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PREAMBULUM 

 

Az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, 
oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a 
bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres 
vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) 
Korm. rendelet  4/A. §-ban foglaltak alapján, a veszélyhelyzet ideje alatt a felsőoktatási 
intézményben a félév és a tanév időtartamának meghosszabbításáról szóló 197/2021. (IV. 28.) 
Korm. rendelet, a 2/2021. számú rektori utasítás a 2020/2021. tanév meghosszabbításáról a 
veszélyhelyzet ideje alatt a Pécsi Tudományegyetemen és az Operatív Stáb 1/2021. (IV.6.) 
határozat végrehajtásával kapcsolatosan a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (a 
továbbiakban: „Kar”) dékánja az alábbi dékáni utasítást (a továbbiakban: „utasítás”) adja ki: 

ÁLTALÁNOS ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

1. § [Az utasítás tárgyi és személyi hatálya] 
 

(1) Az utasítás hatálya kiterjed valamennyi, az Egészégtudományi Karon hallgatói jogviszonyt 
eredményező képzésre (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú 
továbbképzés, doktori képzés), állampolgárságra való tekintet nélkül a képzésben részt vevő, 
az Egészégtudományi Karral hallgatói jogviszonyban álló személyekre (továbbiakban: 
hallgatókra).  
 

(2) Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed továbbá azon önkéntes tevékenységet végző/végzett és 
kirendelt hallgatókra, akik önkéntes és kirendelet tevékenységet végeztek a 2020/2021-es tanév 
tavaszi szemeszterében. 

 
(3) A 2020/2021. tanév tavaszi szemeszterében az önkéntes tevékenységnek, valamint 

kirendelésnek tekintjük jelen szabályzat értelmében:  
a) egészségügyi intézményben a koronavírus elleni védekezés tárgykörében végzett önkéntes 

és kirendelt tevékenyéget; 
b) Országos Mentőszolgálatnál a koronavírus elleni védekezés tárgykörében végzett önkéntes 

és kirendelt tevékenységet; 
c) a fővárosi, illetve a megyei kormányhivatalok által kirendelés keretében az egészségügyben 

dolgozók, a nevelési, oktatási tevékenységet végző intézmények és bölcsődék dolgozóinak 
koronavírus kimutatására alkalmas vizsgálatokban való részvételt. 

FELSŐOKTATÁSI TANRENDVÁLTOZÁS KÖVETKEZMÉNYEINEK ENYHÍTÉSÉT 
SZOLGÁLÓ ÉS A HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ KEDVEZMÉNYEKRŐL SZÓLÓ 

RENDELKEZÉSEK 

2. § [Az önkéntes és/vagy kirendelt tevékenység egyetemi adminisztrációban való rögzítése] 
 

(1) A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában, valamint az Országos Mentőszolgálatnál 
végzett önkéntes és/vagy kirendelt tevékenység az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattól 
kapott adatok alapján beemelésre kerül a Neptun Tanulmányi Rendszerbe.  



 
(2) A jelen utasítás alapján adott kedvezményeket igénybe venni kívánó hallgató a vizsgaidőszakot 

megelőzően 2021. május 4-től ellenőrizni köteles a Tanulmányi Rendszerben (Tanulmányok / 
Féléves adatok menüpont alatt), hogy rögzítésre került-e az önkéntes és/vagy kirendelés alatt 
végzett tevékenysége. 
 

(3) Amennyiben a tény, hogy adott hallgató önkéntes tevékenységet végez/végzett, valamint, hogy 
kirendelésre került, nem jelenik meg a Neptun Tanulmányi Rendszerben, úgy az adott hallgató, 
amennyiben a jelen utasítás alapján adott kedvezményeket igénybe kívánja venni, köteles 
elektronikus kérvény benyújtására a Neptun Tanulmányi Rendszeren keresztül. Kérelme mellé 
az önkéntes tevékenység teljesítéséről szóló igazolását vagy a kirendelésről szóló határozatát 
köteles csatolni.  
 

(4) Jelen utasítás 3. § (2) bekezdésében foglalt kedvezmény igénybevételéhez a hallgató köteles 
elektronikus kérvény benyújtására a Neptun Tanulmányi Rendszeren keresztül. Kérelme mellé 
a kirendelésről szóló határozatát köteles csatolni, amelyből megállapítható, hogy a tavaszi 
vizsgaidőszakban legalább 10 napos időszakra kirendelésre került. 

 

3. § [A tanév időbeosztásának módosulása az Egészségtudományi Kar hallgatói esetében] 
 

(1) A 2020/2021. tanév tavaszi szemeszterében a demonstrációs, valamint a területi szakmai 
gyakorlatok esetében a szorgalmi időszak vége 2021. június 25-re módosul. 
 

(2) A 2020/2021. tanév tavaszi szemeszterében a vizsgaidőszak két héttel meghosszabbításra kerül 
2021. június 25. napjáig. 
 

(3) A 2020/2021. tanév tavaszi szemeszterében a hallgatóknak lehetőségük van a demonstrációs, 
valamint a területi szakmai gyakorlatok teljesítésére a nyári időszakban is, 2021. augusztus 31-
ig. A nyári időszakban teljesített gyakorlatok eredményei a 2020/2021-es tanév tavaszi 
szemesztere alatt nyújtott teljesítményként kerülnek beszámításra. 
 

(4) A 2020/2021. tanév tavaszi szemeszterében a hallgatók által a 2020/2021-es tanév tavaszi 
félévében fizetendő önköltség összege nem változik, továbbá a 2020/2021. tanév tavaszi 
félévére elnyert rendszeres ösztöndíjak összege sem változik, 5 hónapon keresztül kerül 
kifizetésre. 
 

(5) A 2020/2021. tanév tavaszi szemeszterében a záróvizsgaidőszak is 2 héttel kerül 
meghosszabbításra 2021. június 18-ig. 
 

4. § [Az önkéntes és/vagy kirendelt tevékenységet végző hallgatók esetében a tanév 
időbeosztásának módosulása] 

(1) Azon hallgatóknak, akik a 2021. május 10. és 2021. június 25. napja közé eső 
vizsgaidőszakban legalább 10 napos időszakra kirendeltek, azoknak lehetőségük van az 
elmaradt vizsgájukat 2021. augusztus 16. – 2021. augusztus 27. napja között teljesíteni, azzal 
a megkötéssel, hogy az érintett intézetek ezen időszakon belül az érintett tantárgyakból egy 
vizsgaidőpont kiírására kötelesek.  



 
(2) Kizárólag azon végzős hallgatók részére, akik abszolutóriumukat önkéntes vagy kirendelt 

tevékenységük, vagy zárógyakorlatuk elmaradása miatt nem tudták teljesíteni, csak a 
képzésért felelős intézet előírásai szerint a nyári időszakban, 2021. augusztus 23. – 2021. 
augusztus 27. napja között záróvizsgaidőszak kerül megszervezésre.  
 

(3) Az augusztusi záróvizsga időszak a 2020/2021. tanév tavaszi szemeszterének záróvizsga 
időszak részéhez tartozik, így a tavaszi záróvizsgaidőszakban sikertelen részvizsgák ezen 
időszakban nem ismételhetők. 
 

(4) Minden hallgatónak, akire a jelen utasítás hatálya kiterjed és az önkéntes tevékenysége vagy 
kirendelése miatt mulasztott el zárthelyi dolgozatot, beszámolót, azok számára a félévközi 
teljesítés pótlására külön lehetőséget köteles minden intézet biztosítani.  

 
(5) Azon hallgatóknak, akikre jelen utasítás hatálya kiterjed, az önkéntes tevékenység, valamint 

a kirendelés időszakára lehetőségük van kedvezményes tanulmányi rendet igénybe venni. 
 

HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

5. § (1) Jelen utasítás a kihirdetés napját követően lép hatályba, és 2021. augusztus 31-ig tart, 
azzal, hogy ezt követően minden további intézkedés nélkül hatályát veszti. 

(2) A tanév részletes időbeosztását jelen utasítás 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

Pécs, 2021. május 10. 

 
Prof. Dr. ÁCS Pongrác 
egyetemi tanár,  
dékán 
  



1. számú melléklet 
 
 
A 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszter MÓDOSÍTOTT időbeosztása  
Szorgalmi időszak  2021.02.01.  2021.05.08.* 
Regisztrációs hét  2021.01.25.  2021.01.29. 
Oktatási időszak  2021.02.01.  2021.05.08.** 
Tavaszi szünet  2021.04.06.  2021.04.09. 
Vizsgaidőszak  2021.05.10.  2021.06.25. 
Vizsgaidőszak 
végzősöknek  2021.04.26.  2021.05.21. 

Vizsgaidőszak – 
AUGUSZTUS*** 2021.08.16. 2021.08.27 

Záróvizsgaidőszak  2021.05.17.  2021.06.18. 
Záróvizsgaidőszak – 
AUGUSZTUS****  2021.08.23.  2021.08.27.  

 

* A demonstrációs, valamint a területi szakmai gyakorlatok esetében a szorgalmi időszak vége 2021. 
június 25-re módosul! 

** Amennyiben a képzésért felelős intézet a demonstrációs, valamint a területi gyakorlatokat 
kizárólag a nyár folyamán tudja megszervezni, ezen tantárgyak esetében a gyakorlatok teljesítésére 
2021. augusztus 31-ig van lehetőségük az érintett hallgatóknak. 

*** Azon hallgatóknak, akik a 2021. május 10. és 2021. június 25. napja közé eső vizsgaidőszakban 
legalább 10 napos időszakra kirendeltek, azoknak lehetőségük van az elmaradt vizsgájukat 2021. 
augusztus 16. – 2021. augusztus 27. napja között teljesíteni, azzal a megkötéssel, hogy az érintett 
intézetek ezen időszakon belül az adott tantárgyakból egy vizsgaidőpont kiírására kötelesek. 

**** Kizárólag azon végzős hallgatók részére, akik abszolutóriumukat azért nem tudták 
megszerezni, mert a zárógyakorlatukat a koronavírus járványra való tekintettel a képzésért felelős 
intézet előírásai szerint a nyári időszakban tudták teljesíteni. Az augusztusi záróvizsga időszak a 
2020/2021. tanév tavaszi szemeszterének záróvizsga időszak részéhez tartozik, így a tavaszi 
záróvizsgaidőszakban sikertelen részvizsgák ezen időszakban nem ismételhetők. 

 


