A Pázmány Péter Katolikus Egyetem átmeneti rendelkezései
a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggésben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (a továbbiakban: PPKE) Egyetemi Tanácsa (a
továbbiakban: ET) a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény, valamint
a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.)
Korm. rendelet rendelkezéseire való tekintettel, az átmeneti rendelkezések kivezetése, és az
általános szabályok szerinti működésre történő zavartalan átállás érdekében az alábbi
szabályokat alkotja:
1. § (1) A PPKE Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) 7. § (2)
bekezdése kiegészül azzal, hogy jelenlét alatt az elektronikus (hang- és képátvitelt egyidejűleg
lehetővé tevő) távközlési hálózaton keresztüli jelenlétet is érteni kell.
2. § (1) Az SZMSZ 13. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazása felfüggesztésre kerül.
(2) A PPKE egyetemi szintű vagy kari állandó, ideiglenes vagy eseti bizottságának elnöke
saját hatáskörben dönt az adott bizottság személyes jelenlétet nem igénylő ülésének
összehívásáról vagy elektronikus döntéshozatalának elrendeléséről.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak szerinti ülés, illetve döntéshozatal során is meg kell tartani a
bizottság határozatképességére vonatkozó szabályokat.
(4) A (2) bekezdésben foglaltak szerinti ülés, illetve döntéshozatal előterjesztéseinek
tanulmányozására, illetve a szavazásra rendelkezésre álló idő nem lehet kevesebb 8 napnál,
sürgős esetek vonatkozásában 3 munkanapnál. Az ügy sürgősségi besorolását a bizottság
elnöke állapítja meg.
3. § (1) Az SZMSZ 67. § (2)–(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alkalmazása
felfüggesztésre kerül azzal, hogy a munkavállalók megfelelő időben történő munkavégzését a
Bér- és Munkaügyi Osztály által meghatározott eljárás szerint kell igazolni.
(2) A munkavállalók számára – amennyiben munkakörük lehetővé teszi, és annak feltételei
egyébként fennállnak – az otthonról történő munkavégzés is engedélyezhető.
4. § (1) Az SZMSZ 101. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása felfüggesztésre kerül.
(2) Az SZMSZ 101. § (2) bekezdése szerinti fogadóórát az oktató elektronikus úton is
biztosíthatja, amelynek időpontját és igénybevételi módját a hallgatók számára a helyben
szokásos módon – elektronikus úton – közzé kell tenni.
5. § Az SZMSZ 102. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása felfüggesztésre kerül.
6. § Az SZMSZ 144. §-ában foglalt rendelkezések alkalmazása felfüggesztésre kerül azzal,
hogy a folyó tanulmányi félévben az oktatók – legalább részlegesen – a veszélyhelyzetre
tekintettel kidolgozott távolléti oktatás keretében látják el oktatói feladataikat.
7. § (1) A PPKE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (a továbbiakban: TVSZ) 9. § (1)
bekezdés első tagmondatának alkalmazását felfüggeszti. Kérelmek személyes benyújtására
nincs lehetőség.
(2) A – nem a Neptun rendszeren keresztül benyújtandó – kérelem benyújtása szabályos,
amennyiben azt a kérelmező Neptun rendszerben szereplő e-mail címéről a kérelem
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befogadására kijelölt szervezeti egység hivatalos e-mail címére – az esetlegesen előírt
formanyomtatvány alkalmazásával – megküldték.
(3) Azon kérelmek esetén, amelyek benyújtása előzetes oktatói vagy intézetvezetői
véleményezéshez kötött, az előzetes vélemény is elfogadható e-mailben, amennyiben azt a
véleményező közvetlenül is megküldi a kérelem befogadására kijelölt szervezeti egységnek.
8. § (1) A PPKE veszélyhelyzet miatt bevezetett átmeneti rendelkezései című szabályozás 10.
§-ában foglalt felhatalmazás alapján a 2019/2020. tanév II. félévére vonatkozó módosított
tantervi követelmények a tanulmányi félév utolsó napjáig hatályban maradnak.
9. § Az ET felhatalmazza a rektort, hogy a veszélyhelyzettel összefüggésben, indokolt esetben
a tanév időbeosztását saját hatáskörben módosítsa.
10. § (1) A TVSZ 31/A § (2) bekezdésének első mondatában foglalt rendelkezések
alkalmazása felfüggesztésre kerül.
(2) A hallgató kérelmére a halasztott tárgyfelvételi időszak utolsó napját követően az illetékes
tanulmányi előadó a Neptun rendszerből kinyomtatott és hitelesített „Felvett kurzusok”
nyomtatványt – az első alkalmat követően a postázási díj megfizetése után – tértivevényes
levélben postai úton küldi meg a hallgató által a Neptun rendszerben megjelölt postacímre.
11. § (1) A TVSZ 32/A. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazása felfüggesztésre
kerül.
(2) A hallgató tanulmányaival kapcsolatban kiállított papír alapú igazolások, a hallgatói
jogviszony igazolás, illetve egyéb tanulmányi dokumentumok a hallgató képzése szerint
illetékes Tanulmányi Osztályon személyesen nem vehetők át. A hallgató kérésére az irat – az
első alkalmat követően a postázási díj megfizetése után – a hallgató által a Neptun rendszerben
megjelölt postacímre tértivevényes levélben megküldhető. A kérelmet a kérelmező Neptun
rendszerben szereplő e-mail címéről az igazolás kiállítására, illetve dokumentum kiadására
jogosult Tanulmányi Osztály hivatalos e-mail címére kell megküldeni.
12. § (1) A TVSZ 34. § (3) bekezdésében a vizsga helyszínével kapcsolatos rendelkezések,
valamint 35/A. § (1)–(2) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazása felfüggesztésre
kerül.
(2) Vizsgát főszabályként elektronikus formában lehet megszervezni a Neptun rendszer vagy
más elektronikus kapcsolattartási eszköz segítségével. Személyes jelenléttel zajló vizsga
kivételesen, a rektor, vagy az ő engedélye alapján az illetékes dékán által meghatározott keretek
között szervezhető. Amennyiben az elektronikus vizsga írásban, a Neptun rendszer
használatával kerül megszervezésre, úgy arra a jelen § rendelkezései az irányadók azzal, hogy
a vizsga az Egyetem helyiségében nem szervezhető. Amennyiben a szóbeli vagy írásbeli
elektronikus vizsga nem a Neptun rendszer használatával kerül megvalósításra, úgy a vizsga
feltételeiről és az adott elektronikus eszköz használati szabályairól az érintett oktató köteles a
hallgatót a szorgalmi időszak utolsó napjáig megfelelően tájékoztatni.
(3) Ahol a TVSZ szóbeli vizsgát említ, azon az elektronikus kapcsolattartási eszköz
segítségével szervezett vizsgát is érteni kell.
13. § A TVSZ 35. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazása felfüggesztésre kerül.
14. § (1) A TVSZ 40. § (6) bekezdésének a szakdolgozat nyomtatott formátumú beadására
vonatkozó rendelkezése felfüggesztésre kerül.
(2) A TVSZ 40. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazása felfüggesztésre kerül.
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(3) A hallgató a szakdolgozat elektronikus példányához – aláírt, digitalizált formában –
csatolja saját nyilatkozatát arról, hogy a szakdolgozat kizárólagosan saját szellemi terméke,
valamint elkészítéséhez csak az abban feltüntetett forrásokat, és csak a feltüntetett mértékben
használta, továbbá a dolgozatot korábban más szakdolgozatként nem nyújtotta be.
(4) A témavezető nyilatkozatát arról, hogy a szakdolgozat benyújtásra alkalmas, e-mailben –
az érintett Kar által meghatározott formanyomtatványt alkalmazva – juttatja el az adott Kar által
megjelölt szervezeti egységhez.
15. § A TVSZ 41. § (4) bekezdésének első három mondata felfüggesztésre kerül azzal, hogy a
záróvizsga bizottság létszámára és annak külső tagjára vonatkozó, a 87/2015. (IV. 9.) Korm.
rendelet 59. § (1) bekezdésében megállapított rendelkezésektől a veszélyhelyzet megszűnésével
összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
20. §-ában írt rendelkezések szerint el lehet térni.
16. § Az ET felhatalmazza a rektort, hogy az Egyetem épületeibe történő belépés rendjét,
valamint az épületekben a járványügyi védekezéshez kapcsolódóan betartandó szabályokat
utasításban szabályozza. Az ET felhatalmazza az oktatási rektorhelyettest, hogy a záróvizsgák
lebonyolításának eljárásrendjét meghatározza. Az ebben a körben már kiadott utasítások és
eljárásrendek – az e paragrafusban adott felhatalmazás alapján kiadott újabb rendelkezésig –
változatlan tartalommal hatályban maradnak.
17. § (1) Az EDSZ 11. § (1)–(3) bekezdéseiben foglaltak megtartása mellett, a veszélyhelyzeti
tilalmak miatt a folyó félév megkezdését követően bevezetett távolléti oktatáshoz igazodó
számonkérési mód és egyéb feltételek, valamint a komplex vizsgák, illetve doktori
cselekmények lebonyolításának eljárásrendjei a 2019/2020. tanév II. tanulmányi félévének
utolsó napjáig hatályban maradnak.
(2) Az EDSZ 11. § (12) bekezdése felfüggesztésre kerül azzal, hogy a komplexvizsgabizottság létszámára, valamint annak külsős tagjára vonatkozó, a 387/2012. (XII. 19.) Korm.
rendelet 12/A. § (2) bekezdésében megállapított rendelkezésektől a veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.)
Korm. rendelet 17. §-ában írt rendelkezések szerint el lehet térni.
18. § (1) Az EDSZ 12. § (5) bekezdésének első mondatában foglalt rendelkezések alkalmazása
felfüggesztésre kerül.
(2) A doktorandusz kérelmére a halasztott tárgyfelvételi időszak utolsó napját követően az
illetékes tanulmányi előadó a Neptun rendszerből kinyomtatott és hitelesített „Felvett
kurzusok” nyomtatványt – az első alkalmat követően a postázási díj megfizetése után –
tértivevényes levélben postai úton küldi meg a hallgató által a Neptun rendszerben megjelölt
postacímre.
(3) Az EDSZ 12. § (10) bekezdésében a vizsga helyszínével kapcsolatos rendelkezések
alkalmazása felfüggesztésre kerül.
(4) Vizsgát vagy egyéb számonkérést főszabályként csak elektronikus formában lehet
megszervezni a Neptun rendszer vagy más elektronikus kapcsolattartási eszköz segítségével.
Személyes jelenléttel zajló vizsga vagy egyéb számonkérés kivételesen, a rektor, vagy az ő
engedélye alapján az illetékes doktori tanács elnöke által meghatározott keretek között
szervezhető.
(5) Ahol az EDSZ szóbeli vizsgát említ, azon az elektronikus kapcsolattartási eszköz
segítségével szervezett vizsgát is érteni kell.
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19. § (1) Az EDSZ 18. § (3), (5), (6) és (9) bekezdéseinek a doktori értekezés, valamint a
tézisfüzet nyomtatott formátumú beadására, valamint nyilvántartására vonatkozó
rendelkezéseinek alkalmazása felfüggesztésre kerül.
20. § Az EDSZ 19. § (1) bekezdésének a nyilvános vita helyszínének kihirdetésére vonatkozó
rendelkezésének alkalmazása felfüggesztésre kerül.
21. § (1) Az EDSZ 20. § (3) bekezdésének első két mondatában foglaltak alkalmazása
felfüggesztésre kerül.
(2) A PPKE a doktori okleveleket postai úton tértivevényes küldeményben is megküldheti a
doktori fokozatot szerzett személyek részére.
22. § (1) A jelen átmeneti rendelkezések a kihirdetésük napján lépnek hatályba azzal, hogy
azokat a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell. A jelen szabályzat 2020. 08. 15. napján
hatályát veszti.
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