a hallgató személyes jelenléte nélkül 

nem megvalósítható tanulmányi cselekmények (például: mérőtábor, pe-

dagógiai gyakorlat) 2020. augusztus 31. napjáig megszervezhetők, ha a 

kijárási korlátozásról szóló rendelkezést a Kormány hatályon kívül he-

lyezi; 

b) különösen indokolt esetben (baleset, betegség, szülés vagy egyéb önhi-

bán kívüli ok) záróvizsga a tanév időbeosztásáról szóló rektori utasítás-

tól eltérően 2020. augusztus 24-28. közötti időszakban is szervezhető 

 

VI. Záróvizsgák lebonyolítása 

1. A 101/2020. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a 

záróvizsga-bizottság szabályosan összeállítottnak minősül és nem vezet a záró-

vizsga érvénytelenségéhez, ha a záróvizsga-bizottság elnökből és további egy 
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tagból áll. Az elnök és tag közül az egyik legalább egyetemi docens vagy egye-

temi tanár. 

2. Záróvizsga veszélyhelyzetben elsődlegesen távolléti módon, információs rend-

szer útján bonyolítható le. Kivételesen – a járványügyi intézkedések, az emberi 

élet és egészség védelmére vonatkozó előírások betartása mellett, a hallgató ön-

kéntes választása alapján, ha a távolléti vizsgához a technikai feltételek nem 

biztosíthatók – a szakot gondozó kar jelenléti záróvizsgát is szervezhet. 

3. A távolléti módon szervezett záróvizsga során a résztvevők folyamatos hang- 

és képkapcsolatot tartanak fenn. A kapcsolat megszakadásakor a záróvizsgát 

fel kell függeszteni és az csak annak helyreállta után folytatható. 

4. A távolléti módon szervezett záróvizsga során záróvizsga jegyzőkönyvet a zá-

róvizsga-bizottság elnöke vagy titkára készíti el és elektronikus aláírással vagy 

azonosításra visszavezetett digitális hitelesítéssel1 ellátva juttatja el a TVSz-ben 

meghatározott határidőben a Központi Tanulmányi Hivatalba. A jelenléti záró-

vizsga során a jegyzőkönyvet a TVSz-ben elírt módon kell hitelesíteni. 

5. A záróvizsga tantárgyankénti szóbeli vizsgarészében felkészülési időt – össz-

hangban a TVSz 118. § (2) bekezdésében foglaltakkal – a vizsga jellegéhez iga-

zodóan nem kell biztosítani. 

 

VII. Szakmai gyakorlattal kapcsolatos kérdések 

A 2019/2020. tanév tavaszi félév szorgalmi időszakában vagy a félévet követő nyári 

időszakban teljesítendő szakmai gyakorlat követelmény teljesítése kapcsán az illetékes 

oktatási szervezeti egység az eddig szokásos módon a szakmai gyakorlatot megszer-

vezi, illetve a megszervezéshez segítséget nyújt az érintett hallgatónak. A veszélyhely-

zetben, valamint ahhoz kapcsolódóan  

a) amennyiben a hallgató a szakmai gyakorlat teljesítését a tavaszi félévben vagy 

azt követően megkezdte, de az neki nem felróható okból nem fejeződött be, a 

szakmai gyakorlatot teljesítettnek kell tekinteni, ennek hiányában 

b) a hallgató munkatapasztalatát (korábbi munkavégzés, egyéb szakmai, gyakor-

lati tapasztalat) a kreditelismerés szabályai szerint a kreditátviteli bizottság 

szakmai gyakorlatként elismeri, ennek hiányában 

c) ha a 2019/2020. tanév tavaszi féléve nem utolsó a hallgató tanulmányai során, 

az illetékes oktatási szervezeti egység egyetemi gyakorlóhelyen a 2020/2021. 

tanév őszi félének szorgalmi időszakára szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít 

a hallgatónak, ennek hiányában 

d) a szakmai gyakorlatot teljesítettnek kell elismerni.  

  

                                                 
1 https://niszavdh.gov.hu/index  

https://niszavdh.gov.hu/index
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VIII. Kedvezményes tanulmányi rend 

A kari tanulmányi bizottságok által adott kedvezményes tanulmányi rendre vonat-

kozó engedélyek – kivéve a TVSz 130. § (2) bekezdés e) pontja alapján kiadottakat – a 

veszélyhelyzet időtartama alatt nem érvényesíthetők. 

 

IX. Új tantárgyak, illetve kurzusok meghirdetése 

A 2019/2020. tanév második (tavaszi) félévére új tantárgy kizárólag nyári egyetemi for-

mában, előrehozott, az őszi félévre vonatkozó teljesítéssel hirdethető meg. Ilyen mó-

don kizárólag szabadon választható tantárgy hirdethető meg. Kivételt jelent a helyet-

tesítő tantárgyként hallgatók egy csoportjának felajánlott tantárgy, amelyet egy a 

2019/2020. tavaszi félévére meghirdetett, a hallgatók által felvett, de a távolléti okta-

tásra való áttérés miatt nem teljesíthető tantárgy helyett ajánl fel a kar. A helyettesítő 

tantárgy szorgalmi időszakban vagy nyári egyetemi formában is megszervezhető és 

teljesítése a 2019/2020. tanév tavaszi félévéhez számít. Helyettesítő tantárgyként min-

tatantervi kötelező vagy kötelezően választható, indokolt esetben szabadon választ-

ható tárgy is felajánlható. A helyettesítő tantárgy felvételére a hallgató nem kötelez-

hető. 

 

X. Utólagos tantárgyfelvétel és -leadás 

Az utólagos, kérelemre történő nem saját hibás tantárgy- és kurzusfelvétel és leadás 

lehetősége 2020. április 19. napjával megszűnik, ezt követően tantárgyat, kurzust le-

adni vagy felvenni csak méltányosság keretében lehet. 

 

XI. Szakirányú továbbképzési szakokra vonatkozó különös előírások 

A szakirányú továbbképzési szakok oktatásszervezési feladatait, azok ütemezését és a 

veszélyhelyzetben alkalmazandó sajátos szabályait – ezen irányelvekben foglaltakkal 

összhangban és a TVSz 56. alcímében foglaltakra figyelemmel – a szakot gondozó kar 

állapítja meg. 

 


