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TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

 
 
 

 
3/2022. (09.06.) számú Dékáni Utasítás 

 

az ELTE Természettudományi Karon meghirdetett választható kurzusok létszámának 

szabályozásáról 

Az ELTE SZMSZ I. kötet Szervezeti és Működési Rend 3. § (5), valamint 124. § (1) e) bekezdéseinek 

felhatalmazása alapján, irányítási jogkörömben eljárva az ELTE Természettudományi Kar hatékony 

működtetése érdekében a 2022/23 őszi félévtől kezdődően meghirdetett választható kurzusok 

minimális létszámának szabályozására az alábbi eljárásrendet határozom meg. 
 

1. Az eljárásrend hatálya az alap-, mester-, vagy osztatlan tanárképzésben részben vagy egészben 

belső oktató által tartott (kötelezően vagy szabadon) választható besorolású tárgyak kurzusainak 

meghirdetésére terjed ki.  

 

2. Jelen eljárásrend hatálya nem terjed ki az alábbi esetekre: 

a) Külső oktató által tartott választható kurzusok nem tartoznak az utasítás hatálya alá, ha a 

kurzus oktatásában belső oktató részben sem vesz részt. Amennyiben a külső óraadó 

feladatát ellenérték kikötése mellett megbízási szerződés keretében látja el, a gazdaságos, 

hatékony és eredményes gazdálkodás követelményei szerint kell eljárni.  

b) Azon tárgyak kurzusai, amelyek bármely érvényes mintatantervben kötelezőként 

szerepelnek, nem tartoznak az utasítás hatálya alá.  

c) Nem tartoznak az utasítás hatálya alá az aszinkron online formában hirdetett kurzusok. 

 

3. Az eljárásrend hatálya alá eső kurzusok minimális létszáma 5 fő, ami a Neptun rendszerben 

központilag beállításra kerül (kivétel: ha a tanrendi felterjesztés során a felterjesztő ennél 

magasabb minimális létszámot jelölt meg, akkor az kerül beállításra). 

 

4. A minimális létszám alóli eseti (egy szemeszterre érvényes) felmentést – rendkívüli indok, 

valamint a kurzus tárgya szerint illetékes igazgató támogató véleménye alapján – az oktatási 

dékánhelyettes adhat. Abban az esetben is engedélyt kell kérni, ha az évfolyam/specializáció 

teljes létszáma alacsonyabb 5 főnél. A kérelmeket (a támogató igazgatói véleménnyel) a 

szorgalmi időszak első hetének harmadik napjáig lehet benyújtani az oktatasidh@ttk.elte.hu 

címre. 

 

5. Az eljárásrend hatálya alá eső azon kurzusokról, amelyeken a hallgatók létszáma a tárgyfelvételi 
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időszak végéig1 nem éri el az 5 főt (és nem kaptak egyéni engedélyt), a Tanulmányi Hivatal törli a 

hallgatói tárgyfelvételeket, és erről a tárgyfelelőst és az érintett hallgatókat értesíti. 

 

6. Jelen utasítás a kihirdetése napján lép hatályba.  

 

Budapest, 2022. szeptember 6. 
      
         Dr. Kacskovics Imre 

dékán 
 

                                                        
1 A szorgalmi időszak első hetének vége. 
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