
 

5/2021. (IV. 20.) számú dékáni utasítás 

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, a 2020/2021. tanév tavaszi 

záróvizsga időszakában a Büntetőjog záróvizsga teljesítéséről, a COVID-19 fertőzés 

miatt elrendelt helyzetben 

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 járvány második hulláma ne okozzon aránytalan késedelmet vagy nehézséget 

hallgatóink tanulmányainak lezárásában az alábbi utasítást adom ki. 

1.§ Az utasítás hatálya kiterjed a Kar Büntetőjogi 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 záróvizsga Büntetőjog tantárgyból 2021. május 17. napjától 2021. május 21. napjáig 

(5 nap) teljesítendők. A vizsga 8.00-kor kezdődik és legkésőbb 16.00-ig tart. 

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

tantárgyból – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – a tanulmányi rendszeren keresztül 2021. 

április 26-én 10.00 órától 2021. május 10-én 16.00-ig jelentkezhetnek be. 

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

különösen indokolt esetben kezdeményezhető módosítás. 

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

feltételeket. 

(5) A záróvizsgákat a Tanulmányi Osztály készíti elő. A Tanulmányi Osztály naponta 

lehetőség szerint 25 vizsgázót oszthat be a hallgatók által felvett vizsgaidőpontok 

figyelembevételével.  

(6) A záróvizsgák Büntetőjog tantárgyból kizárólag online módon kerülnek lebonyolításra. 

3.§ (1) A záróvizsga bizottságnak egy elnöke és egy tagja van, akik a PTE ÁJK 

közalkalmazotti jogviszony, vagy megbízás alapján foglalkoztatott oktatói. A záróvizsga 

bizottság elnöke, vagy tagja egyetemi tanár, illetve egyetemi docens lehet. A záróvizsga 

bizottság külön jegyzőkönyvvezetőt nem alkalmaz, a jegyzőkönyvezést a bizottság egyik 

tagja látja el. 

(2) Az online módon lebonyolításra kerülő záróvizsgákra a „távolléti vizsgáztatásról” szóló 

5/2020. számú dékáni utasítás 4.§-ában és 5.§-ában foglaltakat kell alkalmazni. 



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

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

intézkedés nélkül módosítják. 
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