
Teljes vagy részleges jelenléti oktatásra való visszatérés 

a 2020/21. tanév 2. félévében 

 
Az Egyetemi Tanulmányi Bizottság a tanulmányi és vizsgaszabályzat 3. § (7) bekezdés 

a) pontjában foglalt koordinációs feladatkörében eljárva a következő irányelvet adja 

ki. 

 

Az irányelv célja: 

 

A képzési célok maradéktalan megvalósítása jelenléti oktatási formában lehetséges. 

Optimális esetben a félév során lehetőség nyílik teljes vagy részleges jelenléti oktatásra 

áttérni. Mind a hallgatók, mind az oktatók számára az a legkedvezőbb, ha ezt tervsze-

rűen, felkészülten tudjuk megtenni. Jelen irányelv célja az áttérés ütemezése. 

 

Az irányelv hatálya: 

 

Az irányelvben foglaltak alap- és mesterképzésben, ezen belül a magyar, a német és 

az angol nyelvű kurzusokra egyaránt érvényesek. 

 

Feltételek: 

 

1. A 2020/21. tanév 2. féléve során a jogszabályi környezet úgy változik, hogy a 

BME-n egyes tanulmányi cselekmények jelenléti formában is megtarthatók. 

2. A BME számára kötelező előírások lehetővé teszik egyéni ütemezés megvalósí-

tását. 

 
Áttérés jelenléti oktatási formára: 

 
1. A tanulmányi cselekmények tervezhetősége érdekében a jelenléti oktatási for-

mára áttérést a jogszabály által lehetővé tett legkorábbi időpontban, de az aláb-

biak közül választva szükséges végrehajtani: 

a. 2021. április 12-től (tavaszi szünetet követő hét eleje), vagy 

b. 2021. május 25-től (vizsgaidőszak kezdete) 

2. A karok az 1.a., illetve 1.b. pontokban meghatározottól eltérő, jogszabály által 

lehetővé tett időpontot is választhatnak, amennyiben erről a beoktató karokkal 

is megállapodnak. 

3. A karok különböző kurzusokra (alapértelmezésben kurzustípusokra, pl. elő-

adás, tantermi gyakorlat, laboratórium), valamint a teljesítményértékelésekre 

eltérő ütemezést is megállapíthatnak, amennyiben erről a beoktató karokkal is 

megállapodnak. 

4. Jelenléti záróvizsga szervezése – amennyiben jogszabály lehetővé teszi – akkor 

is lehetséges, ha 1.b. szerint sem térünk át jelenléti oktatásra. 



5. Az angol nyelvű képzésben a külföldi hallgatók beutazási nehézségei miatt a 

távolléti oktatás szükség szerint a félév végéig fenntartható. 

6. A fenti 1., 2. és 3. pont szerinti áttérést legalább két héttel az esedékesség előtt 

ki kell hirdetni. 

7. Amennyiben egy hallgató számára a jelenléti oktatásban való részvétel különös 

nehézséget jelent (pl. kockázati csoportba tartozik, ilyen személlyel egy háztar-

tásban él, vagy megfelelő lakhatása nem biztosított), távolléti oktatásra vonat-

kozó kérelmet adhat be, ennek formája kedvezményes tanulmányi rendre irá-

nyuló Neptun-kérvény. A kérelemhez mellékelni kell a kérést megalapozó or-

vosi vagy egyéb igazolásokat (pl. érvényes lakcímkártya).  

 

Budapest, 2021. március 23. 


