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A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Szenátusának 35/2020. (04.17.) sz. határozata  

a HKR veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól 

 
 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 12. § (3) bekezdése, valamint a Liszt 

Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendje 16. § 

(2) bekezdés a) pontja, fa) és fb) alpontjai alapján fennálló jogkörében eljárva a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem Szenátusa Szenátus az alábbi döntés hozza: 

 

I. Bevezető rendelkezések 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 

idejére, a 2019/2020. tanév II. féléve, valamint az ahhoz kapcsolódó záróvizsga-időszakban, 

továbbá a 2020. évi általános felvételi eljárás vonatkozásában, az Egyetem Szervezeti és 

Működési Szabályzat III. kötet – Hallgatói Követelményrendszere (a továbbiakban: HKR) a jelen 

határozatban meghatározott eltérésekkel alkalmazandó. 

 

II. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 

 

(1) A TVSZ 47. § (2) bekezdés c) pontja szerinti vizsga esetében a félév 

– gyakorlati főtárgy vizsga esetén a főtárgy oktatója által megajánlott érdemjeggyel, 

– elméleti, valamint zeneszerzés, alkalmazott zeneszerzés, elektronikus zenei 

médiaművészet főtárgy vizsga esetén a főtárgyért felelős tanszékvezető vagy az általa 

kijelölt tanszéki csoportvezető döntése alapján elektronikus úton beküldendő feladatok, 

online vizsgafeladatok, illetve kép- és hangkapcsolatot egyidejűleg biztosító elektronikus 

úton (továbbiakban együtt: videókonferencia) megvalósuló szóbeli vizsgával, 

– más vizsgák esetében, ha a hallgató teljesítménye a félévközi teljesítmény alapján 

értékelhető, megajánlott jeggyel, ellenkező esetben írásbeli, elektronikus úton beadandó 

feladattal, illetve videókonferencia keretében megvalósuló szóbeli vizsgával 

teljesül. 

 

(2) A TVSZ 47. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szigorlat, e) pontja szerinti komplex 

szigorlat, h) pontja szerinti zárószigorlat esetében a félév 

– az adott szigorlatért felelős tanszékvezető vagy az általa kijelölt tanszéki csoportvezető 

döntése alapján elektronikus úton beküldendő feladatok, online vizsgafeladatok, illetve 

videókonferencia keretében megvalósuló szóbeli vizsgával 

teljesül. 

 

(3) A TVSZ 64. § szerinti zárótanítás videókonferencia keretében teljesül.  

 

(4) A TVSZ 47. § (2) bekezdés i) pontja szerinti diplomavizsga a hallgató által az Egyetem 

épületén kívül, a hallgató által biztosított hang- és képrögzítő eszközzel készített, az egyes 

művek/tételek tekintetében vágatlan videófelvétel benyújtásával teljesül.  

 

(5) A TVSZ 57. § (2) és (3) bekezdés szerinti diplomahangverseny a (volt) hallgató választása 

alapján 
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a) a (volt) hallgató által az Egyetem épületén kívül, a (volt) hallgató által biztosított hang- és 

képrögzítő eszközzel készített, az egyes művek/tételek tekintetében vágatlan 

videófelvétel benyújtásával, vagy 

b) a diplomahangverseny műsorának az Egyetem épületében történő előadásával 

valósulhat meg. 

 

(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti diplomahangverseny közönség nélkül, legfeljebb 1 fő 

zongorakísérő közreműködésével valósulhat meg. A zongorakísérő csak az Egyetem oktatója 

lehet. Az Egyetem törekszik annak biztosítására, hogy a diplomahangversenyen a hallgató 

főtárgyi oktatásában részt vevő zongorakísérő működjön közre, a járványhelyzetre tekintettel 

azonban – főként az idősebb, vagy más okból veszélyeztetett oktatók egészségének védelme 

érdekében – az Egyetem a diplomahangversenyre más zongorakísérőt is beoszthat.  

 

(7) Az Egyetem az (5) bekezdés b) pontja szerinti diplomahangversenyt úgy bonyolítja le, 

hogy a vizsgázó és más személyek személyes érintkezését ne igényelje. A személyek között 

legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. A záróvizsga-bizottság tagjai a diplomahangversenyt 

az Egyetem épületén kívül, élő videóközvetítésen keresztül kísérik figyelemmel. 

 

(8) Az előadó-művészet alapképzési szak jazzhangszeres, valamint jazzének szakirányain, az 

egyházzene-művész mesterképzési szakon, valamint a kamarazene-művész szakirányú 

továbbképzési szakokon a diplomahangverseny kizárólag az (5) bekezdés a) pontja szerint 

teljesíthető. 

 

(9) Az (5) bekezdéstől eltérően, a TVSZ 57. § (2) és (3) bekezdés szerinti 

diplomahangverseny, illetve diplomamunka bemutatása az alkotóművészet és muzikológia 

alapképzési szak zeneszerzés, alkalmazott zeneszerzés, elektronikus zenei médiaművészet 

szakirányain, valamint a zeneszerző mesterképzési szakon és specializációin a 

diplomakompozíciók kottaanyagának elektronikus úton történő benyújtásával teljesül. 

 

(10) Nem kell kötelezően alkalmazni az (5), illetve (9) bekezdésben foglaltakat a zeneszerző 

mesterképzési szak és specializációinak hallgatóira, továbbá azokra a hangszeres és énekes 

hallgatókra, akik a 2019/2020. tanév II. félévének záróvizsga-időszakához kapcsolódó 

diplomahangversenyüknek – kiválósági alapon – a Nagyteremben történő megtartására kaptak 

engedélyt. E hallgatók – saját döntésük alapján – az (5), illetve (9) bekezdésben meghatározottak 

szerint, vagy a járványhelyzet megszűnése után az eredeti körülmények között is teljesíthetik 

diplomahangversenyüket. 

 

(11) A (4)-(5) bekezdésben meghatározottaktól eltérően, a karmester mesterképzési szak, a 

kóruskarnagy mesterképzési szak, valamint a zeneművésztanár szak kóruskarnagyművész-

tanár szakirányának hallgatói kizárólag a járványhelyzet megszűnése után, az eredeti 

körülmények között teljesíthetik diplomahangversenyüket, diplomavizsgájukat.   

  

(12) Amennyiben a diplomahangverseny, diplomavizsga követelményei az (4)-(5) 

bekezdésben foglaltak miatt módosításra szorulnak, úgy a módosított követelményeket a 

tanszékvezető vagy az általa kijelölt tanszéki csoportvezető állapítja meg, azzal, hogy az új 

követelmények alkalmazása (pl. a felkészülésre rendelkezésre álló aránytalanul rövid idő 

tekintetében) nem lehet hátrányos a hallgatóra nézve. Az új követelményeknek olyanoknak kell 
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lenniük, hogy a hallgató felkészülése másik személlyel (pl. zongorakísérő) való találkozás nélkül 

is megvalósulhasson.  

 

(13) A (4) bekezdés, valamint az (5) bekezdés a) pontja szerinti videófelvételnek olyannak 

kell lennie, hogy abból a hallgató személyazonossága a felvétel teljes hossza alatt hitelt 

érdemlően megállapítható legyen. A videofelvétel e határozat szerinti feltételeknek való 

megfelelését az Egyetem jogosult ellenőrizni. E feltételeken túl, a felvétel műszaki-technikai 

minősége nem befolyásolhatja a hallgató teljesítményének értékelését.  

 

(14) A TVSZ 57. § (2) és (3) bekezdése szerinti szakdolgozatot, portfóliót kizárólag 

elektronikus úton kell benyújtani, azzal, hogy a járványhelyzet elmúltával a szakdolgozat, 

portfólió papíralapú benyújtását pótolni kell.  

 

(15) A szakdolgozattal, portfólióval kapcsolatos, a TVSZ 61. § (10) bekezdése, valamint 63. § 

(3) bekezdése szerinti betekintési lehetőséget kizárólag elektronikus úton kell biztosítani.  

 

(16) A TVSZ 57. § (2) és (3) bekezdése szerinti szakdolgozat, portfólió védése, a komplex 

szóbeli vizsga, valamint a komplex tanári vizsga videókonferencia keretében teljesül.  

 

(17) Az oktatók, záróvizsga-bizottsági tagok a vizsgák, szigorlatok, zárószigorlatok, 

diplomavizsgák, záróvizsgák értékelésére irányuló, nem nyilvános megbeszéléseit, értékeléseit 

videókonferencia keretében valósítják meg.  

 

A TVSZ diplomavizsga, valamint diplomahangverseny nyilvánosságára vonatkozó 47. § (12) 

bekezdését és 58. § (2) bekezdését, valamint a szakdolgozatvédés nyilvánosságára vonatkozó 

63. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.  

 

III. Felvételi Szabályzat (FSZ) 

 

(1) A FSZ 5. § (1) bekezdés szerinti felvételi vizsgák a 2020. évi általános felvételi eljárásban 

személyes jelenlét nélkül, a HKR – koronavírus-járványra tekintettel fennálló veszélyhelyzet 

miatt módosított – 7. sz. mellékletében (a továbbiakban: 7. sz. melléklet) megjelölt, elektronikus 

kapcsolattartáson alapuló vizsgamódokon teljesülnek. A 7. sz. mellékletben csak azok a képzések 

szerepelnek, amelyeket az Egyetem a 2020/2021. tanévben indítani kíván, és amelyeken a 

koronavírus-járványhelyzet miatti elektronikus kapcsolattartáson alapuló felvételi vizsgáztatás 

alapján a jelentkező szakmai tudása, alkalmassága érdemben megítélhető. 

 

(2) A 7. sz. mellékletben közölt videókonferencia elnevezésű vizsgamód alatt az egy 

jelentkező és egy oktató, egy jelentkező és több oktató, a több jelentkező és egy oktató és a több 

jelentkező és több oktató egyidejű videóösszeköttetését egyaránt érteni kell. 

 

(3) A 7. sz. mellékletben meghatározott vizsgamódok részleteit (kommunikációs csatornák, 

informatikai rendszerek, programok, videófelvétellel kapcsolatos formai és egyéb 

követelmények) az Egyetem a felvételi vizsgakövetelményekkel együtt a honlapon hozza 

nyilvánosságra. A vizsgamódot váratlan technikai ok vagy a járványhelyzetből fakadó súlyos ok 

esetén, az adott vizsgatantárgyért felelős tanszékvezető – a rektor hozzájárulásával – az adott 

képzésre jelentkező összes jelentkezőre vagy – kivételesen indokolt esetben – a jelentkezőre 
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egyénileg is módosíthatja (pl. az előzetesen kitűzött időpontban felmerülő igazolt betegség, vagy 

az elektronikus kapcsolattartást biztosító eszközök, szolgáltatások váratlan meghibásodása).  Az 

ilyen módosítás során biztosítani kell az egyazon képzésre jelentkezők egyenlő esélyeit.  

 

(4) Nem kell alkalmazni a FSZ felvételi vizsgák nyilvánosságáról szóló 5. § (15) bekezdését.  

 

(5) A felvételi vizsgabizottságok tagjai a felvételi teljesítményekkel kapcsolatos nem 

nyilvános megbeszéléseit, értékeléseit videókonferencia keretében valósítják meg. Olyan 

esetben, amikor egy vizsgabizottság tagjai külön-külön értékelik a jelentkezők teljesítményét, az 

értékelést (pontszámot) írásban, elektronikus úton közlik az illetékes tanszéki ügyintézővel.  

 

(6) Az Oktatási és Tanulmányi Osztály a FSZ 5. § (16) bekezdés szerinti tájékoztatás során 

közli a jelentkezővel, hogy a felvételi vizsgák milyen elektronikus kapcsolattartási csatornákon 

keresztül, illetve mely informatikai rendszerek, alkalmazások használatával valósulnak meg. 

Amennyiben a jelentkezőnek nem áll rendelkezésére minden technikai felszereltség, akkor ezt 

jeleznie kell az Oktatási és Tanulmányi Osztály részére. Az Egyetem haladéktalanul tájékoztatja a 

hallgatót az esetleges alternatív elektronikus és/vagy informatikai lehetőségekről. Amennyiben 

alternatív lehetőség az Egyetem önhibáján kívüli okból nem áll rendelkezésre, akkor az Egyetem 

nem köteles biztosítani a felvételi vizsga lehetőségét.  

 

IV. Egyéb rendelkezések 

 

(1) Amennyiben időközben bekövetkező jogszabályváltozás szerinti kötelező rendelkezés 

ellentmond, illetve eltér a HKR jelenlegi szabályaitól, vagy a jelen határozat II. és III. fejezet 

szerinti szabályoktól, akkor azt a HKR-be való beemelés, illetve az Egyetem külön rendelkezése 

nélkül is alkalmazni kell.  

 

(2) Felhatalmazást kap a Rektori Tanács, hogy a jelen határozatban nem szabályozott, a 

tanulmányi és vizsgakövetelmények, záróvizsgák és felvételi vizsgák zavartalan lebonyolításával 

kapcsolatosan felmerülő, azonnali vagy legkésőbb 48 órán belül megoldást igénylő, elsősorban 

operatív jellegű kérdésekben szükség szerint, soron kívül döntést hozzon. A döntés nem lehet 

jogszabályi rendelkezésekkel vagy a (volt) hallgatók vagy jelentkezők egyenlő esélyeivel 

ellentétes.  

 

V. Záró rendelkezések  

 

(1) A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, 

veszélyhelyzet idejére kiadott kormányrendeletek, valamint az Egyetemi belső szabályozók 

rendelkezéseit kell alkalmazni.        

  

(2)  Jelen határozat annak elfogadása napján lép hatályba, és a 40/2020. (III. 11.) Korm. 

rendelettel elrendelt veszélyhelyzet megszűnéséig hatályos. 

Budapest, 2020. április 17.  

 
 Dr. Vigh Andrea s. k.  

  rektor 


