
A 2019/2020. tanév jelmondata:  

„Hiszen Isten nem a csüggedtség,  

hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk.”  

(2Tim, 1,7)  

 

 
  

Rektori Útmutató 

a Gál Ferenc Főiskola hallgatóinak, oktatóinak, 

a korábban záróvizsgát teljesítetteknek 

a koronavírus-járvány miatt bevezetett újabb rendelkezésekről 
2020. április 18. 

 

A koronavírus-járvány miatti távoktatási időszakra korábban kiadott Rektori Utasításokban és 

egyéb rendelkezésekben foglaltak megtartása mellett az alábbiak betartását kérem a Gál Ferenc 

Főiskola Tisztelt Hallgatói, Oktatói, Munkatársai, valamint mindazoknak a részéről, akiknek a 

számára a diplomakiadás joga és kötelezettsége a GFF szép feladata. 

 

A jelen Rektori Útmutató a Felsőoktatási Államtitkárság részéről a 101/2020. (IV.10.) Korm. 

rendeletben foglaltak értelmezésére 2020. április 17-én kiadott tájékoztatást követi. 

 

Kérem, hogy ismerjék meg és kövessék a 101/2020. (IV.10.) Korm. rendeletben (továbbiakban 

Korm. rend.) foglaltakat, amiből a következőket emelem ki. 

a) A hallgatói jogviszony szüneteltetésében figyelmen kívül kell hagyni a jelen tavaszi félévet 

a Korm. rend. 3.§ (1) szerint. 

b) Az állami ösztöndíjasok nem sorolhatók át önköltséges képzésre a 2020/2021. tanévre a 

Korm. rend. 4.§ szerint. 

c) Egy év halasztást kapnak a volt állami ösztöndíjasok a hazai munkaviszony-fenntartási 

kötelezettségük teljesítésére a Korm. rend. 5.§ (1)-(2) szerint. 

d) Nem indítanak végrehajtási eljárást 2020.12.31-ig az állami ösztöndíjasok fizetési 

kötelezettsége miatt a Korm. rend. 7.§ szerint. 

e) A záróvizsga bizottságokban elegendő 2 tag jelenléte  

f) Mentesül a nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól, és megkaphatja oklevelét az, aki 

2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz, a Korm. rend. 6.§ szerint. Nem mentesül a 

nyelvvizsga kötelezettség alól az, aki 2020.08.31. után teljesíti záróvizsgáját. Ebbe 

beletartozik mindenki, akinek akár több nyelvvizsgát vagy felsőfokú nyelvvizsgát, illetve 

szakmai nyelvvizsgát kellett volna tennie. 

g) Az oklevelek kiadása elsősorban postai úton történhet, esetleg személyesen a járványügyi 

rendelkezések betartásával.  

h) A felvételi vizsgákat, záróvizsgákat elsősorban távolléti formában kell lefolytatni. Az 

intézmény épületeibe csak végső megoldásként lehet belépni. 

i) Felvételizők pályaalkalmasági vizsgálatát helyettesítheti motivációs levél, vagy a 

jelentkező írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs olyan betegsége, ami akadályozná 

felsőoktatási tanulmányait, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, 

diszkalkuliában, pszichés és mentális zavartban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem 

kér felmentést a Korm. rend. 9.§ (2) szerint. 

j) A felvételi eljárásban csak a személyes érintkezés kizárásával lehet belépni a felsőoktatási 

intézmény területére a Korm.rend. 9.§ (3) és (5) szerint.  

 

Szeged, 2020. április 18. 

        Dr. Kozma Gábor s.k. 

         rektor 
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