
Ajánlás/iránymutatás 

A Nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánítása miatti tanév időbeosztás 

változással kapcsolatban 

Az Országgyűlés elfogadta a  

T/12969 Egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával 

összefüggő módosításáról  

című törvényjavaslatot, így már idén munkaszüneti nap lesz nagypéntek (április 14.). 

Mivel a tanév időbeosztását megadó Rektori Utasítás már jóval korábban megszületett (2015. 

november 25), ez abban nem szerepel. 

A Karok, tanszékek, tárgyfelelősök a Rektori Utasításnak megfelelően készítették el a félév 

időbeosztását. 

A Nagypéntekre beosztott előadások, gyakorlatok elmaradása is csökkenti a tantárgy effektív 

óraszámát, de ez várhatóan az ott érintett tananyag megfelelő szétosztásával a félév többi óráira 

megoldható. 

Amiben igazán komoly problémát okozhat az új munkaszünet, az a Nagypéntekre beosztott 

laboratóriumi foglalkozások és a Nagypéntekre ütemezett számonkérések elmaradása.  

A laboratóriumok problémája: 

Bevett gyakorlat, hogy a laboratóriumi foglalkozásokat a tárgyfelelősök koncentrált módon szervezik 

(pl. egy heti 2 órás laboratóriumi kurzus beosztása tipikusan 7x4 óra a 14x2 óra helyett). Egy ilyen 

koncentrált alkalom elmaradása jelentős kiesést jelent, amivel sérülhet a tantárgyban vállalt 

kötelezettségünk az ismeretek, kompetenciák átadására. 

A számonkérések problémája: 

A kurzushoz rendelt számonkérést mindenképp meg kell tartani. 

A jelenlegi problémáink oktatásszervezési esetek. A félév közben kiderült munkaszüneti nap miatt át 

kell szervezni a laboratóriumi foglalkozásokat és az ütemezett számonkéréseket. A másik időpontra 

áttett laboratóriumi foglalkozás és számonkérés nem pótlás, hanem azoknak átszervezett időpontban 

való teljesítése, azon a hallgatóknak a részvétel kötelező. Arra kell törekedni, hogy az új időpont a 

szorgalmi időszakban legyen, de ha nem megy, akkor átcsúszhat a pótlási időszakba. 

Az ajánlás/iránymutatás: 

 A Nagypéntekre beosztott laboratóriumi foglalkozások és ütemezett számonkérések 

átszervezhetők más időpontokra. 

 Arra kell törekedni, hogy ez az új időpont a kurzus órarendben beosztott időpontjára, vagy ha 

a számonkérés nem a kurzus órarendi időpontjában történik, akkor a számonkérésekre 

fenntartott időpontra essen a szorgalmi időszakban, de a hallgatók (kari HK) egyetértésével 

egyéb időpontra is tehető a szorgalmi időszakban. 

http://www.parlament.hu/iromanyok-lekerdezese?p_auth=9PQJJoQl&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D40%26p_izon%3D12969


 Ha nem lehetséges (akár humán erőforrás, akár laboratóriumi erőforrás, akár terem 

erőforrás ütközés miatt) a szorgalmi időszakban új időpontot találni, a tantárgyfelelősnek a 

kari HK egyetértésével joga van időpontot keresni a pótlási időszakban is, figyelve a hallgatók 

pótlási időpontjaira. 

 Az új időpontban a számonkéréseken és laboratóriumi foglalkozásokon a megjelenés 

ugyanúgy kötelező, mint az eredeti időpontokon volt, elmulasztásuk ugyanazon 

következményekkel jár. 

 

Budapest, 2017. március 17. 
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