Az SZTE Távoktatási Operatív Bizottság vizsgákkal kapcsolatos szabályzati értelmezése
a veszélyhelyzetben folytatandó online távolléti oktatáshoz kapcsolódóan
(az értelmezést az Egyetemi Oktatási és Képzési Bizottság a 2020. 04. 28-i ülésén meghallgatta)
Kapcsolódó előzetes anyagok:
 1/2020 (III. 13.) sz. EOB-döntés az elméleti oktatáshoz kapcsolódó számonkérésről
 2/2020 (IV. 07.) sz. EOB-döntés a felkészülési időről a rendkívüli online oktatás során
 TOB-állásfoglalás: A Távoktatási Operatív Bizottság tájékoztatása a rendkívüli okline oktatási
rendben történő vizsgáztatás egyes kérdésiről (2020. 03. 26.)

Értelmezendő szabályzati hely/kérdés
TVSZ 2. „Vizsga: […] Lásd még: szigorlat,
kollokvium, beszámoló, félévközi jegy.”

Veszélyhelyzeti megoldás
Az online tanulmányi rendben a vizsgázás nem
feleltethető meg egy az egyben a klasszikus
szóbeli-írásbeli megkülönböztetésnek. Emiatt –
annak fenntartásával, hogy a vizsga
törzsrészének továbbra is meg kell felelnie a
szóbeli-írásbeli megkülönböztetés online
oktatási megfelelőjének – a vizsga jellege lehet
kevert, pl. a szóbeli vizsgát megelőző írásbeli
beugró mintájára írásbeli vizsgához is társulhat
szóbeli villámkérdésblokk („kiugró”). Az is
elfogadható, hogy az online tanulmányokra
tekintettel, ha a számonkérés formája
megváltozik. Minden módosulás esetén
azonban előzetes tájékoztatási kötelezettség áll
fent.
Vö. 1/2020 (III. 13.), 2/2020 (IV. 07.) sz. EOBdöntés, TOB-állásfoglalás
Amennyiben a (jellemzően gyakorlati) kurzus
megtartása vagy a vizsgáztatás a jelenléti
korlátozások miatt a 2019/20/2 félévben nem
valósítható meg, a kurzus, illetve a vizsga
„veszélyhelyzeti pótlókurzus” formájában a
következő félévben pótolható. A pótlókurzus
járhat óralátogatási kötelezettséggel vagy
anélkül, illetve kiterjedhet csak a ténylegesen
elmaradt órák pótlására is. A pótlókurzusra
mindazok a szabályok érvényesek, mint a
vizsgakurzusra (pl. vizsgaidőszakon kívüli
vizsgázás), azzal, hogy a pótlókurzusokra nem
vonatkoznak a kari tanulmányi ügyrendekben a
vizsgakurzusokra megállapított korlátozások.
Fontos, hogy a meg nem tartott, illetve jegy
nélkül végződött kurzusokról a hallgatók a
tanulmányi adminisztráció által hivatalból
törlendők, hogy a korrigált kreditindex ne
romoljon, illetve a kurzus ne számítson ismételt
tárgyfelvételnek.

TVSZ 13.1 „A vizsga lehet szóbeli, írásbeli, és
gyakorlati, illetve állhat írásbeli, szóbeli, illetve
gyakorlati részből.”

TVSZ 2. „vizsgakurzus: Sikertelen kurzus
ismétlése óralátogatási kötelezettség nélkül.”
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Értelmezendő szabályzati hely/kérdés
TVSZ „7.4. A hallgató a szakján egy félévben
maximum 45 kredit erejéig vehet föl tárgyakat”

Veszélyhelyzeti megoldás
A veszélyhelyzeti pótlókurzus nem számít bele a
TVSZ 7.4 szerinti maximálisan felvehető
kreditszámba.
A tantárgyi követelményekben közzétettektől a
vizsgáztatás formája, rendje és a
vizsgakövetelmények tekintetében el lehet
térni, ha az a veszélyhelyzeti online oktatási
renddel összefüggésben van, és lehetővé teszi,
hogy a hallgatók a megváltozott körülmények
közt is teljesíthessék a tárgyat.
(Az eltéréseket a közzétett követelményekben
frissíteni kell a hallgatók párhuzamos értesítése
mellett.)

TVSZ „8.4. A tárgy oktatásáért felelős tanszék,
illetve oktató legkésőbb a szorgalmi időszak
második hetének végéig a hallgatók számára
közzéteszi a tantárgyi követelményeket, a
tantárgyi tematikát és a vizsgáztatás módját az
ETR annotációs felületén.”
TVSZ 2. „a tantárgy teljesítéséhez kapcsolódó
közzétett előírások köre […]”
TVSZ. 2. mell. (ÁOK KTÜ) 10.1 „Az oktatásiszervezeti egységek vezetői a szemeszter
második tanulmányi hetének végéig kötelesek
gondoskodni arról, hogy a hallgatók
megismerhessék az alábbiakat […]a vizsgáztatás
[…] formáját, rendjét […]
vizsgakövetelményeket”
TVSZ 9.1–9.2. Kivételes tanulmányi rend

A szenátus által meghatározott időrendi
beosztásban nem teljesíthető és veszélyhelyzeti
pótlókurzussal ki nem váltott tárgyak esetén a
karok hivatalból kivételes tanulmányi rendet
határozhatnak meg, ahol az oktatás és a
számonkérés történhet a tanév rendjén kívül. A
tanítási szünet időszakára való tolódás esetén a
hallgatói képviselettel való egyeztetés
szükséges.
Az így elrendelt kivételes tanulmányi rend
esetén a tanulmányi kötelezettségek
végidőpontját a tanulmányi adminisztráció a
jogviszonyigazoláson záradékban feltünteti.
A tanulmányi adminisztráció gondoskodik arról,
hogy az így megszerzett jegyek pótlólag
bekerüljenek a már lezárt féléves indexbe.
A TVSZ 12.1 szabálya érvényes a veszélyhelyzeti
pótlókurzusokra is. Vizsgaidőszakon kívüli
vizsgázás a hivatalból elrendelt kivételes
tanulmányi rendben is lehetséges.
Ilyen különös méltányossági oknak minősül, ha
igazolt technikai problémák miatt nem tud a
hallgató a vizsgaidőszakon belül levizsgázni. Ha
a dékáni méltányossági kérelmek számát a kari
tanulmányi ügyrend korlátozza, akkor az ilyen
indokkal beadott kérvények a korlátozás
szempontjából nem minősülnek dékáni
méltányossági kérelmeknek.
Az oktatási informatikai rendszer
leterheltségére tekintettel a meghirdetett

TVSZ 12.1. „A csak vizsgára meghirdetett
kurzusok hallgatói vizsgát tehetnek a
szorgalmi időszakban is, az oktatóval
(vizsgáztatóval) való egyeztetés után.”
TVSZ 12.1. „Vizsgaidőszakon kívüli egyéb
vizsgázást a kar vezetője kivételesen, különös
méltányosságból, kérelemre, egyénileg
engedélyezhet.

TVSZ 12.3. „A kar az elektronikus tanulmányi
rendszerben köteles nyilvánosságra hozni a
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Értelmezendő szabályzati hely/kérdés
szorgalmi időszak vége előtt legalább három
héttel az egyes vizsgák napjait”

Veszélyhelyzeti megoldás
napon belül a vizsga időpontja a hallgatók
értesítése mellett 48 órával az eredetileg
kitűzött időpont előtt megtehető. Ha a
módosított időpont ütközik a hallgató
halaszthatatlan elfoglaltságával, akkor azt
igazolt távollétnek kell tekinteni és biztosítani
kell a későbbi vizsgázás lehetőségét.
A terheléslosztás miatt a vizsga tartására 16 és
20 óra közti időpont is kijelölhető a fenti
feltételekkel (előzetes értesítés, igazolt
hiányzás).
A vizsgaalkalmak és -helyek minimális számának
megállapításban nincs változás: továbbra is
legalább 1 heti alkalom szükséges 150%-os
létszámnak meghirdetve. Ettől a kivételes
tanulmányi rendű és szorgalmi időszakban zajló
pótlókurzusos vizsgázás esetén lehet eltérni
azzal, hogy a hallgatók esetleges ütköző
elfoglaltságait figyelembe kell venni és kezelni
kell.
A karok elérhetnek a tanulmányi
ügyrendjeikben a TVSZ-nél többet biztosító
vizsgahirdetési szabályzástól.
L. TVSZ 2. „Vizsga” pontnál

TVSZ 12.3.

TVSZ 13.1 „A vizsga lehet szóbeli, írásbeli, és
gyakorlati, illetve állhat írásbeli, szóbeli, illetve
gyakorlati részből.”
TVSZ 13.1. „A szóbeli vizsgák nyilvánosak”

TOB-ajánlás: „A szóbeli vizsgák nyilvánossága a
videokonferenciába egy időben bekapcsolódók
tekintetében valósul meg.” — A TVSZ-beli
szabály érvényesülése érdekében az előzetesen
jelentkező nem vizsgázókat a
videokonferenciához hozzá kell rendelni „csak
hallgató” státuszban.
Törekedni kell ugyanakkor arra, hogy a
videokonferencia sajátos nyilvánossága ne
jelentsen adatvédelmi sérelmet. Ilyen esetben
alkalmazható a BBB „breakout room”
szolgáltatása. Adatvédelmi megfontolások miatt
a vizsga oktató általi rögzítése nem javasolt.
TVSZ 13.3. „A szóbeli vizsgák érdemjegyét aznap TOB-ajánlás: „A szóbeli számonkérés során a
[…] köteles a vizsgáztató tanszék a hallgató
vizsga eredményét még a videokapcsolat során
tudomására hozni”
közölni kell a hallgatóval, továbbá rögzíteni kell
a Neptun rendszerben. Ettől akkor lehet eltérni,
ha a vizsgát több személy előtt teszik le, és arról
jegyzőkönyv készül.”
TVSZ 13.3. „Az érdemjegy nem nyilvános adat.” Az érdemjegy nem nyilvános volta nem zárja ki,
hogy azt a nyilvános szóbeli vizsgán jelenlévők
és a vizsgát követők ne ismerhessék meg, a
vizsgának ui. része az értékelés. Az ezen kívüli
nyilvánosság van kizárva az érdemjegy
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Értelmezendő szabályzati hely/kérdés

Veszélyhelyzeti megoldás
megismeréséből. Így a vizsgajegyet a szóbeli
vizsgán az oktató a videokonferencia résztvevői
előtt közölheti.
A TVSZ-beli szabály indokát a CooSpacevizsgateszt részben teljesíti is, mivel az
automatikus értékeléssel a szubjektív döntés ki
van zárva. A hallgató kérelmére ugyanakkor
közölni kell, hogy az általa kitöltött kérdéssor
vitatott kérdésénél mi volt a rendszerben a
helyes válasz. A dolgozatba való betekintés
biztosítható olyan, a kérelmező hallgatóval
folytatott videokonferenciával, ahol az oktató a
képernyőjét megosztva mutatja meg a hallgató
által kitöltött teszt oktatói nézetét. Ennek
alternatívája lehet, ha az oktató a vizsgateszt
beállításaiban engedélyezi a „visszanézés”
lehetőséget (időbeli korlátozással vagy anélkül).
A normál vizsgarendtől eltérő vizsgáztatás
esetén tekintettel kell lenni a hallgató
méltánylandó érdekeire: ezeket mint
engedélyezett (igazolt) távolléteket kell
figyelembe venni, vö. pl. a TVSZ 12.1 kapcsán
említetteket.
Különösen ide kell érteni, ha a vizsgázást
technikai problémák akadályozzák meg; ehhez
vö. TOB-ajánlás 6. pont
Vö. TOB-ajánlás 2. pont. Ilyen célt szolgálhat a
TVSZ 2. és TVSZ 13.1 esetén említett szóbeli
villámkérdésblokk („kiugró”) is, amennyiben az
írásbeli a hallgató által írtak ismeretében utóbb
pl. fogadóóra formájában győződik meg az
oktató, hogy a fogadóórán megjelent oldotta-e
meg az írásbelit.
Azonban, ha az oktató járulékos ellenőrzést
nem kíván végezni, a TVSZ szerinti
személyazonosság-ellenőrzést kimeríti az a
tény, hogy milyen hallgatói azonosítóval
jelentkeztek be a CooSpace rendszerbe.
(L. még az adatvédelmi biztos ajánlását a
táblázati részt követően)
Írásbeli online vizsga esetén elegendő a
tantárgyi követelmények vagy a vizsgateszt
leírásában felhívni a figyelmet a vizsga
tisztaságának a követelményeire.
A kurzusteljesítési lap kitöltése helyett vö. TOBajánlás: „A szóbeli számonkérés során a vizsga
eredményét még a videokapcsolat során közölni
kell a hallgatóval, továbbá rögzíteni kell a
Neptun rendszerben. Ettől akkor lehet eltérni,

TVSZ 13.3. „Az írásbeli értékelést, a
megoldókulcsot, az értékelés szempontjait a
vizsgáztatónak a hallgatók tudomására kell
hoznia és biztosítani kell a dolgozatba való
betekintést is.”

TVSZ 13.4. „A vizsgáról való nem engedélyezett
távolmaradás elhasznált vizsgaalkalomnak
minősül”

TVSZ 13.5. „A vizsgákon ellenőrizni kell a
hallgató személyazonosságát.”

TVSZ 13.5. „A hallgató figyelmét fel kell hívni a
vizsga megkezdése előtt a vizsga tisztaságának
követelményeire.”
TVSZ 13.6. „a hallgató ETR-ből nyomtatott és a
szóbeli vizsgára magával hozott
kurzusteljesítési lapján (vagy a
leckekönyvében) az oktató köteles az
érdemjegyet rögzíteni és aláírásával ellátni”
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Értelmezendő szabályzati hely/kérdés

Veszélyhelyzeti megoldás
ha a vizsgát több személy előtt teszik le, és arról
jegyzőkönyv készül.”
A normál vizsgákat érintő eltéréseken
túlmenően változás nincs.
NB. Az igazolt technikai problémák miatt
sikertelen vizsgák nem minősülnek
számonkérésnek, így azok ismétlését normál
vizsgakísérletként kell figyelembe venni.
Vö. TOB-ajánlás 5. pont
A veszélyhelyzetben alkalmazandó online
tanulmányi rend miatti változások jellemzően
nem minősülnek olyan körülménynek, amelyet
2 hónappal korábban kell kihirdetni. Nem
vonatkozik ez az olyan lényeges módosításokra,
amely a számon kért tudás tárgyát vagy az
eredmény kiszámítási módját illetik, és a
hallgatókra nézve hátrányosak.
Vö. 2/2020 (IV. 07.) sz. EOB-döntés a
felkészülési időről a rendkívüli online oktatás
során
A pályázati feltételek elbírálásakor figyelembe
kell venni a veszélyhelyzeti jelenléti-részvételi
korlátozások miatt előálló helyzetet. A karon
megállapított 100%-os tanulmányi
teljesítménynél is tekintettel kell lenni az új
tanulmányi munkarend következményeire.
Nem szabad kizáró feltételként figyelembe
venni a központi (kari) döntés miatt törölt,
illetve pótlókurzusként teljesítendő tárgyakat.
Nem szabad kizáró feltételként figyelembe
venni a központi (kari) döntés miatt törölt,
illetve pótlókurzusként teljesítendő tárgyakat.

TVSZ 14. A sikertelen vizsga ismétlése, 15. A
sikeres vizsga megismétlése

TVSZ 19. Záróvizsga
TVSZ 19.7. „A kari hirdetmények megjelentetési
határideje a záróvizsga időszak kezdete előtt 2
hónap.”

GYTK KTÜ „13.3.1. Szóbeli vizsgán a
felkészülésre legalább 20 percet kell
biztosítani.”
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzata –
4. Pályázati feltételek

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzata 5.
„Kizáró feltétel a pályázati határidőben felvett,
de nem teljesített kötelező kurzus”
Ösztöndíjszabályzat 2. § (1) c) „egészségügyi
osztatlan képzés esetén a hallgató a tanulmányi
ösztöndíj szempontjából figyelembe vett
képzésén az adott félévet megelőző utolsó aktív
félévben minden felvett kurzusát teljesítette, és
adott félévben minden tárgyat (illetve a neki
megfelelő kurzust) első alkalommal vett fel.”
Esélyegyenlőségi szabályzat 8. „A felkészüléshez
biztosítható hosszabb felkészülési idő a nem
fogyatékos hallgatók esetében megállapított
időtartam legfeljebb 30%-áig terjedhet.”

Vö. 2/2020 (IV. 07.) sz. EOB-döntés a
felkészülési időről a rendkívüli online oktatás
során.
Amennyiben a hosszabb felkészülési idő helyett
hosszabb tesztkitöltésre kap a hallgató
lehetőséget, akkor a CooSpace-ben a
csoportbontás eszközzel (vagy a kitöltők egyedi
megadásával) el kell különíteni a normál és
kedvezményezett hallgatói kört, és nekik külön
vizsgatesztet kiírni eltérő kitöltési idővel.

A TVSZ 13.5.-höz: Az adatvédelmi biztos NAIH/2020/3535/2 sz. ajánlása
»III.3. Noha az Nftv. 3. melléklet I/B. címe azt a felsőoktatási intézmény által jogszerűen kezelhető
elérhetőségi adatok között külön nem említi, a veszélyhelyzet során az elektronikus azonosítási
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feltételekkel, a végrehajtással és a médiaszolgáltatási díjjal kapcsolatos egyes jogszabályok eltérő
alkalmazásáról szóló 132/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet értelmében egyes – a beadványhoz
közvetlenül nem kötődő – adatkezelések kapcsán a személyazonosságot videotechnológiát biztosító
elektronikus hírközlő eszköz útján (a továbbiakban: videotechnológiás azonosítás) is lehetővé teszi
ellenőrizni.
A jogszabály előírása kapcsán az alkalmazott megoldás akkor felel meg a hitelt érdemlő azonosításra
vonatkozó követelményeknek, ha az alábbi feltételek teljesülnek: [A veszélyhelyzet során az
elektronikus azonosítási feltételekkel, a végrehajtással és a médiaszolgáltatási díjjal kapcsolatos
egyes jogszabályok eltérő alkalmazásáról szóló 132/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet 3. §]
„(4) A sikeres videotechnológiás azonosítás feltétele, hogy a videotechnológiás azonosítást lehetővé
tévő elektronikus hírközlő eszköz képfelbontása és a kép megvilágítása alkalmas legyen az ügyfél
nemének, korának, arcjellemzőinek felismerésére, valamint az ügyfél
a) úgy nézzen bele a kamerába, hogy arcképe felismerhető és rögzíthető legyen,
b) érthető módon közölje a videotechnológiás azonosításhoz használt okmány azonosítóját, és
c) úgy mozgassa a videotechnológiás azonosításhoz használt személyazonosság igazolására alkalmas
okmányát (a továbbiakban: okmány), hogy az azon található biztonsági elemek és adatsorok
felismerhetőek és rögzíthetőek legyenek.”
Erre tekintettel az adattakarékosság elvének érvényesülését is elősegítő megoldás lehet, ha a
felsőoktatási intézmény Nftv.-ben rögzített feladataihoz főszabályként nem szükséges, azonban a
veszélyhelyzetre tekintettel a hallgató hozzájárulása alapján a kérelemben megadott elérhetőségi
adatai segítségével videotechnológiás hívást kezdeményez az eljáró ügyintéző, és annak során az
adatok pontosítása és az érintett azonosítása érdekében bemutatja a hatósági igazolványát.«
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