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IX/2022. (XI. 02.) DÉKÁNI UTASÍTÁS  

a 2022/23-as tanév őszi félév vizsgaidőszakának szervezéséről, és a 2022/23-as tanév 
tavaszi félév kezdéséről 

 
1. Oktatásszervezés, vizsgaszervezés 
 

Figyelemmel a Szenátus CCXIII/2022. (X. 28.). sz. határozatára, az ELTE energiamegtakarítási 

célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a 2022/23-as tanév őszi félévének vége a következőképpen 

szervezendő: 

a) 2022. december 3-ig a szorgalmi időszak tevékenységei a megszokott módon szervezhetőek. 

b) 2022. december 5. és 10. között csak oktatási tevékenységgel összefüggő alkalmak (tanórák, 
számonkérések, oktatással összefüggő szakmai értekezletek szervezhetőek), de nem 
szervezhetőek külső és belső rendezvények, konferencia-alkalmak, workshopok, 
ünnepségek, filmforgatások, fogadások, így tanszéki, intézeti karácsonyi alkalmak sem. A 
szerződéses szolgáltatások - pl. büfé, fénymásoló - szünetelnek. Doktori védés, habilitációs 
előadás online szervezhető. 

c) 2022. december 12-től 17-ig a korábban kiadottaknak megfelelően őszi szünet lesz, oktatási 
alkalom, számonkérés nem szervezhető, terepgyakorlat szervezhető, doktori védés, 
habilitációs előadás online szervezhető. 

d) A vizsgaidőszak 2022. december 19-től 2023. február 11-ig tart, a Szenátus döntésének 
megfelelően 1 héttel meghosszabbított időintervallumban. A 2022/23-as tanév őszi 
vizsgaidőszakának vizsgaalkalmait jelenléti vizsgaalkalmakként kell megszervezni. Online 
vizsgaalkalmakra Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti És Működési 
Szabályzata II. Kötet Hallgatói Követelményrendszer (HKR) 64.§-ában foglaltaknak 
megfelelően, kivételes esetben az intézetigazgató adhat engedélyt, amennyiben ezt a 
számonkérés módja szakmai szempontól indokolttá teszi.  

e) Egy adott kurzus összes vizsgáját ugyanolyan módon (jelenléti vagy online) kell szervezni. 
Doktori védés az EDSz (2013) 70.§ (3a) és EDSz (2016) 69.§ (3a) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően online is szervezhető.  

f) A jelenléti vizsgaalkalmaknak, doktori védéseknek, habilitációs előadásoknak az ELTE 
Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziuma és az ELTE Egyetemi Könyvtára ad otthont, 
valamint a sajátos helyzetre tekintettel dékáni engedélyt követően mód nyílik ELTÉ-n kívüli 
vizsgahelyszínen is jelenléti vizsgát szervezni. A jelenléti vizsgaalkalmakra a Dékáni Hivatal 
– előzetes adatfelmérést követően – vizsganapokat és vizsgahelyszíneket biztosít az egyes 
intézetek számára.  

g) A biztosított vizsganapokat és vizsgaidőpontokat az egyes intézetek saját szakmai 
szempontjaik szerint osztják meg a vizsgaalkalmak között. Jelenléti vizsgaalkalmak 2022. 
december 19. és 22. között, valamint 2023. január 2. és 2023. február 11. között 
szervezhetők. Jelenléti vizsga ELTÉ-n kívüli helyszínen 2022. december 19-től 2023. 
február 11-ig szervezhető. A vizsgák meghirdetésekor a HKR rendelkezéseinek megfelelően 
kell eljárni:  



 

 

h) A HKR 70. § (2) alapján a vizsgaidőszakban történő írásbeli vizsgára legalább három 
alkalmat kell biztosítani úgy, hogy két vizsga között legalább két hét teljen el. 

i) A HKR 70. § (4) alapján a szóbeli vizsgák esetében a vizsgaidőszak 1–3. és 4–6. hetében 
azonos számú vizsgaidőpontot kell biztosítani. Ettől a Hallgatói Önkormányzat 
hozzájárulásával el lehet térni. Ha összesen két vizsgaidőpontot jelöl meg a kurzus vezetője, 
akkor a két vizsga között legalább két hétnek el kell telnie.  

j) Mivel a jelenlegi energiaválság miatt a ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium és az 
Egyetemi Könyvtár ad otthont a vizsgáknak, ezért a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) 
hozzájárul ahhoz, hogy a 2022/23-as tanév őszi félévében a szóbeli vizsgák tekintetében az 
azonos számú vizsgaalkalmaktól eltérjenek az oktatók. Amennyiben a kurzus oktatója 
összesen két vizsgaidőpontot jelöl meg az adott szóbeli vizsgából, hogy a két vizsga között 
legalább két hétnek el kell telnie. 

 
1) Üzemeltetés 

a) 2022. december 10-től 2023. február 26-ig az ELTE BTK kampuszának épületei temperáló 
fűtésre állnak át, korlátozott nyilvántartással segítik a hallgatók, az oktatók és a jelenléti 
vizsgaidőszakot támogató munkatársak munkáját, elsősorban az alapszintű 
könyvtárhasználati funkciók biztosítása érdekében. A temperáló fűtést biztosító épületekben 
a folyamatos munkavégzés nem engedélyezett. Tűzvédelmi és biztonsági szempontból 
kifejezetten tilos saját fűtőberendezés használata az ELTE BTK épületeiben. 

b) 2022. december 12-től 2022. február 26-ig az ELTE BTK épületeibe hetente két napon két 
órában a bejárás biztosított, hétfőnként 9 és 11 óra között, csütörtökönként 14 és 16 óra 
között, kivéve 2022. december 23. és 2023. január 8. között, amikor az épületek még 
korlátozottan sem nyitnak ki. 

c) Az oktatást támogató munkatársak 2022. december 12-től 2023. február 26-ig otthoni 
munkavégzéssel látják el feladataikat. A korlátozottan nyitva tartó épületekbe a nyitvatartás 
idején a munkatársak bejárhatnak, figyelembe véve, hogy a normál munkavégzés feltételei 
nem fognak rendelkezésre állni az épületekben. 

d) 2022. december 10. és 2023. február 26. között az épületek nyitvatartás idején a könyvtárak 
ügyeleti rendben biztosítják a kölcsönzést, a visszavételt és a szükséges dokumentumokba 
való betekintés lehetőségét. Ennek részleteiről az ELTE Bölcsészettudományi Kari 
Könyvtára honlapján a vizsgaidőszak kezdetét megelőzően tájékoztatást ad. 
 
 

A 2022. december 5. és 2023. február 27. közötti időszak szervezési, üzemeltetési és 
munkaszervezési sajátosságait az alábbi táblázat foglalja össze: 
 
 

időszak oktatásszervezés, 

vizsgaszervezés 

üzemeltetés, 

épülethasználat 

könyvtárhasználat 

2022. dec. 5-10. Csak oktatási alkalmak 

szervezhetőek, egyéb 

rendezvény nem. 

Az épületek a 

megszokott rend 

szerint nyitva 

tartanak. 

A könyvtárak 

használhatóak. 

2022. dec.12-17. Őszi szünet: órák, 

számonkérések, 

vizsgák nem 

szervezhetőek. 

Terepgyakorlat 

tartható. 

Az épületek hétfőn 

9 és 11 óra között, 

csütörtökön 14 és 

16 óra között 

tartanak nyitva. 

Ügyeleti időben van 

szolgáltatás az épületek 

nyitvatartási 

időszakában. 

2022. dec.19-23. Vizsgák, 

számonkérések 

jelenlétben, a 

biztosított 

Az épületek hétfőn 

9 és 11 óra között, 

csütörtökön 14 és 

16 óra között 

Ügyeleti időben van 

szolgáltatás az épületek 

nyitvatartási 



 

 

helyszíneken, valamint 

ELTÉ-n kívüli 

helyszíneken 

szervezhetőek. 

tartanak nyitva. időszakában. 

2022. dec. 24-26. Téli szünet Az épületek zárva 

vannak, ügyelet 

nincs. 

Nincs ügyelet. 

2022. dec 27-30. ELTÉ-n kívüli jelenléti 

vizsgaalkalom, online 

vizsgaalkalom 

szervezhető. 

Az épületek zárva 

vannak, ügyelet 

nincs. 

Nincs ügyelet. 

2023. jan. 2-7. Jelenléti 

vizsgaalkalmak 

szervezhetőek. 

Az épületek zárva, 

ügyelet nincs. 

Nincs ügyelet. 

2023. jan. 8. - 

febr. 11. 

Jelenléti 

vizsgaalkalmak 

szervezhetőek. 

Az épületek hétfőn 

9 és 11 óra között, 

csütörtökön 14 és 

16 óra között 

tartanak nyitva. 

Ügyeleti időben van 

szolgáltatás az épületek 

nyitvatartási 

időszakában. 

2023. febr. 12-19. Regisztrációs időszak Az épületek hétfőn 

9 és 11 óra között, 

csütörtökön 14 és 

16 óra között 

tartanak nyitva. 

Ügyeleti időben van 

szolgáltatás az épületek 

nyitvatartási 

időszakában. 

2023. febr. 20-25. Tavaszi szünet Az épületek hétfőn 

9 és 11 óra között, 

csütörtökön 14 és 

16 óra között 

tartanak nyitva. 

Ügyeleti időben van 

szolgáltatás az épületek 

nyitvatartási 

időszakában. 

2023. február 27- Tavaszi félév jelenléti 

munkarendben. 

Az épületek nyitva 

vannak. 

A teljes szolgáltatás 

elérhető. 

 
 
 
 
Budapest, 2022. november 2. 
  
 Dr. Bartus Dávid s.k. 
 dékán 
 
 


