
TáTK tutorálási szabályzata 
ELTE SZMSZ II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 

A TEHETSÉGGONDOZÁS 
25. § 

Az Egyetem a kiemelkedő képességű hallgatók tehetségének kibontakoztatását szervezett keretek között a 
tutorálás, a honorácior státusz, a szakkollégiumi képzés formájában, valamint tudományos diákkörök 
működtetésével segíti elő. 

A TUTORÁLÁS 
26. § 
(1) A tutorálás a kiemelkedő képességű hallgató tehetségének kibontakozását segítő, a választott szakterületre 
vonatkozó tudás elmélyítését, a tudományos kutatáshoz szükséges készségek kifejlesztését szolgáló képzési forma, 
melynek során a hallgató egyéni tanulmányi követelményeket teljesít, egyéni ütemezésű munkaterv vagy kutatási 
terv alapján, egy vele személyes kapcsolatban lévő, őt segítő, motiváló, előrehaladását ellenőrző oktató, a tutor 
támogatásával. 
(2) A tutorálás keretében végzett tevékenység során a hallgató szakos tantervi követelményeit vagy szakján kívüli 
tanegységeket – előfeltételek alóli mentességgel – teljesíti valamely, az adott tanegységek teljesítésére meghirdetett 
kurzus követelményeit óraszámban és/vagy tartalomban jelentősen meghaladó, számára meghirdetett, egyéni 
kurzus teljesítésével. 
(3) A tutorálás során teljesített tanegységek kreditértéke, amennyiben a tutorálással nem szakos tantervi 
követelmények teljesülnek, a tutorált igénye szerint számítható be a képzési tervbe. Így a tutorálás során teljesített 
tanegységek kreditértéke – a tutorált igénye esetén – nem számít bele az Ftv. 58. § (4) bekezdésben foglalt 10 %-nyi, 
költségtérítés fizetése nélküli keretbe. 
(4) Tutorálásra karonként erre a célra létrehozott bizottság ad engedélyt a hallgató tutorálási pályázata alapján, 
alkalmanként legfeljebb két félévi időtartamra. A tutorálási pályázat tartalmazza a hallgató által felkért tutorral 
közösen kidolgozott, egyéni munkatervet vagy kutatási tervet, valamint rögzíti a tutor és a munkatervben / 
kutatási tervben szereplő tanegységek felelőseinek egyetértését. 
(5) A kutatási eredményekről minden félévben, a vizsgaidőszak folyamán írásban kell beszámolni a tutorálásra 
engedélyt adó bizottságnak. 
(6) A tutor a hallgató féléves tevékenységét a vizsgaidőszakban írásos minősítéssel értékeli, melyben a szakmai, 
tudományos munka eredményeinek értékelésén kívül felsorolja a tutorálással teljesített tanegységeket és azok 
megszerzett érdemjegyét. A tutorálás minősítését a szakfelelős aláírásával hitelesítve a tutor a vizsgaidőszak 
végéig továbbítja a TO és a tutorálásra engedélyt adó bizottság részére. 
(7) A tutor javaslata alapján, illetve a kutatási eredményekről szóló írásos beszámoló elmaradása, késése, továbbá a 
tutorálási pályázatban rögzítettektől való jelentős eltérés esetén a tutorálásra engedélyt adó bizottság a tutorálási 
engedélyt visszavonhatja. 

445. § 
ad 26. § (4) 
A Kar által létrehozott bíráló bizottság elnöke az oktatási dékánhelyettes, tagja az illetékes szakigazgató, a dékán 
által delegált oktató és a HÖK által delegált hallgató. A tutorálás szabályait, a jelentkezés határidejét a bizottság 
javaslatára a dékán hagyja jóvá. 

 
A dékán által elfogadott kari szabályzat: 

1.) A tutorálásra jelentkező hallgató a pályázatát a tutorálás félévének regisztrációs 
időszakában adhatja le a Tanulmányi Hivatalban. 

2.) A hallgató pályázási alkalmanként csak egy félévi időtartamra kaphat engedélyt. 
3.) Az a hallgató pályázhat, akit a TáTK teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott 

oktatója/kutatója javasol a hallgató TDK-dolgozata, publikációja vagy írásbeli 
tanulmánya alapján. (A támogató nyilatkozathoz csatolni kell az írásművet.) 

4.) Az OTDK-n 1-3. helyezett dolgozatok készítőinek nem kell teljesítenie az alábbi 
feltételeket, egyéb esetben a tutorálásra pályázó hallgató alapképzésen legalább két 
lezárt, mesterképzésen legalább egy lezárt szakos félév után pályázhat, ha minden aktív 
félévében teljesített legalább 20 kreditet és tanulmányi átlaga minden félévében legalább 
4,75. Elhagyott tanegységeinek száma nem haladja meg az ötöt. 

5.) A tutor a TáTK teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója/kutatója lehet, aki 
legalább PhD-fokozattal rendelkezik. 

6.) Az oktató/kutató egyszerre csak egy hallgató tutorálására kaphat engedélyt. 



7.) A tutor vállalja, hogy az általa tutorált hallgatóval hetente legalább 2 kontaktórát 
konzultál. 

8.) A tutori feladatok ellátása esetén a tutor 1 fő hallgató szakdolgozati témavezetése és 1 db 
szakdolgozat opponensi bírálata alól mentesülhet félévente. 

9.) A pályázatokat a kari bíráló bizottság az adott félév szorgalmi időszakának ötödik 
munkanapjáig bírálja el. 

 
A dékán által delegált oktató: Somlai Péter 
 
 
 
Budapest, 2011. december 6. 
 
 

Tausz Katalin s.k. 
dékán 


