
9/2020. (VI.11.) számú dékáni utasítás 

A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán, a 2019/2020-as tanév tavaszi 

záróvizsgaidőszakában az Alkotmányjogi-Közigazgatási Jogi záróvizsgáinak 

teljesítéséről 

A Kormánynak az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása érdekében hozott intézkedéseivel összhangban, 

figyelemmel a PTE-TVSZ, valamint a PTE Operatív Stáb rendelkezéseire, abból a célból, hogy 

a járványügyi veszélyhelyzet ne okozzon aránytalan késedelmet vagy nehézséget hallgatóink 

tanulmányainak lezárásában az alábbi utasítást adom ki: 

1.§  Az utasítás hatálya kiterjed a Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszéke minden 

közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott közalkalmazottjára, a Karnak a 

záróvizsgáztatásban érintett igazgatási feladatokat ellátó dolgozóira, valamint a záróvizsgákra 

bejelentkezett nappali és levelezős munkarendben tanulmányokat folytatott hallgatói 

jogviszonyban álló és volt hallgatóira. 

2.§ (1) A záróvizsgák Alkotmányjog és Közigazgatási Jog tantárgyból 2020. július 6. napjától, 

2020. július 9. napjáig (4 nap) kerülnek lebonyolításra. A vizsga 8.00-kor kezdődik és 

legkésőbb 16.00-ig tart, mely időpontok között az intézmény területére a hallgatók beléphetnek. 

Minden vizsgázó hallgató köteles megjelenni a záróvizsgán legkésőbb 11.00 óráig. 

(2) Az abszolutóriummal rendelkező hallgatók és volt hallgatók a záróvizsgára Alkotmányjog 

és Közigazgatási jog tantárgyakból – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – a tanulmányi 

rendszeren keresztül jelentkezhetnek be 2020. június 15-től legkésőbb 2020. június hó 29. 

napja16.00-ig. 

(3) A jelentkezési időszak lezárását követően, a hallgató által, a felvett vizsgaidőponton 

módosítás nem kezdeményezhető. 

(4) A bejelentkezéssel a hallgató elfogadja a jelen utasításban és annak mellékletében foglalt 

feltételeket. 

(5) A záróvizsgákat a tanulmányi osztály készíti elő. A tanulmányi osztály naponta lehetőség 

szerint 25-30 vizsgázót oszthat be a hallgatók által felvett vizsgaidőpontok figyelembe 

vételével. A záróvizsga során naponta egy vizsgabizottság működik. 

(6) A záróvizsga bizottságnak egy elnöke és egy tagja van, akik a PTE-ÁJK közalkalmazotti 

jogviszony keretében foglalkoztatott oktatói. A záróvizsga bizottság elnöke egyetemi tanár, 

illetve egyetemi docens lehet. A záróvizsga bizottság külön jegyzőkönyv-vezetőt nem 

alkalmaz, a jegyzőkönyvezést a bizottság egyik tagja látja el. 

(7) A bizottság tagjai a Kar Óriás Nándor termében foglalnak helyet betartva a szükséges 

védőtávolság biztosítására vonatkozó szabályokat.  

3. § (1) A záróvizsgára bejelentkezett hallgatónak a vizsga napján a Kar 48-as téri bejárata előtt 

kell várakozniuk, kerülve egymással a közvetlen fizikai kapcsolatot.  Rossz idő esetén, a Kar 

földszintjén várakoznak, a védőtávolság tartására vonatkozó szabályok szerint. 

(2) Szájmaszk és kesztyű használata a vizsgára való várakozás és a felkészülés alatt ajánlott. 

(3) A vizsga kezdetét megelőzően a bizottság elnöke köteles gondoskodni a vizsgázó 

személyazonosságának ellenőrzéséről olyan okmánya bemutatásával, amely a 

személyazonosításra alkalmas (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, 

diákigazolvány). 



(4) A záróvizsga a tételhúzással tekintendő megkezdettnek. A vizsga befejeztével a hallgató 

teljesítményét érdemjeggyel minősíteni kell. A vizsgaeredmények legkésőbb a vizsganapot 

követő munkanapon megjelennek az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerben. 

4.§ (1) Ez az utasítás kiadásának napján lép hatályba. 

 

(2) Jelen utasítás hatályba lépésével a 7/2020. (V. 14.) számú, dékáni utasítás hatályát veszti. 

 

(3) Jelen utasítást a Kormány rendeletei, valamint a PTE Operatív Stáb döntései külön 

intézkedés nélkül módosítják. 

 

Pécsett, 2020. június 11. napján 

         

Dr. Fábián Adrián s.k. 

dékán 

          


