
 

DÉKÁNI UTASÍTÁS 
Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 

(Debrecen, 2020. április 15.) 
 

A Debreceni Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatának sajátos szabályairól veszélyhelyzetben című 
Rektori utasítás tartalmazza – a Debreceni Egyetem Szenátusának utólagos jóváhagyásig 
ideiglenes formában – az ideiglenes Tanulmányi és vizsgaszabályzatot (a továbbiakban: ideiglenes 
TVSZ), amely előírásokat tartalmaz a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a 
továbbiakban: TVSZ) eltérő és kiegészítő alkalmazásához a távolléti oktatás során. 
 
A fenti Rektori Utasítás (ideiglenes TVSZ) 1. pontjának felhatalmazása alapján az Állam- és 
Jogtudományi Kar az alábbiakban részletezettek szerint állapítja meg kari ideiglenes szabályzatát 
és eljárásrendét a 2019/2020-as tanév tavaszi szemeszterében alkalmazott oktatási 
módszerekről, eljárásokról, az oktatói és hallgatói tevékenységek szervezéséről, a 
követelmények teljesítésének módjáról, idejéről (a továbbiakban: ideiglenes TVSZ kari 
melléklete, DE ÁJK), oly módon, hogy a hatályos szabályoktól eltérő és/vagy azt kiegészítő 
szabályok a szövegben dőlt és félkövérrel szedett formában vannak kiemelve. 

 
Az ideiglenes TVSZ kari mellékletében leírtak a TVSZ kari mellékleteinek veszélyhelyzet 
időtartamára vonatkozó részét képezik. 
 

4. sz. melléklet 

 
A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATÁNAK 

KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ MELLÉKLETE 

A hatályos szabályoktól eltérő és/vagy azt kiegészítő szabályokat a szövegben 
dőlt és félkövérrel szedett formában tüntetjük fel. 

I. RÉSZ 

 
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 

1. § 
[A Szabályzat 2. § (2) bekezdéséhez] 

 
A kari Tanulmányi Bizottságnak (a továbbiakban: TB) 10 tagja van, elnöke az oktatási 
dékánhelyettes. Az oktató tagokat (4 fő) a Kari Tanács egyszerű szótöbbséggel, titkos 
szavazással 3 tanévre választja. 
A Hallgatói Önkormányzat által delegált hallgatói képviselők (5 fő) tagsága egy tanévre szól. 
Az egyes szakok és tagozatok képviseletét biztosítani kell. 

 

2. § 

[A Szabályzat 2. § (6) bekezdéséhez] 
 
A TB Kreditátviteli Albizottsága (a továbbiakban KAB) négytagú. Elnöke az oktatási 
dékánhelyettes, tagjai: további egy oktató és két hallgató. A KAB tagjait a TB saját tagjai közül 
egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással választja. A KAB tagjainak mandátumára a TB-
tagság időtartamára vonatkozó rendelkezések irányadók. 
A KAB munkáját a Kreditátviteli Tanácsadó Testület (a továbbiakban KTT) a tanszékekkel 
együttműködve segíti. A KTT elnöke az oktatási dékánhelyettes, aki a tagokat minden félév 
kezdetén felkéri a feladatok ellátására. 



 

3. § 

[A Szabályzat 2. § (9) bekezdéséhez] 
 

(1) A TB jogkörébe tartozik továbbá: 

a) a tervezett zárthelyi dolgozatok és egyéb feladatok teljesítési időpontjainak 
egyeztetése; 

b) vizsgahalasztás kivételével halasztási kérelmek elbírálása; 

c) átvételi, átvételi-átsorolási, áthallgatási és vendéghallgatói kérelmek elbírálása; 

d) kedvezményes tanulmányi rend és kedvezményes vizsgarend engedélyezése; 

e) a vizsganapokkal kapcsolatos egyeztetés; 

f) részképzés engedélyezése; 

g) ismételt rész-záróvizsga engedélyezése ugyanazon záróvizsga-időszakban; 

h) megszakított egyetemi tanulmányok folytatására irányuló kérelem elbírálása; 

i) diploma-honosításhoz előírt vizsgák letételének engedélyezése; 

j) elbocsátás, jogviszony szüneteltetés engedélyezése; 

k) a beiratkozáshoz kapcsolódó hallgatói költségtérítési ügyek. 
 

(2)  

a) A TB testületi döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A TB 
akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Szavazategyenlőség 
esetén a TB elnökének szavazata dönt. 

b) A TB félévente legalább két ülést tart. A TB elnöke a tervezett ülések előtt legalább 
három nappal értesíti a tagokat az ülésről, a tárgyalandó témakör(ök) megjelölésével. 

c) A TB a hatáskörébe tartozó ügyekben 30 napon belül köteles dönteni. A benyújtási 
határidőhöz kötött kérelmeknél ez a benyújtási határidőhöz igazodik. 

d) A TB köteles kikérni a tanszékek véleményét olyan ügyek elbírálásában, ame- 
lyekben a tanszékek szakmai állásfoglalása is szükséges, vagy ha döntésével a 
tanszékekre feladatot hárít. 

(3)A kérelmek beadására vonatkozóan minden tanév tárgyfelvételi időszakában – a 
Neptunban és a kari honlapon elérhető – hirdetményt ad ki a dékán, amely a beadási 
határidőket tartalmazza. 

 
(4)A Tanulmányi Bizottság alkotja meg az alábbi témakörökben a szabályzatokat 

 Kedvezményes tan- és vizsgarend 

 Évfolyam, szakdolgozat 

 Kreditelismerési eljárás 

 Szakmai gyakorlat 
 
A szabályzatokat a TB véleményezi és a Kari Tanács hagyja jóvá egyszerű szó- 
többséggel. 

  



 

4. §  
[A Szabályzat 5. §-hoz] 

(1) 

a) Azon költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatóknak, akik 2012. szeptembere 
előtt létesítettek jogviszonyt a Karral, a hallgatói jogviszonyát a Kar megszünteti, 
amennyiben a hallgató a tárgy kreditjét összesen hat tantárgyfelvétel, vagy tizenkét 
vizsga alkalmával sem szerzi meg. 

b) Államilag támogatott képzésből költségtérítéses képzésbe átkerült hallgató ese- 
tében, illetőleg költségtérítéses tagozatot váltó hallgató esetében az egyes képzési 
formákban tett azonos tárgyból tett tárgyfelvételek, illetőleg vizsgák száma 
összeadódik. 

 
(2) Amennyiben a meghirdetett választható tárgyat minimum 10 fő (idegen nyelvű kurzus 

esetében 5 fő) nem veszi fel a tárgyfelvételi időszak végéig, a tárgy nem indul abban a 
félévben. Erről hallgatót a szorgalmi időszak harmadik hetének végéig értesíti, a tárgyat 
különeljárási díj fizetése nélkül törli az illetékes tanszék. 

 
 

4/A. § 
[A Szabályzat 5/B. §-hoz] 

 
(1) Az elektronikus tanulmányi rendszer adatai jelentik a teljesítések igazolásának elsődleges 

dokumentumát. A papíralapú leckekönyv használatára vonatkozó kötelezettség 
megszűnik. 

(2)  

 

(3) A TVSZ „Az elektronikusan vezetett leckekönyv alkalmazása során követendő eljárási 
rend” elnevezésű 2. számú mellékletének „Teljesítés ellenőrzése” pontjai a 
következőkkel egészülnek ki: 
1. Az oktató és a vizsgáztató a hallgatók értékelésére vonatkozó bejegyzések (aláírások, 

érdemjegyek) elektronikus tanulmányi rendszerben történő rögzítésére maga 
köteles. A rögzítéssel azonban megbízhatja a tanszéki előadót is. 

2. A kijavított és értékelt írásbeli dolgozatok és a vizsgalapok őrzését az oktatók a 
tanszéki előadók segítségével végzik. Az oktató a kijavított, értékelt dolgozatokat és 
vizsgalapokat legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napján köteles a tanszéki előadónak 
őrzésre átadni. 

 
5. § 

 

6. § [A Szabályzat 8. §-hoz] 

(1) 

(2) 
a) A TB a Tanszékek által megadott adatok alapján dönt a zárthelyi dolgozatok végleges 
időpontjáról. Időpont-ütközés esetén a TB jogosult a tanszékek által leadott tervezett 
időpontokon módosítani és a végleges időpontokat kijelölni. Erről a határozatáról a TB 
a tanszékeket írásban haladéktalanul tájékoztatja. 
b) A szorgalmi időszak utolsó hetében zárthelyi dolgozat íratására nem kerülhet sor, 
kivéve a pót-, illetve a javító zárthelyi dolgozatokat. 
c) A tantárgyi követelményrendszert a tárgyfelvételi időszak kezdetéig a hallgatók 
számára elérhetővé kell tenni, és a tárgy/kurzus első tanóráján szóban is tájékoztatni kell 
a hallgatókat annak tartalmáról.  



 

A távolléti oktatásra való átállásra tekintettel módosított követelményrendszert a 
dékáni utasításban foglalt időpontra, de legkésőbb 2020. április 15. napjáig 
elektronikus formában el kell juttatni a tárgy/kurzus hallgatóihoz. (Lásd 
ideiglenes TVSZ) 

d) A határidőben be nem nyújtott választható tárgyak az adott félévben nem indíthatók. 
A Karon korábban még nem indított, választható tárgy csak abban az esetben 
indítható, amennyiben azt az illetékes tanszékvezető előterjeszti és támogatja, majd 
a TB javaslatára a Kari Tanács a tárgy indítását jóváhagyja. 

 
(3) A tárgyakhoz kapcsolódó hivatalos bejegyzésekért az illetékes tárgyjegyző és a 

tanszékvezető a felelős. 
 

(4)  

a) A gyakorlati jegyeket szorgalmi időszakban a tárgyjegyző előírása szerint lehet 
pótolni, illetőleg javítani. A gyakorlati jegyek vizsgaidőszakban történő pótlására és 
javítására a vizsgák letételére, illetőleg javítására vonatkozó szabályok az irányadók. 

b) Nem kaphat félévi aláírást az a hallgató, aki a tantárgyból a tantárgyi program által 
előírt évközi kötelezettségeinek nem tett eleget. 
A tantárgyi követelményeknek megfelelően az első pótlására legkésőbb a szorgalmi 
időszak utolsó hetében, a második pótlásra (az első pótlás sikertelensége esetén) 
legkésőbb a vizsgaidőszak harmadik hetében kötelesek lehetőséget biztosítani a 
tanszékek. 

c) Levelező tagozat esetében a pótlások pontos időpontját – a tanszékekkel egyez- 
tetve - a Tanulmányi Osztály jelöli ki. 

d) 

e) A kedvezményes tanulmányi renddel rendelkező hallgatók az engedélyükben 
szereplő módon és feltételekkel pótolhatnak és szerezhetnek aláírást. 

f) A hallgató jogosult a tárgyat egy későbbi félévben újra felvenni. Ebben az esetben 
az aláírás feltételét nem kell újra teljesíteni. 
 

 
 

(5)  

a) A hallgató saját írásbeli dolgozatát a tanszék által meghatározott időpontban 
megtekintheti. 

b) A dolgozat értékelésének utólagos javítására, felülvizsgálatára csak a dolgozatot 
javító oktató vagy a tanszékvezető jogosultak. 

A hallgató az online írt dolgozat javított változatát érintő kérdést intézhet 
elektronikus formában a tárgyjegyzőhöz/oktatóhoz, amire az oktató köteles 
válaszolni legkésőbb a következő munkanapon. 

 
7. § 

 
  



 

8. § 
[A Szabályzat 11. §-hoz] 

 

(1) Az előadásokon való részvételi kötelezettséget a tantárgyi követelményrendszer 
határozza meg. Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak a konkrét fel- 
tételeit a tantárgyi követelményrendszer határozza meg. 

 

(2) Nappali tagozaton a gyakorlatokon (szemináriumokon) a hiányzás megengedett mértéke 
2 alkalom. Ezt meghaladó hiányzás esetén a tanszék a tantárgyi követelményekben 
pótlási kötelezettséget írhat elő. Erre egyebekben az aláírás-pótlásra vonatkozó 
szabályok az irányadók. Sikeres pótlás hiányában gyakorlati jegy/gyakorlati kurzus aláírás 
nem adható. 

A távolléti oktatás útján tartott előadásokon és szemináriumokon való személyes 
részvételt helyettesítő online jelenlét feltételeit a tárgy jegyzője a távolléti 
oktatásra tekintettel módosított követelményrendszerben állapítja meg, amelyet 
a hallgatók számára elérhetővé tesz az e-learning rendszerben és a Neptunban.  

 
9. § 

[A Szabályzat 12. § (7) bekezdéséhez] 
Átvétel más felsőoktatási intézményből 

 
(1) 
(2) 

 

a) Az átvételi kérelmet és a kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat az oktatási 
dékánhelyettesnek címezve a Tanulmányi Osztályra kell benyújtani. 

 
10. § 

Tagozatváltás és szakváltás intézményen (DE ÁJK) belül 

 
A hallgató kérelmére nappali és levelező tagozat között tagozatváltás engedélyezhető. 
Tagozatváltás és szakváltás esetén költségtérítéses/önköltséges képzésre vehető át a hallgató. 
Levelező tagozatról nappali tagozatra csak akkor kérhető átvétel, ha a hallgató a DE ÁJK 
mintatanterve szerint előírt kreditpontok legalább 1/3-át még nappali tagozaton tudja 
teljesíteni. 
Tagozatváltás és szakváltás a tanulmányok során egyszer kérhető. Különös méltánylást 
érdemlő esetben, kivételes méltányosságból a TB másodszori tagozat- vagy szakváltást is 
engedélyezhet. 
Az a hallgató kérheti a tagozat- vagy szakváltást, akinek nincs a DE ÁJK-n fennálló pénzügyi 
tartozása. 

 
 
  



 

11. § 
Finanszírozási forma váltása intézményen (DE ÁJK) belül 

 
(1) 

(2) Átvétel-átsorolás intézményen belül költségtérítéses képzésből állami finanszírozású 
képzésbe: 

a) A megürült államilag támogatott hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki az utolsó két 
bejelentkezett félévében a két félév teljesítményét együttesen számítva megszerezte az 
ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az összesített 
korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején levő hallgató. Továbbá, 
akinek az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott 
hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél 
elhelyezkedő hallgató összesített korrigált kreditindexe. 

b) Az állami finanszírozású képzési formába történő átvételre kizárólag a Kar államilag 
finanszírozott hallgatói létszámkeret függvényében kerülhet sor. 

c) A Tanulmányi Osztály minden tanév végén, a rangsor felállítása után a megürült állami 
helyek függvényében értesíti a hallgatókat a kérelem benyújtásának lehetőségéről. A DE 
ÁJK-n szakonként, tagozatonként, évfolyamonként történik a rangsorolás. Az vehető át 
állami ösztöndíjas/államilag támogatott képzésre, aki teljesítette az állami 
ösztöndíjas/államilag támogatott hallgatókra vonatkozó tanulmányi kötelezettségeket. 

 

12. § 

[A Szabályzat 14. § (1)-(9) bekezdéséhez] 
 
A tárgyelfogadás (kreditelismerés) részletes szabályait a DE ÁJK-n a Kreditelismerési 
Szabályzat tartalmazza. 

 

13. § 
[A Szabályzat 17. §-hoz] 

 

(1) Az előírt létszámkereten felül a szorgalmi időszak utolsó hetére a tanszékek elő- 
vizsganapokat adhatnak meg. 

 

(2) Írásbeli vizsga esetén legalább négy írásbeli vizsganapot kell megadni a vizsgaidő- szakra 
arányosan elosztva. Ezen túlmenően, a vizsgaidőszak utolsó harmadában a tanszék annyi 
szóbeli „C” vizsgahelyet köteles megadni (szükség esetén vizsgaidőszak közben történő 
létszám-, illetőleg vizsganap-növeléssel), amennyi az adott tárgyból „C” vizsgával érintett 
hallgatók száma. 

 
(3) 

 

(4) A vizsgaidőszakon kívül vizsgát tenni nem lehet (kivéve: a kedvezményes vizsga- rendes, 
valamint a dékáni méltányossági vizsga). Ettől a rendelkezéstől érvényesen eltérni nem 
lehet. Ezen rendelkezés megsértésével tett vizsgákat az oktatási dékánhelyettes 
érvényteleníti. 

Az online írásbeli vizsgára e § (1)-(3) bekezdése értelemszerűen vonatkozik. A 
szóbeli vizsga is történhet online, audiovizuális kapcsolattartás mellett. 

  



 

14. § 

[A Szabályzat 17. §-hoz] 
 
(1) A hallgató tanulmányai során egy alkalommal élhet a dékáni méltányossági engedély 

lehetőségével. Ennek tényét az elektronikus tanulmányi rendszerbe is be kell vezetni. 
 

(2) Azon hallgatók, akiknek kizárólag egy vizsgájuk hiányzik az abszolutórium 
megszerzéséhez, és már teljesítették a vizsgára bocsátás feltételeit méltányossági 
kedvezményes vizsgarend keretében a szorgalmi időszak második hetének a végéig az 
aktuális követelményrendszernek megfelelően (mind az őszi, mind a tavaszi félévben) 
vizsgát tehetnek. A méltányossági kedvezményes vizsgarend keretében letett sikertelen 
vizsga a vizsgalehetőségek számát eggyel csökkenti, ismételt vizsga a rendes 
vizsgaidőszakban tehető. 

 

15. § 

[A Szabályzat 18. § (4) bekezdéséhez] 
Szakmai gyakorlat 

 
A szakmai gyakorlat a diploma megszerzésének kritériumkövetelménye. A szakmai gyakorlat 
részletes szabályait a DE ÁJK-n a szakmai gyakorlatról szóló szabályzat tar- tartalmazza.  

Amennyiben szakmai gyakorlat távolléti oktatás formájában kivitelezhető, az az 
e-learning rendszeren keresztül történik, abban az esetben, ha távolléti oktatás 
formájában nem valósítható meg, a veszélyhelyzet megszűnését követően, 
későbbi időben is teljesíthető.  

(2) 

 

16. § 

[A Szabályzat 18. §-hoz] 
Évfolyamdolgozat 

 
Az évfolyam-dolgozat részletes szabályait a DE ÁJK-n külön szabályzat tartalmazza.  

Az évfolyamdolgozatot a veszélyhelyzet fennállásáig csak elektronikusan kell 
benyújtani: meg kell küldeni a konzulensnek és az illetékes tanszéki előadónak 
és fel kell tölteni az e-learning rendszerbe. 

 

17. § 

[A Szabályzat 19. §-hoz] 

(1) 

a) A vizsgákat az egyetem hivatalos helyiségeiben kell lefolytatni. A dékán ettől 
indokolt esetben írásban eltérést engedélyezhet, kijelölve a vizsga helyét is. 

b) Az elektronikus tanulmányi rendszerből készített vizsgalapon nem szereplő 
hallgatók nem tehetnek érvényes vizsgát. Ettől a rendelkezéstől eltérni nem lehet, 
kivéve a kedvezményes vizsgarend, a sikeres vizsga javítás és a dékáni méltányossági 
engedély esetét (ezekben az esetekben a hallgató a vizsgára az elektronikus 
tanulmányi rendszeren kívül jelentkezik be az illetékes tanszéken, és a vizsgázó 
nevét a tanszéki előadó vezeti fel a vizsgalapra). 



 

A félévközi és félév végi számonkéréseket az egyetem hivatalos helyiségein kívül 
is meg lehet szervezni.  

A táv-számonkéréskor a hallgatók a vizsga helyszínéül szolgáló helyiségben 
csak egyedül tartózkodhatnak. 

(2) 
a) A vizsgák kezdési időpontját az érintett tanszék köteles az elektronikus tanulmányi 

rendszerben feltüntetni és az esetleges változásról a hallgatókat értesíteni. 

b) A tanszékek előírhatják, hogy a szóbeli vizsganapokon, a vizsga meghirdetett kezdési 

időpontjában minden vizsgázó köteles megjelenni. E kötelezettség elmulasztása 

esetén aznap érvényes vizsga nem tehető.  

c) A vizsgáztató az előzetesen meghatározott feltételek szerint minimumkérdés(ek) 
tehet fel, mely(ek) sikertelen megválaszolása esetén a hallgató vizsgáját elégtelen (1) 
osztályzattal lehet minősíteni. 

 
18. § 

 

(1) A kollokvium szóban vagy írásban, a szigorlat (alapvizsga) szóban, illetve írásban és 
szóban is lefolytatható, a tantárgyi követelményeknek megfelelően. Akár szóbeli, akár 
írásbeli vizsga on-line lefolytatható. 

(2) A szigorlatot (alapvizsgát) legalább kéttagú bizottság előtt kell tenni. A bizottság egyik 
tagjának legalább adjunktusnak kell lennie, ettől csak a dékán engedélyével lehetséges 
eltérni.  

19. § 

 
Azon tantárgyakból, amelyekhez gyakorlati (szemináriumi) tárgy is kapcsolódik, és a 
mintatantervben egy szemeszterben vannak, a gyakorlati jegy megszerzése az adott tárgy 
vizsgára bocsátásának előfeltétele. 

20. § 
[A Szabályzat 19. § (8)-(9) bekezdéséhez] 

 

(1) 

a) Az írásbeli vizsga megkezdése előtt a felügyeletet ellátó oktató a vizsgázók 
személyazonosságát ellenőrizni köteles. 

b) A dolgozatok megírására elegendő időt kell biztosítani. 

Online szóbeli és írásbeli vizsga esetén is ellenőrizni kell a hallgató 
személyazonosságát. 

(2) 

a) A dolgozatok eredményét legkésőbb a dolgozat megírását követő ötödik 
munkanapon regisztrálni kell a tanulmányi rendszerben. 

b) A vizsgadolgozatokat az adott vizsgaidőszak befejezésétől számított legalább egy 
évig meg kell őrizni. 

c) Az írásbeli vizsgákról szóló bekezdések a zárthelyi dolgozatokra megfelelően 

alkalmazandók. 
 
  



 

21. § 

 

(1) A vizsgáról való távolmaradás igazolására benyújtott iraton (az igazolás kiállítójának) 
egyértelműen fel kell tüntetni, hogy azt a DE ÁJK részére állították ki. Ennek hiányában 
az igazolás nem fogadható el. Az igazolást 3 munkanapon belül kell benyújtani a 
tanszéknek.  

Az igazolást elektronikusan kell benyújtani az illetékes tanszéki 
adminisztrátornak. 

(2) Az illetékes tanszék jogosult ellenőrizni, hogy a hallgató az igazolással érintett idő- 
szakban más tárgyból kísérelt-e meg vizsgát, illetőleg (amennyiben azt indokoltnak látja) 
megkeresheti az igazolás kiállítóját, valamint a hallgatót további dokumentumok 
becsatolására szólíthatja fel. Amennyiben az igazolás bizonyíthatóan valótlan adatokat 
tartalmaz, a hallgató ellen fegyelmi eljárást kell kezdeményezni. 

 

 

22. § 
[A Szabályzat 8. §, 11. §, 17. §, 18. § és 19. §-hoz] 

Kedvezményes tanulmányi rend és kedvezményes vizsgarend 

 

(1) A TB a hallgató indokolt kérelmére kedvezményes tanulmányi rendet, illetőleg 
vizsgarendet adhat. A kedvezményes tanulmányi rend és a kedvezményes vizsga- rend 
részletes szabályait a DE ÁJK Kedvezményes tanulmányi rendre és a kedvezményes 
vizsgarendre vonatkozó szabályzata határozza meg. 

 

(2) A kedvezményes tanulmányi renddel rendelkező hallgató az órák látogatására nem 
köteles, azonban a félévi aláírás feltételeinek teljesítése céljából az érintett tárgy- 
jegyzővel az engedély kézhezvételét követően haladéktalanul egyeztetni köteles. A 
kedvezményes tanulmányi renddel rendelkező hallgató az engedélyében szereplő módon 
és feltételekkel szerezhet aláírást. A kizárólag kedvezményes tanulmányi renddel 
rendelkező hallgató a vizsgák letételére vonatkozóan semmilyen kedvezményben nem 
részesül.  

 
(3) A kedvezményes vizsgarenddel rendelkező hallgató vizsgáit a tárgyjegyzővel előzetesen 

egyeztetett időpontban is leteheti. A kedvezményes vizsgarenddel rendelkező hallgató az 
engedélyében foglaltak szerint a vizsgaidőszakon túl is vizsgázhat. A kizárólag 
kedvezményes vizsgarenddel rendelkező hallgató az aláírás megszerzésével és az 
óralátogatással kapcsolatban semmilyen kedvezményben nem részesül.  

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8)  



 

A kedvezményes tanulmányi rend és kedvezményes vizsgarend a távolléti 
oktatás idejére is – annak rendjét figyelembe véve – kiterjed. 

23. § 

[A Szabályzat 20. §-hoz] 
 
(1) Sikertelen vizsgát ugyanabban a vizsgaidőszakban, azon túl pedig a dékáni méltányossági 

engedélyben, illetve a kedvezményes vizsgarendben megjelölt időszakban lehet javítani, 
a külön szabályzatban előírt utóvizsgadíj befizetése után. Amennyiben megállapítható, 
hogy a hallgató engedély nélkül vizsgázott a vizsgaidőszakon kívül, vizsgáját az oktatási 
dékánhelyettes érvényteleníti. 

 
(2) A hallgató ugyanazon tárgyból történő két vizsgája között legalább 24 órának el kell 

telnie 
 

(3) „C” vizsga kizárólag szóban, legalább kéttagú bizottság előtt bonyolítható le. A bizottság 
elnökét és tagjait a tanszékvezető, akadályoztatása esetén a dékán jelöli ki.  

 

„C” vizsga online írásban és/vagy online szóban is lebonyolítható, a szóbeli 
vizsga legalább kéttagú bizottság előtt zajlik, a bizottság tagjai a tárgyjegyző 
vagy a tanszékvezető jelöli ki.  

24. § 
[A Szabályzat 21. §-hoz] 

 

(1) 
a) A hallgató sikeres vizsga javítási szándékát legkésőbb két munkanappal a vizsgát 

megelőzően köteles a tanszék adminisztrációján bejelenteni. A tanszék a sikeres 
vizsga javításának időpontját átütemezheti a hallgatóval egyeztetett időpontra. 

b) A sikeres vizsga javításáért nem kell ismételt vizsgázási díjat fizetni. 

 

(2) 

a) A sikeres vizsga javítás megkezdésének feltétele, hogy a hallgató a sikeres vizsga 
javítási jegyét átadja a vizsgáztatónak. Sikeres vizsga javítási jegy hiányában a vizsga 
nem folytatható le, az ezen rendelkezés megsértésével tett vizsga érvénytelen.  

A sikeres vizsga javítási szándékot elektronikusan kell jelezni az illetékes 
tanszéki adminisztrátornak. 

b) A sikeres vizsga javítása során az előző vizsgajegynél rosszabb osztályzat is adható. 

c) A sikeres vizsga javításától való igazolatlan távolmaradás után a hallgató az adott 
tárgyból javításra nem jogosult. 

 
  



 

 

25. § 

[A Szabályzat 24. § (1), (2), (3), (6) bekezdéséhez] 
 

A hallgató a képzés lezárásának részeként szakdolgozatot készít. 

Az évfolyam- és szakdolgozat részletes szabályait a DE ÁJK-n külön szabályzat 
tartalmazza. Az évfolyam- és szakdolgozatot a veszélyhelyzet fennállása alatt 
csak elektronikusan kell benyújtani. A szakdolgozatot a DEA-ba és az e-learning 
rendszerbe, az évfolyamdolgozatot az e-learning rendszerbe kell feltölteni. 

A szakdolgozati igazolólap aláírása helyett a konzulensek az e-learning 
rendszerben bonyolítják le a konzultációt és igazolják vissza a dolgozat 
elfogadását. 

Alapszakon a konzulenseknek 2020. május 11-ig szükséges a szakdolgozatok 
bírálatát elkészíteni a javasolt kérdésekkel együtt. A konzulens az online 
záróvizsga alkalmával bekapcsolódhat a védés folyamatába, azonban ez nem 
feltétele a szakdolgozatvédés lebonyolításának. 

26. § 
[A Szabályzat 25. § (2) bekezdéséhez, 26. § (8) bekezdéséhez] 

 
(1) A záróvizsga bizottságnak az elnökön kívül 2-6 tagja lehet. A bizottság elnöke és tagjai 

közül legalább egy fő egyetemi tanár, vagy docens, továbbá legalább egy fő, aki nem áll 
közalkalmazotti jogviszonyban a Debreceni Egyetemmel. 

A veszélyhelyzet idején a záróvizsga bizottságnak egy elnöke és egy tagja van, 
amelyek közül legalább az egyik egyetemi tanár vagy egyetemi docens. 

Magyarázat: A rendelkezés alapja a 101/2020. (IV.10.) Korm. r. 13. § (3) bekezdése: 
„13. § (3) A felsőoktatási intézmények – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9). Korm. rendelet 59. § (1) bekezdésében 
– a záróvizsga-bizottságok összetételére vonatkozó rendelkezések közül a záróvizsga-bizottság 
létszámára, valamint annak külsős tagjára vonatkozó rendelkezésektől veszélyhelyzet idején eltérhetnek, 
azzal, hogy a bizottságnak elnöke és legalább egy tagja van, továbbá a záróvizsga-bizottságot úgy kell 
összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi vagy főiskolai tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai docens 
legyen.” 

 

(2) 

a) Jogász szakon és mesterszakon a záróvizsgát a hallgató a szakdolgozat megvé- 
désétől elkülönítetten, annak sikeres megtörténte után, a tanterv által előírt tan- 
tárgyakból teszi, míg alapszakon a záróvizsga alkalmával kerül sor a szakdolgozat 
megvédésére. 

b) Jogász szakon záróvizsga a tavaszi és őszi záróvizsga-időszakokban is tehető. A 
záróvizsga egyes részvizsgái között legalább 10 nap felkészülési időt kell biztosítani. 
Jogász szakon a záróvizsgák megkezdése előtt a mintatantervben szereplő va- 
lamennyi záróvizsga felkészítő tárgyat fel kell venni és azokból aláírást kell szerezni. 
Az a hallgató, aki tavaszi félévben a záróvizsga felkészítő tárgyak mellé – 
kedvezményes tanrend birtokában, egy vizsgakurzusos tárgy kivételével - más 
tantárgyat is felvesz, leghamarabb a következő (őszi) vizsgaidőszakban kezdheti 
meg a záróvizsgák letételét az abszolutórium birtokában. 



 

c) 
d) Mesterszakon a záróvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A két rész együttes 

értékelésével a záróvizsga bizottság a hallgató teljesítményét egy érdemjeggyel 
minősíti. 

l) A záróvizsga eredménye: jogász szakon az egyes záróvizsgatárgyak osztályzatainak és 

a szakdolgozat érdemjegyének számtani közepe, míg alapszakon és mesterszakon a 

záróvizsga osztályzatának és a szakdolgozat érdemjegyének számtani közepe. 

A veszélyhelyzet megváltozott körülményeire tekintettel, a záróvizsga 
lebonyolítása a Debreceni Egyetem által jóváhagyott elektronikus platformon, 
az e-learning-rendszerben vagy személyes jelenlét mellett az egyetem 
helyiségében történik.  

A záróvizsga lebonyolításáról külön szabályzat rendelkezik, amelyet a 
záróvizsgák megkezdése előtt legalább 14 nappal a hallgatók tudomására kell 
hozni. 

Igazságügyi igazgatási szakon a jogász szakra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a szakdolgozat védése a záróvizsga 
folyamán történik. A szakdolgozatok konzulenseinek nem szükséges a védés 
során online jelen lenni, amennyiben az írásbeli véleményét a javasolt 
kérdésekkel előre elkészítette és a bizottság tagjainak megküldte.   

 
(3) A tanulmányait 2007. szeptembertől megkezdő hallgató nem kaphat diplomát, amíg az 

egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségének a szak záróvizsga időszakának 
utolsó napjáig nem tett eleget. Ezt a rendelkezést 2007 szeptemberétől felmenő 
rendszerben kell alkalmazni. 
Nem kaphat diplomát az a hallgató, aki az egyetem leltári tárgyait nem adta le. A leadásról 
szóló igazolást a hallgatónak a záróvizsga időszak utolsó napjáig a Tanulmányi Osztályon 
le kell adni. 

 

27. § 
[A Szabályzat 27. §-hoz] 

 
(1) Ismételt záróvizsga, illetve rész-záróvizsga letételét a jelölt ugyanazon tárgyból egyazon 

záróvizsga-időszakban csak egyszer kísérelheti meg. 

 
(2) Jogász szakon legfeljebb két tárgyból lehet ismételt rész-záróvizsgát tenni a záróvizsga-

időszak pótvizsga hetében. 

A veszélyhelyzet megváltozott körülményeire tekintettel a 2020. évi tavaszi-nyári 
záróvizsga-időszakban külön pótvizsgahét nem áll rendelkezésre a hallgatók 
számára. A pótvizsga letételének lehetőségét a rendes záróvizsga időszakban is 
biztosítja a kar oly módon, hogy a hallgató az általa választott bármelyik 
megadott időpontban jelentkezhet a vizsgára. Egy hallgató összesen kétszer 
tehet pótvizsgát a záróvizsga időszakban, azonban ugyanabból a tárgyból csak 
egy pótvizsga tehető. Sikeres záróvizsga javítására nincs lehetőség a 2020. évi 
tavaszi-nyári záróvizsga időszakban. 

 

28. § 



 

[A Szabályzat 28. § (8) bekezdéséhez] 
 
Az oklevél minősítésének számítása az alábbi részjegyek figyelembevételével történik: 

 
a)  
Jogász szakon - a 2019/2020. tanévben és ezt követően tanulmányokat kezdő hallgatók 
esetében - az alábbiak egyszerű számtani átlaga  
- a tanulmányok egészére számított (halmozott) súlyozott tanulmányi átlag 
- szakdolgozat érdemjegyének és a rész-záróvizsgák érdemjegyének átlaga 
 
Jogász szakon a 2019/2020 tanév előtt tanulmányokat kezdő hallgatók esetében az alábbiak 
egyszerű számtani átlaga:  
- Római jog 2, Egyetemes állam- és jogtörténet 2, Magyar alkotmány- és jogtörténet 2, 
Jogbölcselet 2, Nemzetközi közjog 2, Pénzügyi jog 2, Munka- és szociális jog 3, Büntetőeljárási 
jog 3 és Polgári eljárásjog 2 vizsgák átlageredménye 
 - szakdolgozat érdemjegyének és a rész-záróvizsgák érdemjegyének átlaga. 
 
A kar Tanulmányi Osztálya a 2019/2020. tanév előtt tanulmányokat kezdő hallgatókat a 
diploma minősítésének számításakor Neptun-üzenetben értesíti arról, hogy addig elért 
eredmények alapján a 2019/2020. tanév előtti tanulmányokat kezdő vagy a 2019/2020. 
tanévben tanulmányokat kezdő hallgatókra vonatkozó diploma minősítési szabály alkalmazása 
lenne kedvezőbb az adott hallgatóra, és a továbbiakban ezen szabályt alkalmazza. Amennyiben 
a hallgató a számára kedvezőbb szabálytól el kíván térni, akkor a Neptun-üzenet megküldésétől 
számított 8 napon belül a Tanulmányi Osztálynak küldött visszavonhatatlan, aláírt nyilatkozattal 
kérheti azt, hogy esetében a 2019/2020. tanév előtt tanulmányokat kezdő hallgatókra vonatkozó 
szabályokat alkalmazzák.” 

Amennyiben a hallgató a számára kedvezőbb szabálytól el kíván térni, akkor a 
Neptun-üzenet megküldésétől számított 8 napon belül a Tanulmányi 
Osztálynak e-mailben küldött visszavonhatatlan nyilatkozattal kérheti azt, hogy 
esetében a 2019/2020-as tanév előtt tanulmányokat kezdő hallgatókra vonatkozó 
szabályokat alkalmazzák. 

a) Alapszakon és mesterszakon az alábbiak egyszerű számtani átlaga 

- a tanulmányok egészére számított (halmozott) súlyozott tanulmányi átlag, 

- a szakdolgozat érdemjegyének és a komplex záróvizsga érdemjegyének átlaga) 
 

b) Felsőoktatási szakképzésben az alábbiak egyszerű számtani átlaga 

- a tanulmányok egészére számított (halmozott) súlyozott tanulmányi átlag, 

- a záróvizsga érdemjegye. 
 

29. § 
[A Szabályzat 31. §-hoz] 

 
Értelmező rendelkezések: 
Kritériumkövetelmény: 
A szak képesítési követelményeiben az oklevél megszerzéséhez előírt olyan hallgatói 
teljesítmény, amelyhez nem tartozik kreditpont. 
Rész-záróvizsgák: 
Jogász szakon a záróvizsga egyes tárgyai, amelyek a mintatantervben szerepelnek. A rész-
záróvizsgák ugyanazon záróvizsga-időszakban önállóan is ismételhetők. 
„A”, „B” és „C” vizsgák 



 

A DE ÁJK-n utóvizsgázónak („B” és „C”) az tekinthető, akinek már van elégtelen ér- 
demjegye az adott tárgyból, azaz aki legalább egy alkalommal már vizsgázott az adott félévben 
a tárgyból. („B” vizsgázónak egy elégtelen érdemjegye, a „C” vizsgázónak két elégtelen 
érdemjegye van.) 
A vizsgáról való távolmaradás nem eredményez elégtelen (1) érdemjegyet és utóvizsgát, 
azonban az igazolatlan távolmaradás a vizsgalehetőségek számát csökkenti. 
„C” vizsgázónak az tekinthető, aki az adott vizsgaidőszakban az adott tárgyból két elégtelen 
(1) osztályzatot szerzett. 
A DE ÁJK-n az utóvizsga és a pótvizsga kifejezések az Nftv. szerinti javítóvizsgának felelnek 
meg. 
Az adott képzési időszakban a hallgató a sikertelen vizsgát megismételheti (a felsőoktatási 
törvény elnevezése szerint: javítóvizsga) – DE ÁJK-n „B” elnevezésű utóvizsgán. A 
sikertelen javítóvizsga megismételhető (ismétlő javítóvizsga) „C” elnevezésű utóvizsgán. 
Ha a javítóvizsga sem volt sikeres, és a vizsgán, valamint a javítóvizsgán ugyanaz az egy 
személy vizsgáztatott, a hallgató kérésére biztosítani kell, hogy az ismétlő javító- vizsgát másik 
oktató vagy vizsgabizottság előtt tehesse le. 

 
 
Debrecen, 2020. április 15. 
 
 
Szikora Veronika 
dékán, DE ÁJK 
 
 


