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Kedves Kollégák, Kedves Hallgatók! 

Az ITM Felsőoktatási Államtitkárságának tájékoztatása alapján május 18-tól az alábbi 

rendelkezések lépnek életbe a felsőoktatási intézményekre vonatkozóan: 

A Kormány 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelete a fővárosi védelmi intézkedésekről az 

alábbiak szerint rendelkezik. 

 

6. A felsőoktatási intézményekre vonatkozó intézkedések 

7. § (1) A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben 

látogatható. A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos. 

(2) A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik. 

 

Ennek megfelelően az alábbi módosítások lépnek életbe a félév zárásának tekintetében. 

 

Minden más tekintetben a TVSZ előírásait továbbra is be kell betartani. 

 

1, A kollokviumok lebonyolítása célszerűen továbbra is online, levelezősöknél lehetőleg 

írásban történjen. A már megtörtént, hallgatókkal való ismertetések alapján zárhatóak a 

hallgatók kurzusai, nem kell módosítani. Ahol az oktató nem jelzi a hallgatók felé legkésőbb 

május 23-ig, ott a már egyeztetett formában történik a számonkérés. 

 

2, Ahol a vizsgáztató kolléga a szóbeli formához ragaszkodik, ott a hallgatók személyes 

részvételét az alábbiak szerint kell megoldani: 

- a vizsga időpontját, helyét, körülményeit legalább egy héttel a vizsga előtt ismertetni 

kell a hallgatókkal, 

- a teremben egyszerre max. 4 hallgató és a vizsgáztató tartózkodhat, az éppen 

felkészülő hallgatók legalább 1,5 m-re üljenek egymástól, 

- a többi hallgatót időben elosztva célszerű behívni, a várakozás az udvaron, vagy olyan 

teremben – pl. az erre a célra rendelkezésre bocsájtott tornateremben - történjen, ahol a 

hallgatók a megfelelő távolságot be tudják tartani,  

- maszk, kesztyű használata nem kötelező, de a sűrű kézmosás, fertőtlenítés, megfelelő 

távolságtartás erősen ajánlott. 

 

3, Írásbeli vizsgára is be lehet hívni a hallgatókat, amennyiben a megfelelő (legalább 1,5 m-

es) távolság betartása biztosított a teremben. A vizsga időpontját ebben az esetben is legalább 

1 héttel a vizsga előtt közölni kell a hallgatókkal. Az oktató a termet a feltételeknek 

megfelelően kell, hogy kiválassza. 

 

4, Minden más jellegű számonkérésnél is a fenti biztonsági előírások betartása kötelező. 

 

5, A vizsgára várakozó hallgatók az udvaron, illetve a tornateremben tudják megoldani, hogy 

a megfelelő távolságot tudják tartani egymással. A mosdókban fertőtlenítős kézmosásra van 

lehetőség. 

 



6, A záróvizsgák lebonyolítása (minden végzős hallgató esetén) személyes jelenléttel, a régi, 

ismert módon fog történni, a következő módosításokkal: (A vizsgaelnökök részletes útmutatót 

a szokásos módon fognak kapni.) 

- a bizottság továbbra is 2 tagból fog állni, ők egymással is, a hallgatókkal is a 

megfelelő távolságot tartják a vizsga alatt, 

- a hallgatók közös kezdési és zárási behívása elmarad, a beosztás úgy történjen meg, 

hogy óránként 4 hallgató legyen a teremben, (vagy közelében) 

- a felkészülésnél a 1,5 m-es távolságot biztosítani kell, mint ahogyan a feleletnél is, 

- egy folyosón maximum 2 teremben folyhat a vizsgáztatás, a várakozó hallgatók az 

udvaron, illetve a tornateremben tudnak megfelelő távolságot tartani egymással, 

- a szakdolgozatok, egyéb dokumentumok átadásához, illetve a felkészülés alatt is 

kesztyű, maszk használható, nem kötelező, 

- a mosdókban a fertőtlenítős kézmosás rendelkezésre áll, alapos és gyakori szellőztetés 

ajánlott a termekben, 

- a takarító kollégák a termek, mosdók kilincseit napközben többször áttörlik 

fertőtlenítőszeres tisztítóval. 

 

Vigyázzunk egymásra, vigyázzanak magukra! 

 

Vác, 2020. 05. 18. 

 

        Libor Józsefné dr. sk. 

         rektor 

 


