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A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes 
rendelkezésről szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nftv. Vhr.), a 
felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló, az alap- 
és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI 
rendelet (a továbbiakban: képzési és kimeneti követelmények), a felsőoktatási felvételi 
eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: felvételi 
kormányrendelet), a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet, illetve a 
293/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert 
nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-
bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. 
rendelet, illetve a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a Budapesti 
Metropolitan Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának részeként a Hallgatói 
Követelményrendszert (a továbbiakban: HK) a Budapesti Metropolitan Egyetem Szenátusa a 
következőkben határozza meg: 

 

A Budapesti Metropolitan Egyetem Hallgatói Követelményrendszere a következő 
mellékletekből áll: 

 

a) 1. sz. Melléklet: Felvételi eljárás rendje 

b) 2. sz. Melléklet: Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

c) 3. sz. Melléklet: Térítési és juttatási szabályzata 

d) 4. sz. Melléklet: Hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje 

e) 5. sz. Melléklet: Hallgatói Baleset- és Munkavédelmi Szabályzat 

f) 6. sz. Melléklet: Erasmus+ szabályzat 

g) 7. sz. Melléklet: A Fogyatékossággal Élő Hallgatók Esélyegyenlőségének 
Biztosításáról Szóló Szabályzat 

h) Függelék: A szakdolgozat formai és tartalmi követelményeire vonatkozó 
rendelkezések 
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VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE  
 

Kiadás száma Kiadás dátuma Leírás 

1.0 2011. 11. 08. 1. kiadás, 0. módosítás 

1.1 2012. 12. 13. 
1. kiadás, 1. módosítás (keresztféléves hallgatók 
költségtérítésének meghatározása) 

1.2 2012. 02. 14. 1. kiadás, 2. módosítás (szakdolgozat formai követelményei) 

1.3 2012. 08. 29. 1. kiadás, 3. módosítás (átfogó módosítás, pontosítások) 

1.4 2012. 12. 12. 1. kiadás, 4. módosítás (hallgatói ösztöndíjak rendszere) 

1.5 2013. 02. 01. 1. kiadás, 5. módosítás (pontosítások) 

1.6 2013. 04. 23. 
1. kiadás, 6. módosítás (angol nyelvű képzések szakmai 
gyakorlata) 

1.7 2013. 07. 09. 
1. kiadás, 7. módosítás (jogszabályi összhang, felsőoktatási 
szakképzés, idegen nyelvű képzések szabályzata, átfogó 
módosítás, pontosítások) 

1.8 2013. 09. 23. 
1. kiadás, 8. módosítás (szakdolgozat formai és tartalmi 
követelményei mesterképzésben, pontosítások) 

1.9 2014. 03. 13. 

1. kiadás, 9. módosítás (kreditelszámolásról szóló 
rendelkezések aktualizálása, előadásokon való részvétel 
szabályai, szakdolgozat formai és tartalmi követelményei 
alapképzésben és felsőoktatási szakképzésben) 

1.10 2014. 05. 09. 

1. kiadás, 10. módosítás (bejelentkezés visszavonására 
vonatkozó rendelkezések pontosítása, szakdolgozatok formai 
követelményeire vonatkozó rendelkezések pontosítása, 
előadásokon való kötelező részvétel szabályozása, Pro 
Iuventute ösztöndíj eltörlése) 

1.11 2015. 01. 14. 

1. kiadás, 11. módosítás (a tanórai hiányzási lehetőségekről 
szóló rendelkezések pontosítása, dékáni méltányossági kérelem 
bevezetése, szakmai gyakorlattal kapcsolatos rendelkezések 
pontosítása, hallgatói ösztöndíjak) 

1.12 2015. 02. 10. 

1. kiadás, 12. módosítás (duális képzés fogalmának bevezetése, 
szakdolgozatok formai követelményeire vonatkozó 
rendelkezések pontosítása, szakmai gyakorlattal kapcsolatos 
rendelkezések pontosítása, egyéb pontosítások) 

1.13 2015. 04. 28. 1. kiadás, 13. módosítás (kreatív ösztöndíj, pontosítások) 

1.14 2015. 05. 08. 
1. kiadás, 14. módosítás (vizsgajelentkezésre vonatkozó 
rendelkezések módosítása) 

2.0. 2017.06.08. 
2. kiadás, (az 1. kiadás átfogó módosítása, hatályosítása, az 
Egyetem névváltozásának átvezetése) 

2.1. 2017.09.12. 
2. kiadás, 1. módosítás (MNB Kiválósági Ösztöndíj elnevezésű 
ösztöndíjprogram a 2017/2018-as tanévre) 

2.2. 2018.01.09. 
2. kiadás, 2. módosítás (2. kiadás hatályosítása, pontosítások, 
bizottsági ügyrendek kiegészítése) 
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A HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEI, 
FOGALOMMAGYARÁZATA 

I. Általános rendelkezések 

II. A Hallgatói Követelményrendszer hatálya 

Jelen Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban: HK) hatálya a HK mellékleteiben 
rögzített eltérésekkel a Budapesti Metropolitan Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) hallgatói 
vagy vendéghallgatói jogviszonyban álló valamennyi személyre kiterjed, függetlenül attól, 
hogy a hallgatói vagy képzési jogviszonya mikor keletkezett és mely képzésben folytatja 
tanulmányait. 

Jelen HK Felvételi Eljárási Rendjének (a HK 1. sz. melléklete) hatálya kiterjed továbbá azon 
felvételi eljárásban részt vevő személyekre is, akik az Egyetem valamely képzésére adták be 
jelentkezésüket. 

Jelen HK hatálya az Egyetemen folytatott valamennyi hallgatói vagy vendéghallgatói 
jogviszonyban folytatott képzésre kiterjed a HK mellékleteiben rögzített eltérésekkel. 

Jelen HK hatálya kiterjed a képzésben részt vevő valamennyi oktatási szervezeti egységre, 
oktatóra, illetve az oktatásszervezési, adminisztrációs feladatokat bármilyen jogviszonyban 
ellátó alkalmazottakra, kiterjed továbbá a megbízási jogviszonyban a képzésben részt vevő 
oktatókra. 

Jelen HK az Egyetem és a hallgató között fennálló hallgatói vagy vendéghallgatói 
jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket szabályozza. 

III. A HK Mellékletei 

Az 1. pontban meghatározott rendelkezéseket a HK mellékletekben szabályozza. A HK 
mellékletei az alábbiak: 

 1. sz. Melléklet: Felvételi eljárás rendje 

 2. sz. Melléklet: Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

 3. sz. Melléklet: Térítési és juttatási szabályzata 

 4. sz. Melléklet: Hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje 

 5. sz. Melléklet: Hallgatói Baleset- és Munkavédelmi Szabályzat 

 6. sz. Melléklet: Erasmus+ szabályzat 

 7. sz. Melléklet: A Fogyatékossággal Élő Hallgatók Esélyegyenlőségének 
Biztosításáról Szóló Szabályzat 

 Függelék: A szakdolgozat formai és tartalmi követelményeire vonatkozó 
rendelkezések 

 

IV. Értelmező rendelkezések 

1. ajánlott tanterv: a felsőoktatási intézmény ajánlott tantervet ad ki a hallgatói tanulmányi 
rend összeállításához, amely minden félévben 30 (±3) kredit teljesítését teszi lehetővé 
úgy, hogy a tanulmányi követelmények a képesítési követelményekben meghatározott 
képzési idő alatt teljes egészében teljesíthetők legyenek. A szakirányú továbbképzések 
esetében az ajánlott tanterv a szakdolgozat tíznél nem nagyobb kreditértékének levonása 
után az egyes félévekre jutó átlagos kreditértéktől legfeljebb tíz százalékkal térhet el. 

2. aktív félév: a hallgatói jogviszony vonatkozásában az első beiratkozást követő félév, 
amelyben a hallgató legalább egy tantárgyat felvesz és a hallgatói jogviszonya fennáll. 



 

10 
 

Aktívnak kell nyilvántartani a hallgató félévét akkor is, ha a felvett tárgyak közül egyet sem 
teljesített, és semmilyen tanulmányi követelménynek nem tett eleget. Aktív a féléve annak 
a külföldön tanulmányokat folytató hallgatónak, aki az adott félévre bejelentkezett.  

3. beiratkozás: a hallgatói jogviszony létesítésére szolgáló hivatalos eljárás, amely alatt a 
felvételt nyert jelentkező hallgatói jogviszonyt létesít és saját személyi adataival kitölti a 
hallgatói jogviszony igazolására szóló beiratkozási lapot, valamint az ösztöndíj/képzési 
szerződés megkötésre kerül. 

4. bejelentkezés (regisztráció): a hallgató nyilatkozata az elektronikus hallgatói 
nyilvántartási rendszeren keresztül arra vonatkozóan, hogy tanulmányait az adott 
félévben aktív vagy passzív félévként kívánja-e folytatni. 

5. duális képzés: a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy 
gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, 
szociális munka alapképzési szakon, illetve a felsorolt képzési területhez tartozó 
mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és 
kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, 
a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi 
rendelkezéseket tartalmazó - tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési 
Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik; 

6. ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System): európai kreditátviteli 
rendszer, mely megkönnyíti az ECTS alapelveit vállaló intézmények hallgatói számára az 
európai felsőoktatási intézmények közötti nagyobb hallgatói mozgásszabadságot. 

7. egészségügyi alkalmassági vizsgálat: orvosi vizsgálat, amelynek célja annak 
megállapítása, hogy az egyén testi adottságai és egészségi állapota alapján képes-e 
felkészülni a választott tevékenység ellátására, ennek során nem kerül-e veszélybe 
egészsége; 

8. egyéni hallgatói tanulmányi munkaidő: a hallgatói tanulmányi munka azon része 
munkaórákban kifejezve, melyet a hallgató a tanórán (kontaktórán) kívül önállóan végez 
a tananyag elsajátítása és a követelmények teljesítése érdekében (beleértve a 
vizsgaidőszakban a tanulásra fordított időt).  

9. egyéni tanulmányi rend: a TVSZ, valamint a tantervi előírások lehetőséget adhatnak a 
hallgatónak arra, hogy minden tanulmányi időszakra – a TVSZ-ben és tantervekben 
meghatározott feltételek mellett – egyénileg válasszon a felajánlott tanulmányi 
kötelezettségek közül és egyéni tanterv és ütemezés szerint haladhat.  

10. előfeltétel: a tantervben rögzítésre kerül, hogy egyes tantárgyak felvételéhez milyen más 
tantárgyak előzetes teljesítése szükséges. 

11. értékemelő vizsga: a vizsgaidőszakban letett sikeres vizsga érdemjegyének javítására 
szolgáló vizsgalehetőség, 

12. esti képzés munkarendje: olyan oktatásszervezési rend, mely szerint a hallgatók 
tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon tizenhat óra után vagy a heti 
pihenőnapon kerül sor; 

13. felmenő rendszer: képzésszervezési elv, amely alapján az új vagy módosított tanulmányi 
és vizsgakövetelményt azokra a hallgatókra lehet érvényesíteni, akik a bevezetését 
követően kezdték meg tanulmányaikat, illetve azokra, akik azt megelőzően kezdték meg 
tanulmányaikat, de választásuk alapján az új vagy módosított tanulmányi és 
vizsgakövetelmények alapján készülnek fel; 

14. felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység: államháztartáson kívülről 
származó bevételből, megrendelés alapján vagy együttműködés keretében az állami 
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felsőoktatási intézmény alaptevékenységként végzett, a tudományos kutatásról, 
fejlesztésről és innovációról szóló törvény 3. § 6. pontjában meghatározott innovációs és 
11. pontjában meghatározott kutatás-fejlesztési tevékenységek, továbbá ezek 
résztevékenységei; 

15. félév: öt hónapból álló oktatásszervezési időszak; 

16. félévközi jegy: a hallgató félévközi teljesítményének értékelésére szolgáló, a szorgalmi 
időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyik, elkészített beszámolók alapján adott 
érdemjegy; 

17. fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező): aki mozgásszervi, érzékszervi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd; és ez orvosi 
szakvéleménnyel igazolt. 

18. habilitáció: a habilitáció az oktatói és az előadói képesség, valamint a tudományos 
teljesítmény intézményi megítélése; 

19. halasztott vizsgakurzus: alapos ok megjelölése esetén a hallgatónak lehetősége van az 
adott félév utóvizsga időszakában nem teljesített kurzus következő félév szorgalmi 
időszakában, az Egyetem által meghatározott és a féléves ütemtervben közzétett 
időpontig egy alkalommal vizsgát tenni 

20. hallgatói képzési szerződés: a felsőoktatási intézmény és az önköltséges képzésre 
felvételt/besorolást nyert hallgató között az Nftv. 39. § (3) bekezdése szerint létesített 
szerződés; 

21. halmozottan hátrányos helyzetű:  

1) az a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött hallgató, aki a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben meghatározottak szerint halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül; 

2) az a 5. § 21. pontja 2. alpontja szerint hátrányos helyzetűnek minősülő hallgató, 
akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője 
– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint – legfeljebb alapfokú 
iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek, és aki 
tartós nevelését követően utógondozói ellátásban részesült. 

22. hátrányos helyzetű hallgató:  

1) az a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött hallgató, aki a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül; 

2) az a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött és az adott 
szakon az adott szak képzési idejét meg nem haladó számú félévre bejelentkező 
hallgató, akit középfokú, iskolarendszerű szakképzési vagy felsőoktatási 
tanulmányai alatt családi körülményei, szociális helyzete okán a jegyző, illetve a 
gyámhatóság védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi 
támogatást folyósítottak, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 
vagy akit átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, ideiglenes hatályú intézeti 
elhelyezésben részesült, feltéve, hogy a beiratkozást közvetlenül megelőző 
jogosultsági időszakban – az utolsó középfokú vagy szakképzési évfolyamon vagy 
az utolsó aktív félévben – a jogcím fennállt; 
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23. intézet: több szakmacsoport tevékenységét összefogó, feladatait ellátó szervezeti 
egység; 

24. intézményi dokumentum: az alapító okirat, továbbá az e törvényben előírt szabályzatok, 
programok, tervek, így a szervezeti és működési szabályzat, képzési program, 
intézményfejlesztési terv, hallgatói önkormányzat alapszabálya, a számviteli törvény és 
végrehajtási rendelete szerinti belső szabályzat; 

25. intézményi (tanulmányi) tájékoztató: a hallgatónak a tanulmányai megkezdéséhez, 
folytatásához, megtervezéséhez szükséges adatokat tartalmazó tájékoztató, amelyet az 
Egyetem a beiratkozáskor tesz közzé; 

26. ismétlő javítóvizsga: a sikertelen vizsga adott vizsgaidőszakban második alkalommal 
történő megismétlése. 

27. javítóvizsga: a sikertelen vizsga adott vizsgaidőszakban első alkalommal történő 
megismétlése, 

28. kar: egy vagy több képzési területen, tudományterületen, művészeti ágban több, a 
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés oktatási és tudományos 
kutatási, illetve alkotó művészeti tevékenység feladatait ellátó szervezeti egység. 

29. kedvezményes tanulmányi rend: keretében a hallgató – jelen szabályzat keretei között 
– kérelemre a hallgatói kötelezettségekkel kapcsolatos kedvezményben részesülhet, 
illetve felmentést kaphat meghatározott hallgatói kötelezettségek alól, kivéve a tanulmányi 
követelmények teljesítését. 

30. képesítési keretrendszer: a többciklusú képzés egyes végzettségi szintjeinek minden 
képzési területre vonatkozó általános jellemzői; 

31. képzési és kimeneti követelmények: azoknak az ismereteknek, jártasságoknak, 
készségeknek, képességeknek (kompetencia) összessége, illetve az a tudás, amelynek 
megszerzése esetén az adott szakon oklevél kiadható; 

32. képzési idő: az adott szakon az előírt kreditek, a végzettségi szint, szakképzettség 
megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott idő; 

33. képzési időszak: a képzési idő tagolása szorgalmi időszakra és a hozzá tartozó 
vizsgaidőszakra; 

34. képzési program: az intézmény komplex képzési dokumentuma, amely 

a) az alap-, mester- és osztatlan szak, valamint felsőoktatási szakképzés, a szakirányú 
továbbképzési szak részletes képzési és tanulmányi követelményeit, 

35. képzési terület: azoknak a szakoknak kormányrendeletben meghatározott összessége, 
amelyek hasonló vagy részben megegyező képzési tartalommal rendelkeznek; 

36. kis létszámú szak: nemzetközi kötelezettségvállalás, kultúr- és oktatáspolitikai érdekek 
alapján indított képzés, amelynek éves, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott 
felvehető létszáma országosan nem haladja meg a húsz főt, továbbá a nemzetiségi 
képzés; 

37. konzultáció: a felsőoktatási intézmény oktatója által a hallgató részére biztosított 
személyes megbeszélés lehetősége; 

38. korrigált kreditindex: egy félévben a hallgató teljesítményének mennyiségi és minőségi 
megítélésére a kreditindex, illetve a korrigált kreditindex alkalmas. A korrigált kreditindex 
a kreditindexből egy, a félév során teljesített és az egyéni tanrendben vállalt kreditek 
arányának megfelelő szorzótényezővel számítható. Az összesített korrigált kreditindex 
számítása megegyezik a korrigált kreditindex számításával, azzal, hogy félévenkénti 
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harminc kreditet és a teljes időszak alatt felvett és teljesített krediteket kell figyelembe 
venni. 

KI korr. = KI x (teljesített kredit / vállalt kredit) 

39. kötelező tantárgy: tantárgy, melynek teljesítése a szakon mindenki számára elő van írva. 

40. közösségi felsőoktatási képzési központ: felsőoktatási intézmény székhelyén kívül 
működő, felsőoktatási intézménynek nem minősülő szervezet, amely a működési 
engedélyében meghatározott képzési terület és maximális hallgatói létszám erejéig a 
képzésre vonatkozó működési jogosultsággal, a szükséges oktatói karral rendelkező 
felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján a felsőoktatási intézmény és 
annak hallgatói számára biztosítja a felsőoktatási oktatási alaptevékenység, a képzés 
tárgyi és ingatlanhasználati - a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodásban 
foglaltak szerint pénzügyi - feltételeit; 

41. kredit: a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi 
egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek 
elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges; egy kredit átlagosan harminc 
tanulmányi munkaórát jelent, a kredit értéke - feltéve, hogy a hallgató teljesítményét 
elfogadták - nem függ attól, hogy a hallgató a tudására milyen értékelést kapott; 

42. kreditallokáció: a tantervben szereplő tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez 
átlagosan szükséges összes hallgatói tanulmányi munkához kreditek hozzárendelése. 

43. kreditgyűjtés (kreditakkumuláció): kreditek gyűjtése a tanulmányok végzése során. 
Minden egyes képzési időszakban a megszerzett kreditek hozzáadódnak a korábban 
megszerzett kreditekhez mindaddig, amíg a hallgató az összes, az oklevél 
megszerzéséhez (a kötelezően elsajátítandó ismeretanyaghoz rendelt krediteket is 
magába foglaló) előírt számú kreditet el nem éri, illetve mindaddig, amíg a hallgató 
kreditpont értékű tantárgyakat teljesít. 

44. kreditindex: egy félévben a hallgató teljesítményének mennyiségi és minőségi 
megítélésére a kreditindex, illetve a korrigált kreditindex alkalmas. A kreditindex 
számításánál a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének 
szorzataiból képezett összeget az átlagos előrehaladás esetén egy félév alatt teljesítendő 
harminc kredittel kell osztani. 

KI= Σ (teljesített kredit x érdemjegy) 
30kredit 

45. kritériumkövetelmény: olyan - a képesítési követelményekben szereplő, vagy tanterv 
által rögzített – kötelezően teljesítendő előírás, amelyhez nem tartozik kredit. Ilyen lehet 
pl.: a komplex vizsga, vagy a képesítési követelményekben előírt nyelvi követelmény, a 
szakdolgozat 

46. kurzus: a tantárgy oktatási alapegysége, olyan meghirdetett forma, amelyre a hallgató 
jelentkezhet. A kurzus adatai: a tárgy neve és kódszáma, nyelve, számonkérési forma, 
kurzuskód, minimális és maximális létszám, félév, típus (Elmélet, Gyakorlat, Labor, 
Konzultáció), tanterem, óraszám, évközi és előkövetelmény, tan(cél)csoport neve és 
kódja, órák, oktatók, hallgatók, jegyzetek, vizsgaalkalmak. Egy tárgyon belül több típus is 
hirdethető és összerendelhető.  

47. levelező képzés munkarendje: olyan oktatásszervezési rend, mely szerint - az érintett 
hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában - a hallgatók tanóráira tömbösítve, 
legfeljebb két hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon az intézményben, 
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valamint a képzés fennmaradó részében a távoktatás módszereinek alkalmazásával kerül 
sor; 

48. magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató: a magyar állami ösztöndíjjal vagy a magyar 
állami részösztöndíjjal támogatott hallgató; 

49. magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés: a felsőoktatásban a magyar 
állami ösztöndíjjal vagy a magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzés; 

50. mentorprogram: a képzésnek az a sajátos formája, amelyben a hátrányos helyzetű 
hallgató felkészítéséhez, felkészüléséhez a felsőoktatási intézmény hallgatója, oktatója 
segítséget nyújt; 

51. pályaalkalmassági vizsgálat: olyan képességvizsgálat, amelynek keretei között 
megállapítják, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az egyéni képességekkel, 
tulajdonságokkal, amelyek alkalmassá teszik a képzésben való részvételre, a megszerzett 
szakképzettségnek megfelelő tevékenység ellátására; 

52. passzív félév: azon félév, amelyre a hallgató nem jelentkezik be, a bejelentkezésnél 
passzívra állítja magát, illetve amely félévben bármely más okból a hallgatói jogviszonya 
szünetel, és amely során hallgatói jogai és kötelezettségei korlátozottan érvényesülnek, 

53. párhuzamos jogviszony: más felsőoktatási intézmény hallgatójának az Egyetemmel 
létesített további jogviszonya új szak felvétele esetén, vagy az Egyetem hallgatójának más 
felsőoktatási intézménnyel létesített további jogviszonya. 

54. regisztrációs időszak: szorgalmi időszakot megelőző, a tanév rendjében kijelölt napokat 
foglalja magában. Időpontja és időtartama a teljes idejű és a részidejű képzésben eltérő 
lehet. Ekkor adhatók le a végleges egyéni tanrendek, kialakulhat az egyes tárgyakat, 
kurzusokat felvevő hallgatók végleges névsora, tantermek rendelhetők a 
foglalkozásokhoz és értesíthetők az intézetek a tényleges oktatási kötelezettségeikről. 
Ebben az időszakban lehet a kurzusokra történő jelentkezéseket módosítani és 
véglegesíteni. 

55. részismereti képzés folytatása: a felsőoktatási intézmény a vele hallgatói jogviszonyban 
nem álló felsőfokú végzettségű személyeket - részismereti képzés céljából - hallgatói 
jogviszony keretében, az intézmény bármely kurzusára, moduljára - külön felvételi eljárás 
nélkül - önköltséges képzésre felveheti. 

56. résztanulmányok folytatása: ha hallgató másik felsőoktatási intézményben 
vendéghallgatói jogviszony keretében szerez kreditet; 

57. specializáció: az adott szak részét képező önálló szakképzettséget nem eredményező, 
speciális szaktudást biztosító képzés; 

58. speciálkollégiumok: a tehetséggondozás eszközeként azon kiemelkedő teljesítményű 
hallgatók számára meghirdetett választható tantárgyak, amelyeket az Egyetem 
oktatásszervezési kereteken kívül – a gyakorlati tapasztalatok elmélyítését szolgálva – 
jellemzően nem egyetemi helyszínen hirdetnek meg. 

59. súlyozott tanulmányi átlag: a súlyozott átlag számításánál az adott időszakban 
teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képzett összeget a 
teljesített tantárgyak kreditjeinek összegével kell osztani. 

Súlyozott (tanulmányi) átlag: 
 

(teljesített kredit x érdemjegy) 

 teljesített kreditpont 
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60. szabadon választható (fakultatív) tantárgyak: azok a tantárgyak, amelyek esetében az 
Egyetem nem korlátozhatja a hallgató választását a felsőoktatási intézmények által 
meghirdetett tantárgyak körében.   

61. szak: valamely szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom (ismeretek, 
jártasságok, készségek) egységes rendszerét tartalmazó képzés; 

62. szakirány: az adott szak részét képező önálló szakképzettséget eredményező, speciális 
szaktudást biztosító képzés; 

63. szakképzettség: alapfokozattal vagy mesterfokozattal egyidejűleg, valamint a szakirányú 
továbbképzésben, illetve a felsőoktatási szakképzésben megszerezhető, a szak és a 
szakirány vagy specializáció tartalmával meghatározott, a szakma gyakorlására felkészítő 
szaktudás oklevélben, felsőfokú szakmai oklevélben történő elismerése; 

64. szakmai alkalmassági vizsga: a felsőoktatási intézmény által meghatározott ellenőrzési 
forma, amely a választott szakképzettség ellátásához szükséges képességeket vizsgálja, 
azt hogy rendelkezik-e az egyén a felkészülési (képzési) szakasz eredményes 
elvégzéséhez optimálisan kifejleszthető képességekkel; 

65. szakmai gyakorlat: felsőoktatási szakképzésben, alap-, és mesterképzésben, külső 
gyakorlóhelyen vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő részben önálló 
hallgatói tevékenység; 

66. székhelyen kívüli képzés: a felsőoktatási intézmény működési helyén (székhely, 
telephely) kívüli településen részben vagy egészben folyó felsőoktatási képzés; 

67. székhelyen kívüli képzési hely: az alapító okiratban meghatározott, a székhelyen kívüli 
képzésnek [ide nem értve a 14. § (2a) bekezdés b), d) és e) pontjában meghatározott 
képzési helyet] otthont adó település; 

68. szorgalmi időszak: a képzésnek azon időszaka, amikor a regisztráció során vállalt 
ismeretanyagot kontaktórák során, illetve egyéni hallgatói munkavégzéssel elsajátítják. 
Oktatási, tanulási tevékenység a regisztrációs és a vizsgaidőszak között.  

69. tanegység: egy félév alatt teljesíthető, kredittel elismert tantervi egység vagy tantárgy; 

70. tanév: tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak; 

71. tanóra (kontakt óra): a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények 
teljesítéséhez az oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, 
szeminárium, gyakorlat, konzultáció); 

72. tanterv: egy szak képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően összeállított 
képzési terve, amelynek elemei: képzési szakonkénti bontásban a tantárgyak, tantervi 
egységek alapján meghatározott óra- és vizsgaterv a követelmények teljesítésének 
ellenőrzési, értékelési rendszere, valamint a tantárgyak, tantervi egységek tantárgyi 
programja; 

73. távoktatás: sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, valamint 
ismeretátadási-tanulási módszerek, digitális tananyagok használatával az oktató és 
hallgató interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára épülő képzés, amelyben a 
tanórák száma nem éri el a teljes idejű képzés tanóráinak harminc százalékát; 

74. telephely: az alapító okiratban meghatározott, a székhelyen kívül működő szervezeti 
egység elhelyezését szolgáló település; 

75. tudományterületek: a bölcsészettudományok, a hittudomány, az agrártudományok, a 
műszaki tudományok, az orvos- és egészségtudományok, a társadalomtudományok, a 
természettudományok és a művészetek, amelyek tudományágakra tagozódnak; 
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76. vendéghallgató: belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban 
álló, az Egyetemen résztanulmányokat folytató hallgató.  

77. végbizonyítvány (abszolutórium): a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és - 
a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével - 
más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a képzési és kimeneti 
követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minősítés és 
értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és 
vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett; 

78. vizsga: az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének - 
értékeléssel egybekötött - ellenőrzési formája. 

79. vizsgaidőszak: a képzési időszak számonkérési része, melynek keretében kizárólag az 
elsajátított ismeretek félévvégi értékelése, osztályzatok megállapítása történik. 

80. vizsgakurzus: a kurzusmeghirdetés olyan formája, amelyhez nem tartozik kontaktóra, 
csak vizsgalehetőség. 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET – FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 

I. Általános rendelkezések 

Nftv. 39. § (1) Minden magyar állampolgárnak joga, hogy az e törvényben meghatározott 
feltételek szerint felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytasson, magyar állami 
ösztöndíjjal, magyar állami részösztöndíjjal támogatott [a továbbiakban együtt: magyar 
állami (rész)ösztöndíj] vagy önköltséges képzésben. Ez a jog megilleti továbbá 

a) a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyeket, 

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, Magyarország területén élő hontalant, 
menekültet, oltalmazottat, menedékest, befogadottat, bevándoroltat, 
letelepedettet, 

c) nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos 
elbírálás alá eső külföldit, 

d) azoknak az országoknak az állampolgárait, amelyekben a magyar 
állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam 
felsőoktatási szolgáltatásait, 

e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: 
kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy 
a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személyt, 

f) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvényben meghatározott - magát magyar nemzetiségűnek valló - harmadik 
országbeli állampolgárt, feltéve, hogy nem áll a kedvezménytörvény hatálya 
alatt és magyar állampolgársággal sem rendelkezik, 

g) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából 
kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli 
állampolgárt, 

h) az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárokat. 

(2) Az (1) bekezdésben nem említett személy tanulmányait kizárólag önköltséges 
formában folytathatja. 

II. A felvételi eljárás célja 

1. A felsőoktatási felvételi eljárás célja a felsőfokú tanulmányok folytatására legalkalmasabb 
jelentkezők kiválasztása.  

2. A felsőoktatási felvételi eljárás része az Nftv. 39. § (5)–(6) bekezdései szerint a 
jelentkezők besorolása, valamint a felvételi döntés.  

3. A központi felsőoktatási felvételi eljárást – a felsőoktatási információs rendszer 
működéséért felelős szervként – az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bonyolítja 
le.  

III. A szabályzat hatálya 

4. Jelen Felvételi Eljárás Rend (a továbbiakban: FER) az Nftv.-ben meghatározott állami 
(rész)ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában meghirdetett felsőoktatási 
szakképzésre, alapképzésre, mesterképzésre, duális képzésre, valamint a szakirányú 
továbbképzésre történő felvétel eljárását szabályozza. 
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5. Az átvétel, a szakváltás, illetve a szakirány/specializáció-felvétel szabályairól a 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (HK 2. számú melléklet, továbbiakban: TVSZ) 
rendelkezik.  

6. A fenntartó a maximális hallgatói létszámkeret figyelembevételével évenként 
meghatározza az Egyetem első évfolyamára a felvételi eljárás során felvehetők 
irányszámát (minimum és maximum létszámot). 

IV. A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 

Felvkr. 3. § (1) A felsőoktatási intézmény adatot szolgáltat a felsőoktatási felvételi 
tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) összeállításához, továbbá a jelentkezési 
kérelemhez kapcsolódó eljáráshoz és ennek keretében a központi nyilvántartás 
létrehozásához a Hivatal számára. 

(4) A Hivatal gondoskodik 

a) a februárban induló képzésekre vonatkozóan a képzés indítását megelőző év 
október 15. napjáig; 

b) a szeptemberben induló képzésekre vonatkozóan a képzés indítását megelőző 
év december 31. napjáig 

a Tájékoztató elektronikus formában történő közzétételéről. 

36. § (3) A szakirányú továbbképzésekre vonatkozó Tájékoztatót a Hivatal elektronikus 
formában a képzés indítását megelőző év december 31. napjáig jelenteti meg. 

5. § (2) A Tájékoztató a felsőoktatási intézmény által meghirdetett minden egyes 
felsőoktatási szakképzésre, alapképzési szakra és osztatlan képzésre vonatkozóan 
tartalmazza 

a) az adott szak munkarendjére, a képzés szervezésére, finanszírozási formájára 
(állami ösztöndíjas vagy önköltséges) vonatkozó információkat, 

b) a képzés időtartamát félévekben kifejezve, 
c) a képzés helyét, amennyiben a képzést meghirdető intézmény, kar, tanárképző 

központ azt több településen hirdeti, 
d) a képzés során megszerzendő kreditek számát, 
e) az adott képzés önálló szakképzettséget eredményező szakirányait, 
f) az állami ösztöndíjas formában tanulmányokat folytató hallgatók által fizetendő 

díjakkal, költségekkel, illetve a nekik nyújtható juttatásokkal kapcsolatos 
információkat, 

g) az önköltséges formában tanulmányokat folytató hallgatók által fizetendő 
díjakkal, költségekkel, illetve a nekik nyújtható juttatásokkal kapcsolatos 
információkat, 

h) a jelentkezési kérelemhez csatolandó dokumentumok felsorolását, 
i) a jelentkezők rangsorolásának elveivel, a rangsorolás módjával kapcsolatos 

információkat, 
j) a képzés nyelvét, amennyiben az nem magyar, 
k) a pontozási rendszerrel és a többletpontokkal kapcsolatos információkat, 
l) a képzésen belül, amennyiben van összefüggő szakmai gyakorlat, annak idejét, 
m) a képzésen belül az intézmények által indítani tervezett specializációkat. 

 

(3) A felvételi hirdetmény az intézmény döntése alapján a meghirdetett képzéseket 
intézményenkénti vagy a képzésért felelős karok szerinti bontásban tartalmazza. A több 
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karú intézmények esetén a tanárképzés - összetettségére tekintettel - intézményenként 
külön egységként is hirdethető. 

(4) A felvételi követelmények sajátosságaira tekintettel az egyes meghirdetett képzések 
felvételi követelményeinek tartalmi ismertetése a felvételi eljárás általános szabályaitól 
és a jelentkezésre vonatkozó információktól elválasztva - erre történő külön utalás 
mellett - más kiadványban is megjelentethető. 

6. § (1)A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett felsőoktatási szakképzésre 
vonatkozóan tartalmazza 

a) az adott felsőoktatási intézmény által a felvétel feltételéül meghatározott 
aa) érettségi vizsgatárgyakat és a vizsga szintjét, a szakképesítést; 

ab) egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket, a szakmai alkalmassági 
vizsga követelményeit; 

b)  az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a 21. 
§-ban foglaltak figyelembevételével az adott képzési területre, felsőoktatási 
szakképzésre meghatározott többletpontokat. 

(2) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett alapképzési szakokra és az 
osztatlan képzésekre vonatkozóan tartalmazza 

a) a 3. melléklet alapján azt, hogy milyen érettségi vizsgatárgyból kell emelt szintű 
érettségi vizsgát teljesíteni jelentkezési feltételként; 

b) a jelentkezés feltételéül meghatározott, az adott évi felvételi eljárásokat legalább 
két évvel megelőzően, valamint a két évvel későbbi felvételi eljárásokra 
vonatkozóan a 2. mellékletben felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül 
meghatározott - és a minisztérium hivatalos lapjában nyilvánosságra hozott - 
érettségi vizsgatárgyakat; 

c) az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a 
felvétel feltételéül meghatározott, az adott évi felvételi eljárásokat legalább két 
évvel megelőzően közölt, az 1. mellékletben szakos bontásban meghatározott 
szóbeli alkalmassági vizsgakövetelményeket; 

d) az 1. melléklet alapján az adott intézmény által meghatározott egészségügyi, 
pályaalkalmassági követelményeket, szakmai alkalmassági 
vizsgakövetelményeket, gyakorlati vizsgakövetelményeket; 

e) az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a 21. 
§-ban foglaltak figyelembevételével az adott képzési területre, szakra 
meghatározott többletpontokat. 

33. § (2) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett mesterszakokra 
vonatkozóan az 5. §-ban meghatározottakon felül tartalmazza 

a) azon alapképzési szakokon szerzett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek 
és szakképzettségek megjelölését, amelyeket az intézmény a mesterképzési 
szakra történő jelentkezés, illetve felvétel feltételéül meghatároz; 

b) a felvehető létszámot; 
c) az alapképzési, mesterképzési szakokon, illetve a korábbi egyetemi vagy 

főiskolai képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módját, elveit; 
d) a tanári mesterképzési szakra történő jelentkezés, illetve felvétel speciális 

szabályait; 
e) az intézmény szabályzatában meghatározott felvételi feltételek, követelmények 

körét, ezek figyelembevételének módját, feltételeit. 
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7. Az Egyetem adatokat szolgáltat a Felsőoktatási felvételi tájékoztató (a továbbiakban: 
Tájékoztató) összeállításához, továbbá a felvételi kérelemhez kapcsolódó eljáráshoz és 
ennek keretében a központi nyilvántartás létrehozásához az Oktatási Hivatal (a 
továbbiakban: Hivatal) számára. A Hivatal a felvételi eljárás során az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: „Ákr.”) 
szerinti hatóságként jár el. 

8. Az adatszolgáltatás határidejét a februárban (keresztfélévben), illetve szeptemberben 
induló képzésekre vonatkozó közlemények tekintetében a hatályos Felvkr. a felsőoktatási 
felvételi eljárásról szabja meg.  

9. Az intézményi szintű adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért a rektor, illetve a főtitkár 
felelős. 

10. A Tájékoztató nem tartalmazza a nemzetközi képzésekre és a külföldi állampolgárok 
számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzésekre vonatkozó információkat. Ezek 
közzétételéről az Egyetem a honlapján, a hirdető felületein, illetve kiadványaiban 
gondoskodik, egyúttal a képzésekről a Hivatalt tájékoztatja. 

11. A felsőoktatási szakképzés, az alap- és mesterképzési szakok képzési- és kimeneti 
követelményeit, szakirányú továbbképzési szakok szakmai- és vizsgakövetelményeit, a 
tanulmányi követelményeket, valamint az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzésének 
egyéb feltételeit a külön jogszabályok, valamint a Hallgatói Követelményrendszer 
(továbbiakban: „HK”) határozza meg. 

V. A jelentkezés módja 

12. Minden évben két felvételi eljárás (februári, illetve szeptemberi képzésekre történő 
jelentkezéssel), valamint egy pótfelvételi eljárás hirdethető.  

13. A felvételi eljárás a jelentkező kérelmére indul. A Tájékoztatóban meghirdetett 
felsőoktatási szakképzési, alapképzési és mesterképzési szakok esetében a kérelmet a 
Hivatalhoz szükséges benyújtani a kormányrendelet által meghatározott módon és időben 
a Felvi.hu-n keresztül.  

14. A külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzések esetében a 
jelentkezési kérelmet az Egyetemhez kell megküldeni, ami gondoskodik a felvételi eljárás 
lebonyolításáról, továbbá a jelentkezők adatairól és a felvételi eredményekről tájékoztatja 
a Hivatalt. 

15. Felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre történő felvétel feltétele az érettségi vizsga 
sikeres teljesítése. A jelentkező a központi felvételi eljárásban a jelentkezés feltételeként 
meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény feltételét – a felvételi 
eljárás részeként az Egyetem által szervezett – legalább 45%-os eredményű felsőoktatási 
felvételi vizsgával is teljesítheti, ha az adott tantárgyból a Felvkr. 17. § (8) bekezdés a) – 
d) pontjaiban meghatározott vizsgaeredménnyel rendelkezik. A művészeti, illetve 
művészetközvetítő képzési területeken indított alap- és mesterszakok esetén az Egyetem 
vizsgálja a szakmai és pályaalkalmassági követelmények meglétét, és ennek érdekében 
szakmai alkalmassági, illetve gyakorlati vizsgát tart, és a felvételi jelentkezéseket a vizsga 
figyelembevételével rangsorolja.  

16. Mesterképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget szerzett. 
A mesterképzésre vonatkozó felvételi eljárásban az Egyetem megvizsgálja az alapszakon 
megszerzett oklevelet, és a képzési és kimeneti követelmények figyelembe vételével 
előzetes kredit-elismerési eljárást írhat elő. A mesterképzésre történő jelentkezés további 
feltételeként az Egyetem valamennyi képzési területen felvételi vizsgát szervezhet, 
amelyek részletes feltételeit a Tájékoztatóban, illetve az intézményi honlapon teszi közzé. 
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A jelentkező teljesítményét pontozásos rendszerben kell értékelni a felvételi 
teljesítményért és a többletteljesítményért kapható maximális pontszám 
meghatározásával, amelyek összege legfeljebb 100 pont. Az a jelentkező vehető fel 
mesterképzésre, akinek a pontszáma eléri a fent meghatározott pontszám 50 százalékát. 

17. A szakirányú továbbképzési szakok esetében a kérelmet a Szakirányú Továbbképzési 
Központ által meghatározott módon, on-line kell benyújtani. A kérelmek benyújtásának 
módjáról a Szakirányú Továbbképzési Központ az intézményben szokásos módon nyújt 
tájékoztatást. 

18. Szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben vagy mesterképzésben 
szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik. Szakirányú továbbképzés esetében 
felvételi előfeltételként meghatározott munkakör betöltése, meghatározott időtartamú 
szakmai gyakorlat, további szakképzettség megléte, szakmai gyakorlati alkalmassági 
vizsga, továbbá meghatározott idegen nyelvi ismeret is kiköthető. 

19. A szakirányú továbbképzési felvételi jelentkezés díjköteles, a jelentkezési díjak 
(regisztrációs díj) mindenkori mértékét az intézmény a szokásos módon közzé teszi. A 
jelentkezési díj összegét, a beiratkozást követően az Egyetem a befizetett 
költségtérítésből jóváírja a hallgató számára, azonban, amennyiben a hallgató a 
jelentkezést követően mégsem iratkozik be, a jelentkezési díj visszafizetésre kerül az 
elektronikus tanulmányi rendszerben közzétett díjtáblázatban meghatározott kezelési 
költség levonásával. Amennyiben a szak nem indul, a jelentkezési díj teljes összegét az 
Egyetem visszautalja a jelentkező részére. 

20. Ha az Egyetem a beiratkozáskor – a jelentkezéshez benyújtott másolatok eredeti 
példányának vizsgálatakor – megállapítja, hogy a felvételi eredményének megállapítását 
befolyásoló valótlan adatszolgáltatás történt, a rektor a felvételről szóló döntést 
megsemmisíti.  

21. Nem vehető fel az Egyetemre az, aki a felvételi jelentkezési lapot az érvényes 
Tájékoztatóban meghatározott határidőig, szakirányú továbbképzés esetében az 
intézmény által meghatározott határidőig nem adja be. 

22. A jelentkező adatainak kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók. 

23. Az elektronikusan feltöltött dokumentumok megküldési időpontja a dokumentum napja. Az 
üzemzavarral érintett napokkal a határidők, határnapok meghosszabbodnak. 

24. Az elsőfokú eljárásban igazolási kérelem nem terjeszthető elő. 

25. A külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző 
vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat – ha csak 
jogszabályból, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem 
következik – bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti 
államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A 
nem magyar nyelven kiállított okirat csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. 
Fordítás nélkül is el kell fogadni az angol, német, francia nyelven, valamint az adott 
eljárásra a Hivatal honlapján és a Tájékoztatóban közzétett egyéb nyelven benyújtott 
okiratokat. 

26. A nem magyar nyelven kiállított irat csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. 
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VI. A pontszámítás általános elvei 

27. Alapképzésre történő felvétel feltétele az érettségi vizsga vagy a felsőoktatási felvételi 
szakmai vizsga sikeres teljesítése. 

28. Mesterképzésre történő felvétel feltétele az alapfokozat megszerzése. 

29. A szakirányú továbbképzésben - az alap- vagy a mesterfokozatot követően további - 
szakirányú szakképzettség szerezhető. 

30. A pontszámítás részletes szabályait a Felvkr. tartalmazza. 

31. Alapképzés, mesterképzés esetén az intézmény a Tájékoztatóban megjelentetett módon 
számítja a pontszámokat. 

32. A művészet és művészetközvetítés képzési terület képzéseire, ahol gyakorlati vizsga van, 
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az e képzésekre jelentkezők esetében a felvételi 
összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján kell megállapítani. Ebben az 
esetben a felvételi összpontszámot a gyakorlati vizsga pontszámának – amelynek 
maximális értéke 200 pont – megkettőzésével, többletpontok hozzáadása nélkül kell 
meghatározni. 

33. A mesterképzésre meghatározott ponthatár elérése, és a hallgatónak a kredit 
megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – az Nftv.-ben és a képzési és kimenti 
követelményekben meghatározott ismeretkörök – összevetése alapján elismerhető 
legyen legalább a jogszabályban előírt felvételhez szükséges minimális kredit, legfeljebb 
60 kredit a korábbi tanulmányai szerint.  

VII. A besorolási döntés 

34. A besorolási döntés előkészítésében a Hivatal és az Egyetem vesznek részt. 

35. A Hivatal a besorolási döntést  

a) a keresztféléves felvételi eljárás esetén legkésőbb a képzés indítása szerinti év 
január 25. napjáig,  

b) az általános felvételi eljárás esetén legkésőbb a képzés indítása szerinti év 
augusztus 5. napjáig  

c) a pótfelvételi eljárás esetén legkésőbb a képzés indítása szerinti év augusztus 

28. napjáig hozza meg.  

36. Besorolási döntésben a Hivatal azt állapítja meg, hogy a jelentkező jelentkezési 
kérelmében megjelölt és rangsorolt képzések közül melyik az az első képzés, amelynél a 
jelentkező elérte a felvételhez szükséges ponthatárt. Egyazon felvételi eljárásban a 
jelentkező által meghatározott rangsor alapján csak egy jelentkezési helyre sorolható be 
a jelentkező. 

37. A Hivatal a besorolásról a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan 
képzésre a jelentkező felvételéről szakonként (önálló szakképzettséget eredményező 
szakirányonként) egységes rangsor, a mesterképzésre, valamint a már oklevéllel 
rendelkező jelentkezők esetében intézményi rangsor és a miniszter által az adott 
intézményre megállapított maximális hallgatói létszám szakos hallgatói kapacitása 
alapján dönt.  

VIII. A felvételi döntés 

38. A jelentkező felvételéről a besorolási döntés alapján a rektor hoz határozatot. 
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39. Az Egyetem a felvételről szóló döntését a Felvkr. alapján meghatározott határidőig 
határozatban közli a jelentkezővel. A felsőoktatási intézmény azt a jelentkezőt veszi fel, 
aki – a Hivatal értesítése alapján – hozzá lett besorolva. 

40. A hallgatói jogviszony keletkezésére vonatkozóan a TVSZ-ben meghatározott 
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. 

IX. Jogorvoslat 

41. A jelentkező - jogszabálysértésre hivatkozással - az elsőfokú döntés ellen közigazgatási 
pert indíthat. 

42. A keresetlevél alapján a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv az 
Ákr. 115. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja vagy visszavonhatja a 
döntését. 

X. A művészeti és művészetközvetítő képzési terület felvételi eljárásának sajátos 
szabályai 

43. Az Egyetem a művészeti és művészetközvetítő képzési terület szakjaira történő 
jelentkezés esetén szakmai alkalmassági és gyakorlati vizsgákat tart. 

XI. A Művészeti Felvételi Bizottság és a szakos felvételi bizottságok 

44. A felvételi eljárást a Művészeti Felvételi Bizottság készíti elő. Az egyes szakos felvételi 
bizottságok a felvételi vizsgák lebonyolítását végzik. 

45. A Művészeti Felvételi Bizottság tagjai a művészeti szakok szakfelelősei, a művészeti 
intézetek vezetői. 

46. A Művészeti Felvételi Bizottságnak nem lehet tagja az, aki bármelyik jelentkezővel 
hozzátartozói, függelmi viszonyban áll, vagy akitől a jelentkező teljesítményének 
tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el. 

47. A felvételi eljárás szakmai minőségéért, a szabályzat rendelkezéseinek betartásáért, 
továbbá a Tájékoztatóban szereplő – művészeti, művészetközvetítő szakokat érintő – 
tartalomért a művészeti intézetek vezetői felelnek. 

48. A felvételi vizsgára a Művészeti Felvételi Bizottság elkészíti a felvételi vizsga feladatait és 
értékelik a felvételizők teljesítményét.  

49. Az általános rektorhelyettes a Művészeti Felvételi Bizottság javaslatainak 
figyelembevételével megállapítja szakonként a felvételi ponthatárokat. 

50. A felvételi eljárással kapcsolatban benyújtott panaszok tárgyában, az érintett művészeti 
intézet vezetője, a felülbírálati kérelmek tárgyában a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság jár 
el. 

51. A felvételivel kapcsolatos igazgatási-adminisztratív tevékenységet a művészeti intézetek 
és Felvételi Információs Iroda munkatársai végzik. 

XII. A szakmai alkalmassági és gyakorlati vizsga általános szabályai 

52. A felvételi eljárás szakmai alkalmassági és gyakorlati vizsgából áll. 

53. A szakmai alkalmassági vizsga rosta jellegű képességfelmérés, melynek célja a gyakorlati 
vizsgára jogosult felvételizők kiválasztása. 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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54. A gyakorlati vizsga a képzés képzési és kimeneti követelményéhez szükséges speciális 
képességek, illetve szaktudás felmérésére irányul. 

55. A felvételi vizsgák pontos ütemezését a művészeti intézetek készítik elő. 

56. Az Egyetemen belül több szakra való egyidejű jelentkezés esetén az Egyetem nem 
köteles biztosítani külön vizsgaidőpontot úgy, hogy több szak alkalmassági és gyakorlati 
vizsgái ne ütközzenek egymással időben. Ebben az esetben a jelentkező dönti el, mely 
szak vizsgájának letételét kísérli meg. 

57. Az Egyetem a felvételi eljáráshoz kapcsolódó szakmai alkalmassági és gyakorlati vizsga 
megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségeinek fedezésére – a Felvkr. 
által rögzített keretek között – intézményi felvételi vizsgadíjat állapít meg, amelynek 
mértékét az intézmény a Tájékoztatóban és a honlapon is közzéteszi. A díjat az Egyetem 
részére kell befizetni legkésőbb az első vizsgaidőpontot megelőző 8. munkanapon. A díj 
befizetését igazoló eredeti bizonylatot a vizsgán való megjelenéskor be kell mutatni. A 
befizetés, illetve a befizetésről szóló igazolás bemutatásának elmulasztása esetén a 
jelentkező nem vehet részt a mulasztással érintett szak felvételi eljárásában. 

58. A szakmai alkalmassági és a gyakorlati vizsgák szakonkénti részletes követelményeit a 
felvételi tájékoztató elektronikus levél, valamint a honlapon közzétett tájékoztató 
tartalmazza. 

XIII. A szakmai alkalmassági vizsga külön szabályai 

59. A Tájékoztatóban megjelentek alapján a jelentkezőket a jelentkezések ismeretében a 
Felvételi Információs Iroda elektronikus formában tájékoztatja a vizsga pontos időpontjáról 
és a részletes követelményekről, továbbá az intézményi felvételi vizsgadíj befizetésének 
módjáról. 

60. Az a jelentkező, aki a felvételi tájékoztató elektronikus levélben, és a honlapon közölt 
időpontban a szakmai alkalmassági felvételi vizsgán nem jelenik meg, kizárja magát a 
felvételi eljárásból, további vizsgaidőpontot nem kérhet, igazolási kérelmet nem terjeszthet 
elő. 

61. A vizsgafeladatok meghatározását és értékelését a Művészeti Felvételi Bizottság végzi. 

XIV. A gyakorlati vizsga külön szabályai 

62. Az egyes szakok gyakorlati vizsgájának részletes követelményeit az Egyetem honlapján 
teszi közzé, továbbá elektronikus levél formájában is tájékoztatást küld. 

63. A gyakorlati vizsga több fordulóból is állhat. 

XV. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga 

64. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga időpontját és feladatsorát az Oktatási Hivatal 
határozza meg. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga helyéről és idejéről a jelentkezőt 
a felvételi vizsgát megelőzően legalább 15 nappal írásban értesíteni kell a behívólevél 
megküldésével.  

65. A behívólevélben a jelentkezőt tájékoztatni kell a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról, 
különösen a következőkről: 

a) a vizsga formája, tárgyai, helye és időpontja; 

b) a vizsgákhoz szükséges, illetve a vizsga során használható segédeszközök; 

c) a szükséges igazolások felsorolása és benyújtásuk időpontja; 
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d) az írásbeli vizsgaeredmények közzétételének módja, helye és ideje; 

e) a jelentkezőnek az írásbeli vizsgával kapcsolatos jogai (az írásbeli dolgozatokba való 
betekintés módja, helye és ideje, az észrevétel és panasz megtételének módja, a 
fellebbezés módja stb.); 

f) személyazonosság igazolására szolgáló okirat szükségessége; 

g) a felvételi szabályzat megtekinthetősége. 

66. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga szervezése során az Oktatási Hivatallal a főtitkár 
tartja a kapcsolatot (a továbbiakban: kapcsolattartó) 

67. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga vizsgaszervezője az oktatási vezérigazgató-
helyettes által kijelölt személy. 

68. A kapcsolattartó 

a) átveszi a feladatlapokat az Oktatási Hivataltól; 

b) gondoskodik a feladatlapok sokszorosításáról; 

c) gondoskodik a feladatlapok elzárt tárolásáról oly módon, hogy azokat a vizsga 
kezdetéig ne lehessen megismerni. 

69. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga lebonyolítására és a vizsgadolgozatok kijavítására 
Felvkr., az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) 
Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 
24.) OM rendelet rendelkezései az irányadók. 

70. Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó 
vizsgadolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos 
idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A felügyelő 
tanár a folyóson lévő felügyelő tanár útján értesíti az oktatási vezérigazgató-helyettest. 

71. Az oktatási vezérigazgató-helyettes az írásbeli vizsga befejezését követően 
haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. 
Megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
vizsgázó és a felügyelő tanár nyilatkozatát, továbbá minden olyan eseményt, amely 
lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a 
felügyelő tanár, az oktatási vezérigazgató-helyettes és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó 
külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 

XVI. A felvételi vizsgateljesítmények elbírálása 

72. A szakmai alkalmassági vizsgán készített feladatok minőségét a szakos felvételi 
bizottságok vizsgálják meg és pontozás nélkül, többségi szavazással döntenek a 
jelentkező gyakorlati vizsgára bocsátásáról. 

73. A gyakorlati vizsgán az elbírálás a meghirdetett szakokon belül egységesen történik, és 
pontokban fejeződik ki. Az egyes szakok felvételi vizsgáinak pontszámítási elveit a 
Tájékoztató tartalmazza. 

74. A gyakorlati vizsgát követően a Művészeti Felvételi Bizottság meghozza döntését a 
felvételi ponthatárokról. 

75. A jelentkezők által felvételi eljárás során az Egyetem eszközeivel készített vizsgamunkák 
az Egyetem tulajdonát képezik. A vizsgamunkák egy év elteltével megsemmisítésre 
kerülnek. 
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XVII. Jogorvoslati lehetőségek 

76. A szakmai alkalmassági vizsga eredményeként hozott döntés ellen fellebbezésnek helye 
nincs. 

77. A gyakorlati vizsgán az összesített pontszámok nyilvánosságra hozatalától számított 
második munkanap végéig, a jelentkező írásban panaszt tehet az érintett művészeti 
intézet vezetőjénél abban az esetben, ha jogszabálysértést, vagy az intézmény Felvételi 
Szabályzata rendelkezéseinek megszegését tapasztalta. A határidő elmulasztása 
jogvesztő. 

78. Az érintett művészeti intézet vezetője a panaszt három munkanapon belül a szakos 
felvételi bizottsággal kivizsgáltatja, és az általa hozott határozatról a jelentkezőt értesíti. 

79. Értékelés (pontszám) miatt jogorvoslatnak helye nincs, kivéve, ha a pontszámításkor 
megsértették a Tájékoztatóban meghatározott elveket. 

XVIII. A nem magyar állampolgárok számára, kizárólag idegen nyelven meghirdetett 
képzésekre jelentkezőkre vonatkozó felvétel különös szabályai 

80. A nem magyar állampolgár jelentkezőnek a pályázati anyagát elektronikusan kell 
eljuttatnia a Nemzetközi Igazgatósághoz a jelen szabályzatban meghatározott 
feltételekkel. 

81. A jelentkezőnek az alábbi dokumentumokat kell csatolnia a jelentkezéséhez: 

- középiskolai bizonyítvány/felsőfokú oklevél és záróvizsga eredmény 
másolata; 

- a középiskolai bizonyítvány hitelesített fordításának másolata, amennyiben a 
bizonyítvány nem magyar vagy angol nyelven készült; 

- művészeti és művészetközvetítői képzésre történő jelentkezés esetén a 
portfoliót; 

- érvényes útlevél fényképes oldalának másolata; 

- az Egyetem honlapján közétett jelentkezési díj befizetését igazoló 
dokumentum. 

82. A jelentkezőnek a dokumentumok benyújtását követően részt kell vennie egy felvételi 
elbeszélgetésen, amely indokolt esetben elektronikus úton is történhet. 

83. A vízum, illetve a tartózkodási engedély beszerzési kötelezettsége a jelentkezőt terheli. 

XIX. Fogyatékossággal élőkre vonatkozó rendelkezések 

84. A felvételi eljárás lebonyolítása során a Hivatal és az Egyetem köteles biztosítani a 
fogyatékossággal élő jelentkező számára a felvételi eljárásban való részvétel feltételeit. 

85. A fogyatékossággal élő jelentkezőt a felvételi eljárás során ugyanazok a kedvezmények 
illetik meg, mint amelyek a közoktatásról szóló jogszabályok alapján megillették.  

86. Az Egyetem által nyújtott kedvezménynek vagy mentesítésnek a fogyatékosság 
jellegéhez kell igazodnia, és nem vezethet a felvételhez szükséges alapvető̋ tanulmányi 
követelmények alóli teljes felmentéshez.  

87. A fogyatékossággal élő jelentkező amennyiben a felvételi eljárás során érvényesíteni 
kívánja a közoktatásról szóló jogszabályok alapján őt megillető kedvezményeket, a vizsga 
behívó kézhezvételét követően haladéktalanul köteles benyújtani az erre vonatkozó 
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kérelmét (a szükséges dokumentumok csatolásával) az Esélyegyenlőségi 
Koordinátorhoz. A főtitkár – az Esélyegyenlőségi koordinátorral egyeztetve – a 
rendelkezésre álló iratok alapján dönt a kedvezmények engedélyezéséről, illetve azok 
köréről. A döntésről az Esélyegyenlőségi koordinátor értesíti a jelentkezőt.  

XX. Duális képzés 

88. Duális képzés a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy 
gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, 
szociális munka alapképzési szakon, illetve a felsorolt képzési területhez tartozó 
mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak – képzési és 
kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, 
a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi 
rendelkezéseket tartalmazó – tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési 
Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik.  

89. A jelentkező a 88. pont szerinti képzési területhez tartozó szakra vonatkozó felvételi 
döntést követően az Egyetemhez benyújtott kérelmére, az Egyetem külön döntése alapján 
duális képzésben vehet részt. 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET – TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 

I. Általános rendelkezések 

II. A TVSZ hatálya 

1. Jelen TVSZ hatálya kiterjed az Egyetemen folyó felsőoktatási szakképzésben, 
felsőoktatási alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben, valamint a 
korábbi felsőoktatásra vonatkozó törvény által meghatározott főiskolai képzések 
keretében teljes idejű (nappali), vagy részidős (levelezős) képzésben tanulmányokat 
folytató  magyar állampolgárságú hallgatókra és a magyar állampolgárságú hallatókkal 
azonos jogállású külföldi hallgatókra (továbbiakban: „hallgató”), továbbá az oklevél 
átvételéig azon személyekre is, akik az Egyetemmel már nem állnak hallgatói 
jogviszonyban. 

2. A művészeti, a művészetközvetítő képzési terület, valamint a szakirányú továbbképzés 
szakjain képzésben részt vevő hallgatókra, valamint ezen képzésekben részt vevő 
oktatókra, tanárokra, valamint a hallgatói ügyintézésben résztvevő dolgozókra a jelen 
TVSZ-t a külön pontokban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

3. Jelen TVSZ hatálya kiterjed az Egyetem minden oktatójára, tanárára, a hallgatói 
ügyintézésben résztvevő minden dolgozójára, továbbá a tanulmányi és vizsgaügyekben 
eljáró minden oktatói és nem oktatói munkakörben eljáró foglalkoztatottjára. 

4. A fogyatékkal élő hallgatók – jelen TVSZ-től eltérő – tanulmányi és vizsgaügyeiről, 
valamint a részükre nyújtott kedvezményekről az Esélyegyenlőségi Szabályzat 
rendelkezik. 

III. Tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró szervek és személyek 

5. Tanulmányi és vizsgaügynek minősül a hallgató tanulmányaival és hallgatói 
jogviszonyával kapcsolatos valamennyi ügy. 

6. Nem tartoznak a szabályzat hatálya alá a hallgatók térítési, juttatási, valamint a fegyelmi 
és kártérítési ügyei. 

IV. Hatáskör 

7. Az Egyetemen tanulmányi és vizsgaügyekben az alábbi testületek és személyek 
(továbbiakban: szerv) járhatnak el első fokon jelen szabályzatban meghatározott saját, 
illetve átruházott hatáskörben: 

a) rektor, dékán, 

b) Térítési, Juttatási és Tanulmányi Bizottság, 

c) Kreditátviteli Bizottság, 

d) Nemzetközi Bizottság, 

e) Kontrolling Igazgatóság, 

f) Ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató, 

g) Szakvezetők,  

h) Intézetvezetők, 

i) Karrier Centrum igazgató,  
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j) Nemzetközi Igazgató, 

k) Szakirányú Továbbképzési Központ igazgató, 

l) Szakirányú Továbbképzések szakvezetői. 

8. A hivatalból, illetve a hallgató által kezdeményezett tanulmányi ügyekben – amennyiben 
jogszabály, vagy szabályzat eltérően nem rendelkezik, különösen a kreditátvitel és a jelen 
szabályzat 18. pontjában meghatározott méltányosság kivételével – első fokon a Térítési, 
Juttatási és Tanulmányi Bizottság jár el. 

9. Kreditátviteli ügyekben első fokon a Kreditátviteli Bizottság jár el. 

V. Illetékesség 

10. Ha jogszabály vagy a HK másként nem rendelkezik, az intézetvezetők közül az az 
illetékes, aki annak a tantárgynak az oktatásáért, képzéséért, illetve azon oktató 
tevékenységéért felel, amelyet, akit a hallgató kérelme érint.  

11. Ha jogszabály vagy a HK másként nem rendelkezik, a szakvezetők közül az az illetékes, 
aki annak a szaknak az oktatásáért, képzéséért felel, amelyet a hallgató kérelme érint. 

VI. Hatáskör és illetékesség vizsgálata 

12. A hallgatói ügyben eljáró szerv (személy) az eljárás minden szakaszában köteles 
hatáskörét és illetékességét vizsgálni. Amennyiben az eljáró szerv (személy) 
hatáskörének vagy illetékességének hiányát megállapítja, akkor köteles a kérelmet és az 
ügyben keletkezett iratokat – a hallgató vagy meghatalmazottja egyidejű értesítése mellett 
- haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem megérkezésétől, folyamatban levő ügyben a 
hatáskör és illetékesség hiányának megállapításától számított nyolc napon belül áttenni a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez (személyhez). 

13. Ha a hatáskörrel vagy illetékességgel rendelkező személy (szerv) nem állapítható meg, 
vagy olyan szervhez (személyhez) kellene az ügyet áttenni, aki már megállapította annak 
hiányát, akkor az eljáró szerv kijelölését kell kezdeményezni. Az eljáró szerv kijelölésének 
van helye továbbá a hallgató kérésére akkor, ha az elsőfokú szerv az eljárás 
megindításakor nem állapítható meg. 

14. Az eljáró szervet az általános rektorhelyettes jogosult kijelölni az erre irányuló kérelem 
beérkezésétől számított nyolc napon belül. Ez a határidő egy alkalommal újabb nyolc 
nappal meghosszabbítható. 

VII. A rektor, dékán 

15. A rektor – ha jogszabály vagy egyetemi szabályzat másként nem rendelkezik – dönt a 
hallgatói jogviszony létesítéséről. A rektor egyedi intézkedésben ezt a jogkört átruházhatja 
az általános rektor-helyettesre. Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja 
tovább. 

16. A rektor tanulmányi és vizsgaügyekben megsemmisíthet minden olyan döntést, 
határozatot, intézkedést – a Szenátus döntései kivételével – amely jogszabályt, egyetemi 
szabályzatot, stratégiát vagy érdeket sért, egyéb esetben kiegészíttetheti, kijavíttathatja, 
módosíttathatja azokat, vagy új eljárás lefolytatására utasíthatja a döntést hozó személyt, 
illetve szervezetet.  

17. A rektor dönt a jogellenesen megszerzett oklevél, oklevélmelléklet visszavonásáról, 
érvénytelenné nyilvánításáról.  
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18. A képzés során a rektor egy alkalommal, a dékán három alkalommal jogosult a 
méltányosság gyakorlására az alábbiak szerint:  

a) Amennyiben a hallgató valamely tanulmányi vagy vizsgakötelezettségét nem 
teljesítette, az adott képzése során egy alkalommal rektori méltányossági 
kérelemmel élhet, amennyiben a jelen szabályzat által biztosított lehetőségeit 
kimerítette, vagy ez neki fel nem róható okból - betegség, baleset, szülés, vagy 
más váratlan, önhibán kívüli ok - nem állt módjában, és ezt hitelt érdemlő módon 
igazolja. Egy kérelemben csak egyetlen követelmény elmulasztására lehet 
méltányosságot előterjeszteni. 

b) Dékáni méltányossági kérelem benyújtására kizárólag a rektori méltányossági 
kérelem benyújtását megelőzően van lehetőség. A dékáni méltányosságra 
egyebekben a rektori méltányosságra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

c) A méltányossági kérelmet a kötelezettség teljesítésének végső határidejétől 
számított legkésőbb 8 napon belül írásban kell benyújtani a rektornak/dékánnak 
címzetten, csatolva az érintett oktató, valamint az intézetvezető véleményét. 

d) A rektor/dékán a kérelemről a benyújtástól számított 21 napon belül határozatban 
dönt. A méltányosságon alapuló kedvezményt a tanulmányi rendszerben rögzíteni 

kell.   

e) A méltányosságon alapuló határozatban rendelkezni kell a pótlás feltételeiről, és 
utalni kell arra, hogy a hallgató a továbbiakban méltányossági alapon kedvezményt 
nem kaphat. 

19. Nincs helye méltányosságnak:  

a) hallgatói jogviszony megszűnését eredményező határozatokkal szemben, 

b) hallgatót terhelő fizetési kötelezettség mérlegelését érintően, 

c) tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó értékelések ellen, kivéve, 
amikor a hallgató – jogállásától függően – a szakmai gyakorlatot vagy a kritérium-
követelményt neki fel nem róható ok miatt nem teljesítette, és lehetőséget kér 

annak pótlására;   

d) képzési és kimeneti követelményekben/képesítési követelményekben foglalt 

kötelezettségek alóli felmentésre.   

VIII. Térítési, Juttatási és Tanulmányi Bizottság 

Nftv. 12. § (5) Ha a szenátus által létrehozott bizottság, illetve tanács hallgatókat érintő 
ügyekben is eljár, biztosítani kell, hogy a bizottság munkájában részt vehessenek a 
hallgatók képviselői is a kreditátviteli bizottság kivételével. A szenátus a hallgatók 
tanulmányi, vizsga- és szociális ügyeinek intézésére állandó bizottságot hoz létre. A 
hallgatókat érintő ügyekben eljáró bizottságban biztosítani kell a hallgatók részvételét, 
azzal a megkötéssel, hogy a tanulmányi, vizsga és szociális ügyek intézésére 
létrehozott állandó bizottságban a hallgatók által delegált tagok száma nem lehet 
kevesebb, mint a bizottság tagjainak huszonöt százaléka.   

 

20. A hallgató a Térítési, Juttatási és Tanulmányi Bizottsághoz (továbbiakban: „TJTB”) 
fordulhat, amennyiben megítélése szerint valamely tanulmányi és vizsgaügyének 
intézése nem jogszabály vagy intézményi szabályzat előírásai szerint történt. 

21. A TJTB dönt különösen az alábbiakban: 
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a) államilag támogatott megüresedett helyekre történő pályáztatás és a pályázatok 
alapján a helyek odaítélése;  

b) államilag támogatott és költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók 
átsorolása,  

c) a tanulmányi ösztöndíjak számítási módszerének meghatározása, a tanulmányi 
ösztöndíj-csoportok és a minimális korrigált kreditindexek megállapítása, 

d) a fogyatékossággal élő hallgatók támogatási idejének legfeljebb négy félévvel 
történő megnövelése az erre irányuló kérelem alapján;  

e) döntés a rendszeres, valamint a rendkívüli szociális ösztöndíjak, továbbá az 
alaptámogatás és a tudományos és szakmai, a közéleti és a sport ösztöndíjak 
odaítéléséről,  

f) a magyar állampolgárok számára, államilag elismert külföldi felsőoktatási 
intézményben folytatott tanulmányokhoz segítséget nyújtó ösztöndíjak 
rangsorolása, 

g) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra vonatkozó pályázati feltételek közül a korrigált 
kreditindex alapján kialakítandó pontozási sávok évenkénti kialakítása, valamint a 
pályázatok elbírálása és rangsorolása, 

h) kötelező foglalkozásokon való részvétel alóli felmentés engedélyezése, 

i) kedvezményes tanulmányi időbeosztás engedélyezése, 

j) hallgatói térítések és juttatások kifizetésével kapcsolatos hallgatói panaszok, 
kérelmek elbírálása, ide nem értve a pályázatok elbírálásával kapcsolatos 
panaszokat, amelyeket a HK 2. sz. mellékletében meghatározottak szerint kell 
elbírálni. 

A bizottság tagjainak, titkárának jogai és kötelezettségei 

22. A TJTB öt tagból áll. Az elnökön kívül két oktató és két hallgató tagja van. 

23. A tag jogosult és köteles:  

a) a bizottság ülésén részt venni, 

b) akadályoztatása esetén távolmaradását az elnöknek vagy a titkárnak bejelenteni, 

c) bizottsági tevékenysége során a jogszabályokat, az egyetemi szabályzatokat 
betartani, 

d) bizottság hatáskörébe tartozó bármely ügyben a bizottság ülésén kérdéseket 
feltenni, intézkedést, módosítást kezdeményezni, 

e) minden olyan információhoz hozzáférni, amely a bizottsági tagságból eredő 
feladatai ellátásához szükséges. 

24. A TJTB elnökét és további oktatói tagjait az Egyetem vezetői megbízású oktatói közül az 
általános rektorhelyettes előterjesztésére a Szenátus választja 3 évi időtartamra. 

25. A HÖK mindenkori elnöke alanyi jogon tagja a TJTB-nek. A bizottság további hallgatói 
tagját a HÖK Küldöttgyűlése delegálja 1 éves időtartamra.  

26. Az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató szavazati jog nélkül látja el a bizottság titkári 
feladatait, akit meghatalmazás útján az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság 
munkatársa teljes jogkörrel helyettesíthet. 
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27. A bizottság elnöke a bizottság ülésére tanácskozási joggal esetenként meghívja 
mindazokat, akiknek jelenléte a napirend tárgyalásához szükséges. 

28. A bizottság mindegyik tagja egy szavazattal rendelkezik. A TJTB egyszerű szótöbbséggel 
határoz, azonban szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.  

29. A TJTB elnökének akadályoztatása, távolléte esetén helyettesítését az ügyfélszolgálati és 
tanulmányi igazgató látja el, az oktatói tagjait a bizottság oktatói póttagjai helyettesíthetik. 

30. Saját ügyében, továbbá esetleges érintettség esetén a TJTB tagja nem szavazhat.  

IX. A bizottság ülésrendje 

31. A TJTB a kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül köteles döntést hozni. 
Döntését, mint első fokú határozatot írásba foglalja, és azt a döntéstől számított 5 napon 
belül megküldi a hallgatónak, és ezzel egyidejűleg tájékoztatja az érintett szervezeti 
egysége(ke)t. 

32. Amennyiben a bizottság azt tapasztalja, hogy valamely oktatási időszakban a kérelmek 
száma megnövekszik, a bizottság elnökének döntésétől függően a bizottság kijelölt 
bizottsága hetente ülésezik. 

33. A TJTB elé kerülő ügyeket a bizottság titkára készíti elő és terjeszti határozathozatalra. 

34. A TJTB elnöke indokolt, illetve sürgős esetben elektronikus szavazást rendelhet el. 

35. Az ülést a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az elnök által felkért bizottsági tag 
vezeti. 

36. A bizottság tagjait – távollétük esetén – az általuk kijelölt személy szavazati joggal 
képviselheti. 

37. A TJTB ülésének megnyitása után az elnök megállapítja a bizottság határozatképességét. 
Az ülés akkor határozatképes, ha legalább egy oktató tag, egy hallgató tag, és az elnök 
jelen van. 

38. Amennyiben a bizottság határozatképtelen, a bizottság elnöke megkísérli a 
határozatképesség helyreállítását, illetve gondoskodik az újabb ülés 24 órán belüli 
időpontra történő összehívásáról. A megismételt ülés a jelenlévők számától függetlenül 
határozatképes. 

39. A kérelmet és a jogi helyzetet a bizottság titkára röviden ismerteti, illetve amennyiben a 
kérelem benyújtója az ülésen – a TJTB idézése alapján – jelen van, kérelmét szóban is 
előterjesztheti. 

40. Ezt követően a bizottság tagjai a kérelem benyújtójához, valamint a jelenlévő érintettekhez 
kérdéseket intéznek. A kérelem benyújtója az egyéb érintettek észrevételeire az ülés 
során bármikor reagálhat. 

41. Amennyiben az ülésen jelen vannak tanácskozási joggal meghívottak is és a bizottság 
tagjai a jelenlévőkhöz több kérdést nem kívánnak intézni, a bizottság elnöke felhívja 
azokat a jelenlévőket, akik nem tagjai a bizottságnak, hogy a termet a határozathozatal 
idejére hagyják el. 

42. Amennyiben a kérelem benyújtója az ülésen jelen van, a bizottság elnöke tájékoztatja a 
bizottság döntéséről.  

43. A határozat közlése kézbesítéssel történik. 

44. A hallgatói jogviszonnyal, a hallgató tanulmányi és vizsgaügyeivel kapcsolatos 
határozatokat a TR-ben be kell jegyezni.  
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X. Kreditátviteli Bizottság 

Nftv. 12. § (5) Ha a szenátus által létrehozott bizottság, illetve tanács hallgatókat érintő 
ügyekben is eljár, biztosítani kell, hogy a bizottság munkájában részt vehessenek a 
hallgatók képviselői is a kreditátviteli bizottság kivételével. A szenátus a hallgatók 
tanulmányi, vizsga- és szociális ügyeinek intézésére állandó bizottságot hoz létre. A 
hallgatókat érintő ügyekben eljáró bizottságban biztosítani kell a hallgatók részvételét, 
azzal a megkötéssel, hogy a tanulmányi, vizsga és szociális ügyek intézésére 
létrehozott állandó bizottságban a hallgatók által delegált tagok száma nem lehet 
kevesebb, mint a bizottság tagjainak huszonöt százaléka. 

Nftv. 49. § Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A 
kreditelismerés - tantárgy (modul) előírt kimeneti követelményei alapján - kizárólag a 
kredit megállapításának alapjául szolgáló tudás összevetésével történik. El kell ismerni 
a kreditet, ha az összevetett tudás legalább hetvenöt százalékban megegyezik. A tudás 
összevetését a felsőoktatási intézmény e célra létrehozott bizottsága (a továbbiakban: 
kreditátviteli bizottság) végzi. 

(6) A kreditátviteli bizottság az előzetesen nem formális, informális tanulás során 
megszerzett tudást, munkatapasztalatot - az e törvényben, valamint 
kormányrendeletben meghatározottak szerint - tanulmányi követelmény teljesítéseként 
elismerheti. 

(7) A (3)-(6) bekezdésben meghatározottak végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket a 
tanulmányi és vizsgaszabályzatban kell szabályozni, azzal a megkötéssel, hogy a 
hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez - a felsőoktatási 
intézményben folytatott, illetve más korábbi tanulmányok, továbbá az előzetesen 
megszerzett tudás kreditértékként való elismerése esetén is - a tanulmányi és 
vizsgaszabályzat szerinti kreditet, de legalább a képzés kreditértékének harmadát az 
adott intézményben köteles teljesíteni. 

Vhr. 54. § (7) Nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha a hallgató 
azokat korábban már elsajátította és azt hitelt érdemlő módon igazolja. Az Nftv. 49. § (5) 
bekezdése alapján képzésben szerzett krediteket - ha annak előfeltétele fennáll - 
bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok alapján el kell ismerni, 
függetlenül attól, hogy a hallgató melyik felsőoktatási intézményben, milyen képzési 
szinten folytatott tanulmányok során szerezte azt. Az elismerés - tantárgyi program 
alapján - kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló kompetenciák 
[ismeretek, alkalmazási (rész)készségek és további (rész)kompetenciák] 
összevetésével történik. 

(8) Az Nftv. 49. § (5) bekezdése alapján elismert tanulmányi teljesítmény kreditértéke 
megegyezik annak a tantervi követelménynek a kreditértékével, amelyet teljesítettnek 
minősítenek, a megszerzett érdemjegy azonban a tantárgy elismerésekor nem 
módosítható. 

(9) Az előzetesen megszerzett, nem formális (iskolarendszeren kívül, de szervezett 
formában folytatott képzésben szerzett), informális (iskolarendszeren kívüli, 
tapasztalati úton történő), tanulással elsajátított kompetenciák, munkavégzés során 
szerzett tapasztalat elismerése lehet egy adott szakon valamely kompetencia (ismeret, 
teljesítmény, eredmény, készség, további kompetenciák) kredittel történő elismerése 
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vagy követelmény teljesítése alóli felmentés. A kreditátviteli bizottságnak az elismerési 
eljárásban a hallgató dokumentumai alapján - megfelelő értékelési eljárás keretében - 
meg kell bizonyosodnia a tudás meglétéről. Az eljárást az intézményi szabályzatban kell 
meghatározni. 

Vhr. 57. § (6) A felsőoktatási intézménynek kérelemre az előzetes kreditátviteli eljárást 
le kell folytatnia. Az előzetes kreditátviteli eljárás során a kérelmező által teljesített, 
valamint a kérelem benyújtásakor folyamatban levő félév végéig várhatóan teljesítendő 
tanulmányi követelmények (a teljesítés feltételéhez kötött) kreditelismeréséről és 
egyben a felvételi feltételekben szereplő kreditek (teljesítés feltételéhez kötött) 
meglétéről hoz döntést a kreditátviteli bizottság. A felsőoktatási intézmény a 
kreditátviteli bizottság által elismert krediteket a tanulmányok tényleges 
megkezdésekor újabb kérelem nélkül elismertnek tekinti. 

45. A Kreditátviteli Bizottság (továbbiakban: „KÁB”) az Egyetem felsőoktatási szakképzésére, 
alapképzési és mesterszakjaira, szakirányú továbbképzésére jelentkezők, vagy azokon 
hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (ide értve az átvett, továbbá képzést váltó hallgatókat 
is) más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben, vagy más szakon, illetve másik 
képzésben szerzett ismereteinek a szakok tanterve szerinti ismeretanyagként történő 
befogadhatóságáról döntést hozó szervezet.  

46. Kérelem alapján a KÁB rendelkezik a hallgató idegen nyelvi ismeretkör teljesítésének 
kötelezettsége alóli felmentésről. 

47. A KÁB a hallgató írásbeli kérelmében foglaltak, a vonatkozó jogszabályok és az egyetemi 
szabályzatok alapján dönt. A kérelemhez mellékelni kell a tanulmányok elvégzését igazoló 
leckekönyvet, okiratot, illetve iratot, igazolást vagy azok hitelesített másolatát, továbbá a 
tantervi egységek hitelesített leírását, illetve tematikáját. 

47/A. Az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága az intézményközi együttműködések alapján a 
partnerintézmény(ek)ben meghatározott emelt szintű szakképzésben szerzett ismereteket,  
teljesített tantárgyakat legalább 30, de legfeljebb 40 kredit értékben ismerheti el a hallgató 
írásbeli kérelme alapján. Pozitív elbírálás esetében az önköltség összegéből a jelen pontban 
meghatározott végzettséggel rendelkező hallgatók meghatározott összegű fizetési 
kedvezményt vehetnek igénybe. A kedvezmény összegére a beiratkozás utáni első három 
félévben egyenlő arányban megosztva jogosultak. 

48. A KÁB – intézményközi megállapodás hiányában – köteles kikérni a kérelemmel érintett 
tanulmányokért szakmailag felelős tantárgyfelelős véleményét. 

49. Az intézményközi együttműködések és az Egyetemen belüli egyeztetések felügyelete a 
főtitkár hatáskörébe tartozik. 

XI. A bizottság tagjainak, titkárának jogai és kötelezettségei 

50. A KÁB összesen tizenöt tagból áll. Tagjai az intézetvezetők és a szakirányú 
továbbképzési központ igazgatója alanyi jogon. 

51. A tag jogosult és köteles:  

a) a bizottság ülésén részt venni, 

b) akadályoztatása esetén távolmaradását az elnöknek vagy a titkárnak bejelenteni, 

c) bizottsági tevékenysége során a jogszabályokat, az egyetemi szabályzatokat 
betartani, 



 

35 
 

d) bizottság hatáskörébe tartozó bármely ügyben a bizottság ülésén kérdéseket feltenni, 
intézkedést, módosítást kezdeményezni, 

e) minden olyan információhoz hozzáférni, amely a bizottsági tagságból eredő feladatai 
ellátásához szükséges. 

52. A KÁB elnökét a tagok saját maguk közül választják meg egy éves időtartamra. 

53. Az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató szavazati jog nélkül látja el a bizottság titkári 
feladatait, akit meghatalmazás útján az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság 
munkatársa teljes jogkörrel helyettesíthet. 

54. A bizottság elnöke a bizottság ülésére tanácskozási joggal esetenként meghívja 
mindazokat, akiknek jelenléte a napirend tárgyalásához szükséges. 

55. A bizottság minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A KÁB egyhangúan hozza meg 
döntéseit. 

56. A KÁB elnökének akadályoztatása, távolléte esetén helyettesítését az ügyfélszolgálati és 
tanulmányi igazgató látja el, az oktatói tagjait a bizottság oktatói póttagjai helyettesíthetik. 

57. Saját ügyében, továbbá esetleges érintettség esetén a KÁB tagja nem szavazhat.  

XII. A bizottság ülésrendje 

58. A KÁB a kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül köteles döntést hozni. Döntését, 
mint első fokú határozatot írásba foglalja, és azt a döntéstől számított 5 napon belül 
megküldi a hallgatónak, és ezzel egyidejűleg tájékoztatja az érintett oktatási szervezeti 
egysége(ke)t. 

59. Amennyiben a bizottság azt tapasztalja, hogy valamely oktatási időszakban a kérelmek 
száma megnövekszik, a bizottság elnökének döntésétől függően a bizottság kijelölt 
bizottsága hetente ülésezik. 

60. A KÁB elé kerülő ügyeket a bizottság titkára készíti elő és terjeszti határozathozatalra. 

61. A KÁB elnöke indokolt, illetve sürgős esetben elektronikus szavazást rendelhet el. 

62. Az ülést a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az elnök által felkért bizottsági tag 
vezeti. 

63. A bizottság tagjait – távollétük esetén – az általuk kijelölt személy szavazati joggal 
képviselheti. 

64. A KÁB ülésének megnyitása után az elnök megállapítja a bizottság határozatképességét. 
Az ülés akkor határozatképes, ha a tagok több, mint a fele jelen van. 

65. Amennyiben a bizottság határozatképtelen, a bizottság elnöke megkísérli a 
határozatképesség helyreállítását, illetve gondoskodik az újabb ülés 24 órán belüli 
időpontra történő összehívásáról. A megismételt ülés a jelenlévők számától függetlenül 
határozatképes. 

66. A határozat közlése kézbesítéssel történik. 

67. A hallgatói jogviszonnyal, a hallgató tanulmányi és vizsgaügyeivel kapcsolatos 
határozatokat a TR-ben be kell jegyezni. 
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XIII. Nemzetközi Bizottság 

68. A Nemzetközi Bizottság látja el az ERASMUS+ program (továbbiakban: Program) 
egyetemi szintű feladatainak felügyeletét, a hallgatói mobilitás végrehajtásával 
kapcsolatos döntések meghozatalát, valamint a Program hatékony szervezését. 

69. A Nemzetközi Bizottság dönt különösen az alábbiakban: 

a) javaslatot tesz a Program megvalósításával, fejlesztésével, valamint a 
pályáztatás átláthatóságával kapcsolatban, 

b) döntést hoz a hallgatói mobilitási keretlétszámokról, a pályázatkiírások 
egyéb feltételeiről,  

c) véleményezi a beérkezett pályázatokat és értesíti a pályázókat a 
pályáztatás eredményéről. 

 

XIV. A Bizottság összetétele 

70. A Bizottság elnöke az Egyetem nemzetközi igazgatója, titkára az Egyetem Erasmus 
referense. 

71. A Bizottság tagjai a Művészeti és Kreatív ipar kar dékánja, az Üzleti, Kommunikációs és 
Turisztikai Kar dékánja, a Karrier Centrum igazgatója, nemzetközi koordinátor és a 
Hallgatói Önkormányzat tanulmányi alelnöke. 

A tag jogosult és köteles:  
a) a bizottság ülésén részt venni, 

b) akadályoztatása esetén távolmaradását az elnöknek vagy a titkárnak bejelenteni, 

c) bizottsági tevékenysége során a jogszabályokat, az egyetemi szabályzatokat 
betartani, 

d) bizottság hatáskörébe tartozó bármely ügyben a bizottság ülésén kérdéseket 
feltenni, intézkedést, módosítást kezdeményezni, 

e) minden olyan információhoz hozzáférni, amely a bizottsági tagságból eredő 
feladatai ellátásához szükséges. 

72. Napirendtől függően a Bizottság elnöke további résztvevőket is meghívhat. 

73. A Bizottság elnöke és tagjai szavazati joggal rendelkeznek, melyet írásban átruházhatnak. 

74. A Bizottság félévente legalább két alkalommal ülésezik a Program pályázati kiírásainak 
megfelelően. Az ülést a bizottság elnökének akadályoztatása, távolléte esetén az elnök 
által felkért bizottsági tag vezeti. 

 

XV. A Bizottság döntéshozatali rendje 

75. A Bizottság üléseit az elnök egyedül, vagy két tag együttesen írásban hívja össze. A 
meghívót az ülés előtt legalább 8 nappal ki kell küldeni. 

76. A Bizottság ülésének megnyitása után az elnök megállapítja a bizottság 
határozatképességét. Az ülés akkor határozatképes, ha a tagok több, mint a fele jelen 
van. Amennyiben a bizottság határozatképtelen, a bizottság elnöke megkísérli a 
határozatképesség helyreállítását, illetve gondoskodik az újabb ülés 24 órán belüli 
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időpontra történő összehívásáról. A megismételt ülés a jelenlévők számától függetlenül 
határozatképes. 

77. A Bizottság egyszerű többséggel (szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 
alapján) dönt. 

78. A pályázatok elbírálása során, az előzetes vitán nem vehet részt, valamint nem szavazhat 
az a tag, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója az adott félévben pályázatot nyújtott be. 

79. A Bizottság által előre meghatározott kivételes esetekben az ülések közötti időszakokban 
a szükséges döntések meghozatala érdekében a Bizottság elnöke elektronikus szavazást 
kérhet a szavazatokat fogadó elektronikus postafiók egyidejű megjelölésével. Az 
elektronikusan leadott szavazatok megtételére határidőt kell szabni, a szavazat akkor 
tekinthető határidőben leadottnak, ha az adott határidőben a megjelölt postafiókra 
igazoltan beérkezik. A beérkezés időpontja a fogadó postafiók által feltüntetett időpont. 
Az elektronikusan leadott szavazatokat ki kell nyomtatni és kinyomtatott formában kell az 
adott ügy irataihoz fűzni. 

80. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A Bizottság elnöke a Bizottság által 
hozott hallgatói pályázatokat érintő döntéseket határozatba foglalja, amelynek a közlése 
írásban történik. A hallgatói jogviszonnyal, a hallgató tanulmányi és vizsgaügyeivel 
kapcsolatos határozatokat a TR-ben be kell jegyezni.  

 

XVI. A bizottság elnökének és a titkárának feladatai 

81. A Bizottság elnöke: 

a) összehívja és vezeti a Bizottság üléseit, 

b) félévente beszámol a vezérigazgatónak a Bizottság munkájáról. 

82. A Bizottság titkára: 

a) előkészíti és szervezi a Bizottság üléseit, 

b) segíti a Bizottság elnökének munkáját, 

c) az ülésekről jegyzőkönyvet készít. 

XVII. Az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató 

83. Az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató az alábbi hallgatói ügyekben dönt első fokon:  

a) más felsőoktatási intézményből történő átvétel engedélyezése; 

b) áthallgatás (vendéghallgatás) engedélyezése;  

c) az Egyetemen belüli szakváltoztatás, munkarendváltás, 

d) második és további szakirányok/specializáció felvételének engedélyezése, 

e) a hallgatói jogviszony szüneteltetésének engedélyezése a beiratkozást követően 
az első évfolyamos hallgatók számára,  

f) a bejelentkezés visszavonásának engedélyezése,  

g) a bejelentkezés határidőn túli megtételének engedélyezése,  

h) a hallgatói jogviszony szünetelésének határidőn túli jóváhagyása,  
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i) döntés a hallgatói jogviszony szünetelését követően megkezdhető 
szakirányról/specializáció, 

j) a tantárgyfelvétel módosításának engedélyezése tantárgyfelvételi időszakot 
követően,  

k) a második és további szakirányok/specializációk leadásáról, 

l) a halasztott vizsgakurzus engedélyezése, 

m) a záróvizsga-jelentkezések jóváhagyása, 

n) az elbocsátásról szóló határozat meghozatala,  

o) egyéb, a HK-ban nem szabályozott hallgatói ügyekben történő döntés. 

XVIII. Szakvezetők 

84. A szakvezetők hatáskörébe tartozik: 

a) a szakirányra/specializációra történő bejutás feltételeinek meghatározása 
hivatalból,  

b) a szakok alaptárgyainak meghatározása hivatalból,  

c) a szakdolgozati témák meghatározása hivatalból,  

d) a záróvizsga-tételsorok meghatározása hivatalból,  

e) az egyedi szakdolgozati témák jóváhagyása,  

f) a szak záróvizsgájával kapcsolatos panaszok orvoslása, valamint  

g) a szak képzésével kapcsolatos hallgatói panaszok orvoslása 

h) a szakdolgozati témaváltás engedélyezése.  

85. A szakvezetők a hatáskörükbe tartozó ügyekben 10 napon belül kötelesek érdemi 
határozatot hozni. 

XIX. Intézetvezetők 

86. Az intézetvezetők hatáskörébe tartozik: 

a) a vizsgaidőpontok megfelelőségének vizsgálata;  

b) az intézet gondozásában lévő tantárgyakkal, tréningekkel, workshopokkal és azok 
oktatóival, trénereivel, tanáraival kapcsolatos hallgatói panaszok orvoslása,  

c) javítóvizsgán az eredeti vizsgáztató helyett másik oktató, illetve bizottság kijelölése,  

d) a szakdolgozati téma módosításának jóváhagyása,  

e) a témavezető személyének elfogadása,  

f) a témavezető váltás engedélyezése. 

87. Az intézetvezetők a hatáskörükbe tartozó ügyekben 10 napon belül kötelesek érdemi 
határozatot hozni. 

88. Az Idegen Nyelvi Intézet vezetőjének hatáskörébe tartozik a nyelvi kurzusok közötti 
átsorolásról való döntés. 
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XX. Karrier Centrum igazgatója 

89. A Karrier Centrum igazgatójának hatáskörébe tartozik: 

a) az Egyetem által szervezett szakmai gyakorlati hely engedélyezése,  

b) szakmai gyakorlat beszámítása,  

c) szakmai gyakorlattal kapcsolatos hallgatói panaszok, kérelmek elbírálása.  

XXI. Szakirányú Továbbképzési Központ Igazgató 

90. A Szakirányú Továbbképzési Központ igazgatójának hatáskörébe tartozik: 

a) az oktató és a hallgatók közös megegyezése szerinti, az órarendben rögzített 
időponttól eltérő időben vagy helyen tartandó foglalkozás engedélyezése, 

b) a vizsgaidőpontok megfelelőségének vizsgálata, 

c) a Szakirányú Továbbképzési Központ gondozásában lévő tantárgyakkal, 
tréningekkel, workshopokkal és azok oktatóival, trénereivel, tanáraival kapcsolatos 
hallgatói panaszok orvoslása,  

d) javítóvizsgán az eredeti vizsgáztató helyett másik oktató, illetve bizottság kijelölése,  

e) a szakdolgozati téma módosításának jóváhagyása,  

f) a külső témavezető személyének elfogadása,  

g) a témavezető váltás engedélyezése, 

h) tandíjfizetési kedvezmények jóváhagyása, 

i) szakirányra történő felvételi döntés, 

j) szakvezetők véleményének figyelembevétele mellett a korábban szerzett ismeretek, 
gyakorlatok beszámítási kérelmek elbíráláshoz szükséges javaslattétel, 

k) szakirányra való csatlakozásról szóló döntés, 

l) pótfelvételi eljárás indításáról szóló döntés, 

m) szak záróvizsgájával kapcsolatos panaszok orvoslása a szakvezetők véleményének 
figyelembevétele mellett, 

n)  szak képzésével kapcsolatos hallgatói panaszok orvoslása a szakvezetők 
véleményének figyelembevétele mellett. 

91. A Szakirányú Továbbképzési Központ igazgatója a hatáskörébe tartozó ügyekben 10 
napon belül köteles érdemi határozatot hozni. 

XXII. Szakirányú Továbbképzések Szakvezetői 

92. Szakirányú Továbbképzések szakvezetőinek hatáskörébe tartozik: 

a) szakirányra történő bejutás feltételeinek meghatározása,  

b) szakdolgozati témák meghatározása, 

c) záróvizsga-tételsorok meghatározása, 

d) egyedi szakdolgozati témák jóváhagyása, 

e) szak záróvizsgájával kapcsolatos panaszok véleményezés,  
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f) a korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási kérelmeinek 
véleményezése továbbá előminősítése. 

93. A szakvezetők a hatáskörükbe tartozó ügyekben 10 napon belül kötelesek érdemi 
határozatot hozni. 

XXIII. Határozatok írásbeli közlése, nyilvántartása, végrehajtása 

94. Az Egyetem a hallgató tanulmányi és vizsgaügyeivel kapcsolatos döntéseit jogszabályban 
meghatározott esetekben, valamint ha a hallgató kéri, írásban közli. 

95. Az Egyetem írásban köteles közölni a hallgatóval döntését 

a) amennyiben az a hallgató hallgatói jogviszonyának fennállását érinti, 

b) a fegyelmi, illetve kártérítési ügyben, továbbá 

c) amennyiben a hallgató kérelmét – részben vagy egészében – elutasítja, 

d) amennyiben az a hallgatóra kötelezettséget keletkeztet. 

96. A 95. pontban meghatározott esetekben a megfelelő hatáskörrel rendelkező 
szerv/személy határozatot hoz, amely tartalmazza: 

a) a hallgató nevét és lakóhelyét, tanulmányi rendszer azonosítóját, az ügy tárgyának 
megjelölését, 

b) a rendelkező részben a bizottság döntését, a jogorvoslati lehetőségről való 
tájékoztatást, 

c) az indokolásban a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott 
bizonyítékokat, a hivatkozott jogszabályi, illetve szabályzati rendelkezéseket, 
amelyek alapján a bizottság a határozatot hozta, 

d) a határozat hozatalának helyét és idejét, iktatószámát, valamint a bizottság 
elnökének vagy levezető elnökének vagy döntést hozó személynek az aláírását. 

97. Az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság a hallgató tanulmányi és vizsgaügyeivel, 
továbbá a hallgató pénzügyeivel kapcsolatos döntést megkapja nyilvántartásba veszi és 
rögzíti a TR-ben.  

98. Az Egyetem a hallgatóval kapcsolatos döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének 
elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen - a közléstől, ennek hiányában a 
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül véglegessé válik, ha a hallgató 
meghatározott határidőn belül nem nyújt be jogorvoslati kérelmet, vagy a kérelem 
benyújtásáról lemondott. 

99. A határozat kizárólag annak véglegessé válásakor hajtható végre. 

XXIV. Jogorvoslat 

Nftv. 57. § (3) A hallgató a felsőoktatási intézmény döntése vagy intézkedése, illetve 
intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen – a közléstől, ennek 
hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogorvoslattal élhet, 
kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést. Eljárás indítható a 
tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen is, ha a döntés nem a felsőoktatási 
intézmény által elfogadott követelményekre épült, illetve a döntés ellentétes a 
felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában foglaltakkal, vagy 
megszegték a vizsga megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket. 
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(6) A jogorvoslati kérelem elbírálása során a tényállás tisztázására, az igazolásra, a 
döntés alakjára, tartalmára, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására, 
kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására az Ákr. rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni. A másodfokú döntés a közléssel végleges. 

Ákr. 62. § (1) Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a 
hatóság bizonyítási eljárást folytat le. (2) A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték 
felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel 
bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. (3) A 
hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani.(4) A 
hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló 
bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. (5) Törvény vagy 
kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott 
ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként 
történő alkalmazását. 

Nftv. 58. § (1) A hallgató a jogorvoslati kérelem tárgyában hozott eljárást befejező 
döntést közigazgatási perben támadhatja meg. A keresetlevél benyújtásának halasztó 
hatálya van. 

(2) A keresetlevél a hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére 
hivatkozással is benyújtható. E rendelkezések alkalmazásában hallgatói jogviszonyra 
vonatkozó rendelkezések a jogszabályban, valamint az intézményi dokumentumokban 
található olyan rendelkezések, amelyek a hallgatóra jogokat és kötelezettségeket 
állapítanak meg. 

(3) A 57. §-t, és az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell 

a) a felsőoktatási intézménybe jelentkezőt, 

(…) 

c) az időközben megszűnt hallgatói jogviszonnyal rendelkezett hallgatót 

érintő döntésekre, illetve mulasztásokra. 

(4) A jogorvoslati eljárás rendjét, különösen a döntés közlését és a jogorvoslati kérelem 
elbírálására irányadó határidőt a felsőoktatási intézmény - a jelen törvényben 
meghatározott keretek között - a szervezeti és működési szabályzatában szabályozza, 
azzal, hogy a határidő legfeljebb harminc nap lehet. 

 

100. Jogainak megsértése esetén a hallgató a hallgatói önkormányzathoz fordulhat jogi 
segítségnyújtásért, jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő, vagy az oktatási jogok 
biztosának az eljárását kezdeményezheti, feltéve, hogy az e törvényben szabályozottak 
szerint jogorvoslati jogát - a bírósági eljárás kivételével - kimerítette. 

101. A jogorvoslati kérelem elbírálása a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (a továbbiakban: 
HJB) kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

102. A hallgató a jogorvoslati kérelmét a HJB-nek címezve, a Hallgatói Információs 
Központban nyújtja be az erre a célra szolgáló formanyomtatványon. 

103. A jogorvoslati eljárásban a hallgató, továbbá meghatalmazottja járhat el. Amennyiben a 
jogorvoslati kérelmet a hallgató meghatalmazottja írja alá, vagy a hallgató mellett a 
meghatalmazott is aláírja, a meghatalmazása eredeti példányát a jogorvoslati 
kérelemhez csatolnia kell. 

https://uj.jogtar.hu/
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XXV. Hallgatói Jogorvoslati Bizottság 

104. A Bizottság 3 tagból áll. A Bizottság tagjai 

a) a főtitkár, 

b) egy oktatói tag; 

c) egy hallgatói tag. 

A tag jogosult és köteles:  
a) a bizottság ülésén részt venni, 

b) akadályoztatása esetén távolmaradását az elnöknek vagy a titkárnak bejelenteni, 

c) bizottsági tevékenysége során a jogszabályokat, az egyetemi szabályzatokat 
betartani, 

d) bizottság hatáskörébe tartozó bármely ügyben a bizottság ülésén kérdéseket 
feltenni, intézkedést, módosítást kezdeményezni, 

e) minden olyan információhoz hozzáférni, amely a bizottsági tagságból eredő 
feladatai ellátásához szükséges. 

A bizottság mindegyik tagja egy szavazattal rendelkezik. A HJB egyszerű 
szótöbbséggel hozza meg döntéseit. 

105. Az Egyetem főtitkára látja el a HJB elnöki feladatait. 

106. Az oktatói tagot, valamint 1 fő póttagot az általános rektorhelyettes előterjesztésére az 
Egyetem Szenátusa választja 3 évre. 

107. Az HÖK Küldöttgyűlése 1 főt delegál a bizottságba 1 évre. 

108. Amennyiben a főtitkárral szemben kizáró ok áll fenn és ezért az eljárásban nem vehet 
részt, a Bizottság elnöke az általános rektorhelyettes. 

109. A tag és a póttag mandátuma megszűnik, 

a) a mandátum lejártakor, 

b) a munkaviszony, illetve hallgatói jogviszony megszűnésekor, 

c) a Bizottságból történő visszahíváskor, 

d) lemondáskor. 

110. A felülbírálati kérelem elbírálója nem lehet (kizáró ok) az,  

a) aki a megtámadott döntést hozta, vagy a döntéshozatalt elmulasztotta, 

b) aki az a) pontban megjelölt személy közeli hozzátartozója, 

c) akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el. 

111. A Bizottság eljárásában a főtitkárt a jogi előadó helyettesítheti. A kizárásra vonatkozó 
szabályokat a jogi előadóra azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy amennyiben a jogi 
előadóval szemben kizárási ok áll fenn, és ezért az eljárásban nem vehet részt, a 
Bizottság elnöke a főtitkár. 

112. A tényállás tisztázására, a határidők számítására, az igazolásra, a határozat alakjára, 
tartalmára és közlésére, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására, 
kicserélésére, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására az Ákr. 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A bizottság az eljárása során 
méltányosságot nem gyakorolhat. 
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113. A hallgató és az Egyetem a jogorvoslati eljárásban felmerült költségeit, továbbá a 
jogorvoslati eljárást megelőző eljárásokban felmerült költségeit maga viseli. 

114. A HJB ülésének megnyitása után az elnök megállapítja a bizottság 
határozatképességét. Az ülés akkor határozatképes, ha mindegyik tag jelen van. 
Amennyiben a bizottság határozatképtelen, a bizottság elnöke megkísérli a 
határozatképesség helyreállítását, illetve gondoskodik az újabb ülés 24 órán belüli 
időpontra történő összehívásáról. A megismételt ülés a jelenlévők számától függetlenül 
határozatképes. A HJB elnöke indokolt, illetve sürgős esetben elektronikus szavazást 
rendelhet el. Amennyiben a bizottság azt tapasztalja, hogy valamely oktatási időszakban 
a kérelmek száma megnövekszik, a bizottság elnökének döntésétől függően a bizottság 
kijelölt bizottsága hetente ülésezik. 

A jogorvoslati kérelem tárgyában a HJB a következő határozatokat hozhatja: 

a) a kérelmet elutasítja, 

b) az elsőfokú döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja, 

c) az elsőfokú döntést megváltoztatja, 

d) az elsőfokú döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új eljárás lefolytatására 
utasítja. 

115. A másodfokú döntés a közléssel végleges. 

XXVI. Tanulmányok jogi keretei 

116. Az Egyetemen 

a) hallgatói jogviszony, 

b) vendéghallgatói jogviszony, 

keretében lehet tanulmányokat folytatni. 

117. A jogviszonyok a jelen szabályzat alapján egyidejűleg párhuzamosan is fennállhatnak. 

XXVII. Hallgatói jogviszony 

Nftv. 39. § (3) alkalmazásában hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló 
döntés alapján, a beiratkozással jön létre. A 15. § (2)-(6) bekezdésében meghatározott 
magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató az e 
törvényben előírt sajátos feltételek teljesítésére köteles. A 15. § (2)-(6) bekezdésében 
meghatározott önköltség fizetése mellett folytatott képzés tekintetében hallgatói 
képzési szerződést kell kötni. (...) 

(7) A felvételt nyert jelentkező abban a félévben létesíthet hallgatói jogviszonyt, amelyre 
a felvételi eljárás során felvételt nyert. 

118. A hallgatói jogviszony az Egyetem és a hallgató között létrejövő jogi kapcsolat, amelyben 
az Egyetemet és a hallgatót kölcsönösen jogosultságok illetik, továbbá kötelezettségek 
terhelik a hatályos jogszabályok, és az Egyetem saját hatáskörében meghozott 
szabályzatok illetve döntések szerint. 

119. A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló végleges döntés alapján, a 
beiratkozással jön létre, a beiratkozási lap Egyetem általi hitelesítésének napján. 
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120. A beiratkozáskor a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvételt nyert 
személynek nyilatkoznia kell a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés 
feltételeinek vállalásáról. 

121. Amennyiben adott személy nem teszi meg a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott 
képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatot, akkor csak önköltséges formában 
kezdheti meg tanulmányait az adott szakon. Az Egyetem köteles ebben az esetben a 
felvételt nyert jelentkezőnek felajánlani az önköltséges képzésben való részvétel 
lehetőségét. 

122. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak 
az intézményi szabályozásban meghatározottak szerint – a képzési időszak 
megkezdése előtt – be kell jelentkeznie az adott képzési időszakra. Nem jelentkezhet be 
az a hallgató, aki a lejárt fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget. 

123. A hallgató joga, hogy a jogszabályokban és az intézményi szabályozásban 
meghatározottak szerint teljes körű, pontos és hozzáférhető formában információt 
kapjon a tanulmányai megkezdéséhez és folytatásához, kialakítsa tanulmányi rendjét, 
igénybe vegye a felsőoktatási intézményben elérhető képzési lehetőségeket, 
kapacitásokat; állapotának, személyes adottságainak, fogyatékosságának megfelelő 
ellátásban részesüljön. 

124. A hallgató kötelessége, hogy 

a) megtartsa a jogszabályokban és az Egyetem szabályzataiban foglaltakat, 

b) szakjának (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) tantervi keretei között 
megtervezze tanulmányait, 

c) tanulmányi kötelezettségeinek eleget tegyen, 

d) használja az Elektronikus Tanulmányi Rendszert, 

e) aktív vagy passzív állapotától függetlenül figyelemmel kísérje az Egyetem által 
általánosan, vagy kifejezetten részére közzétett egyetemi információkat, 
közleményeket. 

f) tiszteletben tartsa az Egyetem hagyományait, valamint az Egyetem alkalmazottai, 
hallgatótársai – illetve az Egyetemre felvételt vagy átvételt nyert társai – emberi 
méltóságát. 

125. A hallgatói jogviszonyban álló hallgatóval kapcsolatban az Egyetem jogosult a 
jogszabályokban és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában 
(továbbiakban: „SZMSZ”) foglaltak alapján a hallgató személyes és tanulmányaira 
vonatkozó adatainak kezelésére, tevekénységének ellenőrzésére és értékelésére. 

XXVIII. Felvétel 

Nftv. 39. § (3) A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, 
a beiratkozással jön létre. 

(7) A felvételt nyert jelentkező abban a félévben létesíthet hallgatói jogviszonyt, amelyre 
a felvételi eljárás során felvételt nyert. 

Nftv. 42. § (2) Aki a felsőoktatási intézménybe felvételt vagy átvételt nyert, a felvételről, 
átvételről szóló döntés véglegessé válását követően jogosult beiratkozással hallgatói 
jogviszonyt létesíteni, továbbá köteles a 43. § (2) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségek teljesítésére. 
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126. A felvételt nyert jelentkező számára az Egyetem kizárólag az adott felvételi eljárást 
követő első regisztrációs időszakban biztosítja a beiratkozást.  

127. Amennyiben a felvételt nyert jelentkező a beiratkozásra rendelkezésre álló határidőben 
nem iratkozik be, elveszti az adott felvételi határozatból eredő beiratkozási jogát. 

XXIX. Egyetemen belüli további szak felvétele 

128. Hallgató új felvételi eljárás során kezdeményezheti, hogy a fennálló hallgatói jogviszonya 
keretében további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges 
tanulmányokat folytathasson, párhuzamos képzés keretében. 

129. Hallgató sikeres felvételit követően az Egyetemmel már fennálló hallgatói jogviszonya 
keretében párhuzamosan felvett szakra is bejelentkezhet. 

130. A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a 
felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy 
képzési ciklusban magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, 
ugyanazon képzési ciklusba tartozó további (párhuzamos) képzés folytatása esetén a 
támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatott állami (rész)ösztöndíjjal 
támogatott képzések számának megfelelő számú félévet le kell vonni. 

XXX. Átvétel 

Nftv. 42. § (1) A hallgató 

a) a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányok folytatása céljából másik 
felsőoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet, 

b) kérheti átvételét azonos, illetve másik felsőoktatási intézmény ugyanazon képzési 
területhez tartozó szakjára. 

(2) A felsőoktatási intézmény a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú 
végzettségű személyeket - részismereti képzés céljából - hallgatói jogviszony 
keretében, az intézmény bármely kurzusára, moduljára - külön felvételi eljárás nélkül - 
önköltséges képzésre felveheti. Az intézmény a tanulmányi teljesítményről igazolást 
köteles kiállítani. Az elvégzett kurzus, modul teljesítése felsőfokú tanulmányokba a 
kreditátvitel szabályai szerint beszámítható. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott kérelmek teljesítésének feltételeit a fogadó 
felsőoktatási intézmény határozza meg. 

(4) Aki a felsőoktatási intézménybe felvételt vagy átvételt nyert, a felvételről, átvételről 
szóló döntés véglegessé válását követően jogosult beiratkozással hallgatói jogviszonyt 
létesíteni, továbbá köteles a 43. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségek 
teljesítésére. 

(6) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti átvételre - a Kormány rendeletében 
meghatározottak kivételével - csak azonos végzettségi szintet eredményező szakok 
között kerülhet sor. 

Nftv. Vhr. 52. § (1) Az Nftv. 42. § (1) bekezdés b) pontja szerinti átvételre, valamint szak, 
szakirány, képzési hely, képzési nyelv és munkarend váltására az előző szorgalmi 
időszak végétől az őszi félévre vonatkozóan szeptember 15-ig, a tavaszi félévre 
vonatkozóan február 15-ig kerülhet sor. 
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(2) Ha új hallgatói jogviszony keletkezik, az Nftv. 42. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
átvétel a fogadó felsőoktatási intézmény átvételről szóló döntését követően a 
beiratkozással jön létre. Ha új hallgatói jogviszony nem keletkezik, az Nftv. 42. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti átvétel a fogadó felsőoktatási intézmény átvételről szóló 
döntését követően a képzésre történő bejelentkezéssel jön létre. Átvétel esetén a 
fogadó felsőoktatási intézmény az átvett hallgató beiratkozása vagy bejelentkezése 
után az átvételről szóló határozatát és az átvételről szóló döntést követő beiratkozás 
vagy bejelentkezés dátumát megküldi az elbocsátó felsőoktatási intézmény és a 
hallgató részére. A fogadó felsőoktatási intézmény az átvétel napját és az elbocsátó 
intézmény nevét a FIR-be bejelenti, a hallgató az elbocsátó intézményben, az elbocsátó 
intézmény a FIR-ben a képzés megszűnése indokaként az átvételt jelöli meg. 

(3) Az átvételi eljárás alatt a hallgatónak az átvételi döntést követő beiratkozásig vagy 
bejelentkezésig folyamatos jogviszonnyal kell rendelkeznie, ellenkező esetben az 
átvételről szóló döntését a felsőoktatási intézmény az Nftv. 57. § (6) bekezdésének 
megfelelően visszavonja. 

(4) Átvétel csak azonos szintű képzések között kérhető, kivéve 

a) a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről 
szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti, 

b) osztatlan képzésből alapképzésbe történő, 

c) alapképzésből, illetve osztatlan képzésből felsőoktatási szakképzésbe történő 

átvételt. 

 

131. Másik felsőoktatási intézmény hallgatója kérheti átvételét az Egyetemre, abban az 
esetben, ha ugyanazon képzési területhez (beleértve jogelőd képzési területet is) és 
ugyanazon képzési szinthez - kivéve az alapképzésből felsőoktatási szakképzésbe 
történő átvételt - tartozó szakon folytatta tanulmányait. 

132. Átvételre az előző szorgalmi időszak végétől az őszi félévre vonatkozóan szeptember 
15-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan február 15-ig kerülhet sor. Az átvételi kérelmet a 
Hallgatói Információs Központban az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgatónak 
címezve lehet benyújtani. 

133. A kapacitások figyelembevételével az a hallgató vehető át, 

a) aki azonos képzési területre kéri átvételét, 

b) akinek hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem 
szűnt meg, illetve a kötelező elbocsátás vagy kizárás feltételi sem állnak fenn az 
átvétel időpontjában. 

134. Az átvételi eljárás alatt a hallgatónak az átvételi döntést követő beiratkozásig folyamatos 
jogviszonnyal kell rendelkeznie, ellenkező esetben az átvételről szóló döntését a 
felsőoktatási intézmény visszavonja. 

135. Az átvételi kérelemhez azon felsőoktatási intézmény által kiállított alábbi 
dokumentumokat kell benyújtani, ahol a hallgató jogviszonya fennáll:  

a) fennálló hallgatói jogviszonyának 30 napnál nem régebbi igazolását (jogviszony-
igazolás) 

b) költségviselési formájának és az állam által támogatott képzésben eltöltött félévei 
számának igazolását 
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c) leckekönyv hitelesített másolatát,  

d) arra a szakra vonatkozó tantervi hálót vagy tantárgylistát, a teljesített tantárgyak 
hitelesített leírását (tantárgyi tematika), ahonnan az átvételét kéri,  

e) a felvételi eljárásban benyújtott dokumentumok másolatát (érettségi bizonyítvány, 
oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány).  

136. Az esetleges különbözeti vizsgák letételéről és a kreditelismerésekről szóló döntéshez 
előzetesen ki kell kérni a Kreditátviteli Bizottság, szakirányú továbbképzés esetében 
pedig a Szakirányú Továbbképzési Központ igazgatójának a hozzájárulását. Az elismert 
krediteket és tantárgyakat, valamint az előírt különbözeti vizsgák letételére vonatkozó 
döntést az átvételi határozatban fel kell tüntetni. 

137. Aki az Egyetemre átvételt nyert, az átvételről szóló döntés véglegessé válását követően 
jogosult beiratkozással hallgatói jogviszonyt létesíteni, továbbá köteles a 124. pontban 
meghatározott kötelezettségek teljesítésére. 

138. Az átvétel a fogadó felsőoktatási intézmény átvételről szóló döntését követően a 
beiratkozással jön létre. Átvétel esetén a fogadó felsőoktatási intézmény az átvett 
hallgató beiratkozása után az átvételről szóló határozatát és az átvételről szóló döntést 
követő beiratkozás dátumát megküldi az elbocsátó felsőoktatási intézmény és a hallgató 
részére.  

139. Az átvételről szóló határozatnak tartalmaznia kell, hogy az átvett hallgató 

a) melyik képzési időszakban (tanulmányi félévben), 

b) mely szakon/szakirányon, 

c) milyen képzési rendben, 

d) milyen költségviselési formában kezdheti meg, illetve folytathatja tanulmányait. 

140. Az átvételt nyert hallgató személyi anyagát az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató 
kikéri attól az intézménytől, ahol a hallgató az átvételt megelőzően folytatta tanulmányait.  

XXXI. Beiratkozás 

Nftv. 39. § (3) A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, 
a beiratkozással jön létre. 

Nftv. 42. § (4) Aki a felsőoktatási intézménybe felvételt vagy átvételt nyert, a felvételről, 
átvételről szóló döntés véglegessé válását követően jogosult beiratkozással hallgatói 
jogviszonyt létesíteni, továbbá köteles a 43. § (2) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségek teljesítésére. 

(5) A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A 
hallgatónak az intézményi szabályozásban meghatározottak szerint - a képzési időszak 
megkezdése előtt - be kell jelentkeznie az adott képzési időszakra. Nem jelentkezhet be 
az a hallgató, aki a lejárt fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget. 

Nftv. Vhr. 38. § (1) A beiratkozás a beiratkozási lap kitöltésével és aláírásával 
kezdeményezhető. 

141. A beiratkozás és a bejelentkezés időszaka a regisztrációs időszak. 
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142. A beiratkozáskor a hallgató a nyilvántartásához, valamint az elektronikus 
tájékoztatáshoz szükséges személyes adatait a tanulmányi rendszerben köteles 
megadni az Egyetem számára.  

143. Ezt követően a beiratkozás feltételeként a beiratkozáskor a hallgató köteles a következő 
iratokat bemutatni:  

a) személyi igazolványt, lakcímkártyát; 

b) a beiratkozási űrlapot (amely magyar állami ösztöndíjas képzés esetén a képzés 
többletfeltételinek vállalásáról szóló nyilatkozatot is tartalmazza); 

c) önköltséges képzés esetén a képzési szerződést két példányban kinyomtatva; 

d) hallgatók esetében az első részletének befizetését igazoló eredeti dokumentumot 
(diákhitel esetén a diákhitel-szerződés létrejöttét igazoló iratot vagy DH1 esetében 
az engedményezési adatlapot); 

e) az egyéb szolgáltatások díjának befizetését igazoló eredeti dokumentumot 
(amennyiben nem online bankkártyás fizetéssel történt a befizetés), államilag 
támogatott hallgatók esetében amennyiben a befizetés megtörtént; 

f) adóazonosító kártyát és hallgató által aláírt másolatát, vagy adóazonosító kártya 
hiányában az adókártya igényléséről szóló igazolást; 

g) TAJ kártyát és hallgató által aláírt másolatát, valamint külföldi állampolgárok 
esetében európai egészségbiztosítási kártyát; 

h) érettségi bizonyítványt felsőoktatási szakképzés és alapképzés esetében; 

i) nyelvvizsga és/vagy OKJ-bizonyítványt (amennyiben a hallgató rendelkezik 
ilyennel); 

j) mesterképzésre, szakirányú továbbképzésre beiratkozó hallgatók esetében 
felsőfokú oklevelet, vagy diplomát. Amennyiben a felsőfokú oklevél, vagy diploma 
nyelve nem magyar, illetőleg nem egyezik meg a képzés nyelvével, akkor 
szükséges annak magyar nyelvre vagy a képzés nyelvére lefordított hivatalos 
fordítását bemutatni; 

k) céges szándéknyilatkozatot, amennyiben az önköltség összegét a hallgató 
munkáltatója finanszírozza. 

144. A hallgató a beiratkozási űrlapon nyilatkozik az általa a beiratkozást megelőzően 
felhasznált államilag finanszírozott, illetve magyar állami ösztöndíjas félévek számáról.  

145. A hallgató teljes felelősséggel tartozik az adatközlés elmaradásával, a helytelen 
adatközléssel vagy az adatváltozás bejelentésének elmaradásával az Egyetemnek 
okozott esetleges kárért. 

146. A további tanulmányi félévekben a hallgató a bejelentkezés keretében az elektronikus 
tanulmányi rendszerben jelenti be, hogy az adott félévben kíván-e tanulmányokat 
folytatni. 

147. Az önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatóval az Egyetem a beiratkozáskor képzési 
szerződést köt. A szerződés tartalmazza az önköltség összegét a képzés idejére 
vonatkozóan, az önköltségért járó szolgáltatásokat és a befizetett önköltség 
visszafizetésének feltételeit.  

148. A magyar állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgató a beiratkozáskor 
nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról.  
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XXXII. Diákigazolvány 

149. A beiratkozott, illetve a későbbiekben a bejelentkezett hallgatónak kérésére – a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően – diákigazolványt kell kiadni. 

150. A diákigazolvány a hallgatói jogviszony fennállását tanúsító központi előállítású, egyedi 
azonosítóval kezelt elektronikus adathordozó egységgel ellátott közokirat, amely a külön 
jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosít. A diákigazolványt 
az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság félévenként érvényesíti a 
diákigazolványról szóló rendeletben meghatározott módon. 

151. Diákigazolványra jogosult: 

a) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló hallgató, 

b) a kormányközi és más oktatási együttműködési megállapodás vagy egyezmény 
alapján az Egyetem tanulmányokat folytató, részképzésben részt vevő külföldi 
hallgató. 

152. Abban az esetben, ha a hallgató 

a) hallgatói jogviszonya az őszi félévben szűnik meg, a hallgatói jogviszonyának 
megszűnését követő március 31-ig, 

b) hallgatói jogviszonya a tavaszi félévben szűnik meg, a hallgatói jogviszonyának 
megszűnését követő október 31-ig jogosult diákigazolványra. 

153. A hallgatói jogviszony szünetelésének ideje alatt (kivéve a jogviszony megszűnésétől az 
érvényességi idő lejártáig terjedő időszakot) az Egyetem nem ad ki és nem érvényesít 
diákigazolványt. 

154. Az elveszett, ellopott, sérült diákigazolvány és matrica pótlásáról a hallgató elektronikus 
kérelmére az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság az aktuális különeljárási díj 
fizetése után intézkedik ideiglenes diákigazolvány, új diákigazolvány illetve matrica 
készíttetéséről.  

155. A diákigazolványt a hallgatónak a tanulmányai befejezésekor, illetve hallgatói 
jogviszonyának megszűnésekor, valamint amennyiben átvételt nyert másik felsőoktatási 
intézménybe, az október 31-ei és a március 31-ei érvényességi idő lejártát követően 
haladéktalanul le kell adnia a Hallgatói Információs Központban. A diákigazolványra való 
jogosultság megszűnésének időpontjáig érvényes igazolást ad ki helyette. 

156. Az Egyetem a hallgató személyes adatait a hallgatói jogviszony megszűnésétől 
számított nyolcvan évig kezelheti. 

157. A diákigazolvány kiállításáig valamint azon nem magyar állampolgárságú hallgató 
részére, aki tizenkét hónapnál rövidebb időtartamra szóló ösztöndíjjal folytatja az 
Egyetemen a tanulmányait, az Egyetem igazolást állít ki, mely 60 napig érvényes.  

158. A diákigazolványok érvényesítése érvényesítő matrica felragasztásával, illetve, 2012. 
január 1-e előtt kiállított diákigazolványokat kivéve, további érvényesítés elektronikus 
bejelentésével végzi. Az érvényesítés határideje az I. félévre érvényes érvényesítő 
matrica esetén október 31. napja, a II. félévre érvényes érvényesítő matrica esetén 
március 31. napja.  

 

  



 

50 
 

XXXIII. Bejelentkezés 

Nftv. 42. § (5) A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. 
A hallgatónak az intézményi szabályozásban meghatározottak szerint - a képzési 
időszak megkezdése előtt - be kell jelentkeznie az adott képzési időszakra. Nem 
jelentkezhet be az a hallgató, aki a lejárt fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget. 

Nftv. Vhr. 51. § (1) Az Nftv. 45. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével a hallgató - a 
felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározottak alapján - az Nftv. 42. § (5) 
bekezdése szerinti bejelentkezését a félév megkezdését követő egy hónapon belül, de 
legkésőbb október 14-ig, illetve március 14-ig visszavonhatja, vagy a beiratkozást 
követően ugyanezen időpontokig kérheti a tanulmányai szüneteltetését. Ha a 
beiratkozást vagy a bejelentkezést követően a hallgató ezen időpontokig nem kéri 
tanulmányainak szünetelését, illetve nem szünteti meg a jogviszonyát, az adott félév 
aktív félévnek minősül és a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés 
feltételeinek vállalásából következő vagy a képzési szerződésben foglalt 
kötelezettségeket keletkeztet a tanulmányi kötelezettségei teljesítésére tekintet nélkül. 
Ha a hallgató tanulmányait szünetelteti vagy nem jelentkezik be és ez nem eredményezi 
a hallgatói jogviszony megszűnését, az adott félévet passzív félévként kell 
nyilvántartani. 

159. A bejelentkezés a hallgató elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül tett nyilatkozata 
az adott félévben történő tanulmányainak folytatásáról. A bejelentkezést a hallgató a - 
szenátus által elfogadott - tanév rendjében meghatározott bejelentkezési időszakban 
végezheti el.  

160. A bejelentkezéssel a hallgató kinyilvánítja, hogy az Egyetem rá vonatkozó szabályait 
ismeri és betartja. 

161. A bejelentkezési időszakot követően a hallgatónak lehetősége van az adott félévre 
bejelentkeznie őszi félévben augusztus 31-ig, tavaszi félévben január 31-ig, különeljárási 
díj megfizetése ellenében.  

162. A hallgató a 161. pontban meghatározott határidőt követően, az ügyfélszolgálati és 
tanulmányi igazgatónak írt elektronikus kérelem útján, őszi félév esetében legkésőbb 
szeptember 15-ig, tavaszi félév esetében legkésőbb február 15-ig kérelmezheti az 
utólagos aktiválását és a tárgyfelvétel lehetőségét, emelt különeljárási díj megfizetése 
ellenében. 

163. Ha a költségtérítéses vagy önköltséges képzésben részt vevő hallgató a 162. pontban 
megadott határidőig a bejelentkezését visszavonja, a befizetett költségtérítést vagy 
önköltséget teljesen, az elektronikus tanulmányi rendszerben közzétett díjtáblázatban 
meghatározott kezelési költség levonásával, az Egyetem visszautalja a számára.  

164. Amennyiben a költségtérítéses vagy önköltséges képzésben részt vevő hallgató – ide 
nem értve a kizárólag külföldiek számára, idegen nyelven meghirdetett képzésben részt 
vevő hallgatókat – a tárgyfelvételi időszak kezdetét követően az 162. pontban megadott 
határidőt követően vonja vissza jelentkezését, a befizetett költségtérítés vagy önköltség 
– az elektronikus tanulmányi rendszerben közzétett díjtáblázatban meghatározott 
kezelési költség levonása mellett a képzésben való részvétel miatt – arányosan 
csökkentett részét az Egyetem visszautalja a számára. Amennyiben a befizetett 
költségtérítés vagy önköltség összege alacsonyabb, mint a képzésben való részvétel 
miatt az Egyetemnek járó összeg, úgy a különbözetet a hallgatónak meg kell térítenie. 
A határidőket követően a költségtérítés vagy önköltség visszautalására nincs lehetőség. 
A hallgató köteles az adott félévi költségtérítés vagy önköltség teljes összegét 
megfizetni. 
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165. Ha a bejelentkezést követően a hallgató ezen időpontokig nem kéri tanulmányainak 
szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül és a magyar állami (rész)ösztöndíjjal 
támogatott képzés feltételeinek vállalásából következő vagy a képzési szerződésben 
foglalt kötelezettségeket keletkeztet a tanulmányi kötelezettségei teljesítésére tekintet 
nélkül. Ha a hallgató tanulmányait szünetelteti, vagy nem jelentkezik be és ez nem 
eredményezi a hallgatói jogviszony megszűnését, az adott félévet passzív félévként kell 
nyilvántartani. 

166. A hallgató nem jogosult bejelentkezni, amennyiben:  

a) az Egyetemmel szemben lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn;  

b) lejárt könyv- és/vagy eszköztartozása van;  

c) nem frissítette az elektronikus tanulmányi rendszerben személyes adatait;  

d) az általa az Egyetemnek szándékosan vagy gondatlanul okozott kárt 
maradéktalanul meg nem térítette. 

167. A hallgató a bejelentkezés során köteles az elektronikus tanulmányi rendszerben 
bejelenteni a nyilvántartott személyes és egyéb adataiban vagy az egészségügyi 
szolgáltatásra jogosultságban történt esetleges változásokat is. Amennyiben adataiban 
olyan változás történt, amelyet okiratokkal igazolnia kell, akkor ezt a hallgató 
haladéktalanul köteles elektronikus úton bejelenteni, majd a Hallgatói Információs 
Központban személyesen az eredeti dokumentumot bemutatni. A megváltozott adatok 
átvezetésére az eredeti irat bemutatását követően kerül sor. A hallgató teljes 
felelősséggel tartozik az adatközlés elmaradásából vagy a helytelen adatközlésből az 
Egyetemnek okozott esetleges kárért. 

168. A hallgató a bejelentkezési időszakban, az elektronikus felületen egy alkalommal meg 
tudja változtatni a megjelölt aktív vagy passzív állapotát.  

169. A képzésben részt vevő hallgató – amennyiben több szakon folytat tanulmányokat – a 
bejelentkezés során szakonként nyilatkozik a tanulmányainak folytatásáról. Az államilag 
támogatott vagy magyar állami ösztöndíjas képzéseiről az ilyen hallgató is csak 
egységesen nyilatkozhat. 

170. Az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató legkésőbb az őszi félévben november 1-ig, 
tavaszi félévben április 1-ig megállapítja az aktív hallgatók névsorát, és az elektronikus 
tanulmányi rendszeren keresztül értesíti azokat, akiknek a bejelentkezését a 200. pontja 
alapján érvénytelenítette.  

XXXIV. Vendéghallgatói jogviszony létesítése az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban 
nem álló személy által 

171. Más – hazai vagy külföldi – felsőoktatási intézmény hallgatója vendéghallgatói 
jogviszony keretében a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányokat folytathat az 
Egyetemen. 

172. A vendéghallgatói jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmet az ügyfélszolgálati és 
tanulmányi igazgatóhoz kell benyújtani a tárgyfelvételi időszak utolsó napjáig. 
Amennyiben külföldi felsőoktatási intézmény hallgatója kíván élni a vendéghallgatás 
lehetőségével, a kérelmet a Nemzetközi Igazgatóság vezetőjéhez címezve kell beadnia. 

173. A kérelemnek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:  

a) az áthallgatást kérelmező hallgató természetes személyazonosító adatait és 
elérhetőségeit (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám); 
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b) az Egyetem, valamint az anyaintézmény vezetője által elfogadott áthallgatási 
tervet; 

c) a hallgató nyilatkozatát arról, hogy a felvett tárgyak kreditdíját az Egyetem részére 
az áthallgatás engedélyezését követő 5 napon belül az Egyetem részére befizeti. 

174. A kérelem alapján a vendéghallgatásra szóló engedélyt – hazai felsőoktatási intézmény 
hallgatója, illetve külföldi felsőoktatási intézmény hallgatója esetén az oktatási 
vezérigazgató-helyettes adja ki, meghatározva a költségtérítés összegét, fizetésének 
módját és határidejét. 

175. A hallgató köteles a résztanulmányok költségeinek megtérítéséről gondoskodni. A 
résztanulmányok költségeinek megtérítésére vonatkozó szabályokat a HK 3. sz. 
melléklete tartalmazza. 

176. Intézményközi megállapodás keretében zajló vendéghallgatás esetén a költségek 
megtérítéséről az intézményközi szerződés rendelkezik. 

177. A vendéghallgatói jogviszony az Egyetemre történő beiratkozás napjával jön létre. A 
beiratkozáskor az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság a vendéghallgatóról 
törzslapot állít ki. 

178. A vendéghallgató bekerül az Egyetem hallgatói nyilvántartásába, és rá az Egyetemen 
folytatott tanulmányai idejére az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 
hatálya értelemszerűen terjed ki. 

179. A vendéghallgatásra vonatkozó engedély alapján a vendéghallgató számára az 
Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság az engedélyezett kurzusokat az Egyetem 
saját hallgatóinak tárgyfelvételét követően felveszi. Az Erasmus program keretében az 
Egyetemen vendéghallgatói jogviszonyban lévő hallgatók kurzusait az Ügyfélszolgálati 
és Tanulmányi Igazgatóság veszi fel az elektronikus tanulmányi rendszerben legkésőbb 
a hallgató bejelentkezését követő egy hónapon belül.  

180. A vendéghallgatás eredményéről szóló, az elektronikus leckekönyvi bejegyzésekkel 
megegyező tartalmú ún. kreditigazolást vagy a részvételt tanúsító igazolást az oktatási 
vezérigazgató-helyettes javaslatára az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság adja 
ki a vendéghallgatói jogviszony megszűnését követő 10 napon belül.  

XXXV. Párhuzamos jogviszony 

181. A hallgató más belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézményben bejelentési 
kötelezettség nélkül létesíthet párhuzamos hallgatói jogviszonyt.  

182. A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a 
felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy 
képzési ciklusban magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, 
ugyanazon képzési ciklusba tartozó további (párhuzamos) képzés folytatása esetén a 
támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatott állami (rész)ösztöndíjjal 
támogatott képzések számának megfelelő számú félévet le kell vonni. 

183. Ha a hallgató párhuzamos képzésben folytatja tanulmányait, vagy egymást követően 
több oklevelet szerez, az Nftv. 48/A. § b) és d) pontja szerinti kötelezettséget az első 
oklevél megszerzésének időpontjától kell számítani, és képzésenként teljesíteni kell. 
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XXXVI. Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés 

Nftv. 42. § (2) A felsőoktatási intézmény a vele hallgatói jogviszonyban nem álló 
felsőfokú végzettségű személyeket - részismereti képzés céljából - hallgatói jogviszony 
keretében, az intézmény bármely kurzusára, moduljára - külön felvételi eljárás nélkül - 
önköltséges képzésre felveheti. Az intézmény a tanulmányi teljesítményről 
kreditigazolást köteles kiállítani. Az elvégzett kurzus, modul teljesítése felsőfokú 
tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámítható. 

184. Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre (továbbiakban: részismereti 
képzés) az vehető fel, aki az alap-, illetve mesterképzésben fokozatot és 
szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett, valamint teljesítette az Egyetem által 
honlapján közzétett feltételeket. A hallgatói jogviszony – külön felvételi eljárás nélkül – 
beiratkozással keletkezik. A hallgatót a jelen fejezetben foglalt eltéréssel illetik meg a 
hallgatói jogviszony alapján biztosított jogok és terhelik e jogviszonyon alapuló 
kötelezettségek. 

185. Részismereti képzésre az Egyetem a maximális hallgatói létszámának 
figyelembevételével, önköltséges képzés keretében, az Egyetem képzési programja 
alapján, egy alkalommal, legfeljebb két félévre létesíthet hallgatói jogviszonyt azzal a 
személlyel, aki nem áll hallgatói jogviszonyban. 

186. A részismereti képzés befejezését követően az Egyetem a megszerzett ismeretekről, 
kreditekről igazolást állít ki. A megszerzett ismeretek a felsőfokú tanulmányokba 
beszámíthatók. 

187. A hallgató e jogviszonyára tekintettel nem jogosult további szakképesítés, illetve 
szakképzettség megszerzése érdekében tanulmányokat folytatni, átvételét kérelmezni, 
további (párhuzamos) hallgatói, vendéghallgatói jogviszonyt létesíteni, hallgatói 
jogviszonyát szüneteltetni – a 195. pontban meghatározott okok kivételével – 
szüneteltetni, államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott, vagy magyar 
állami részösztöndíjjal támogatott képzésre átvételét kérelmezni, támogatási időt 
igénybe venni. 

188. A részismereti képzés meghirdetéséről, a felvétel esetleges feltételeiről, valamint a 
képzés folytatásának engedélyezéséről és ezzel egyidejűleg a hallgatói jogviszony 
létesítéséről a rektor dönt. 

189. A részismeretek megszerzése érdekében létesített hallgatói jogviszony időtartamát a 
jogszabályon alapuló juttatás, kedvezmény, szolgáltatás igénybevételére meghatározott 
időtartamba be kell számítani. 

190. A részismereti képzésre történő jelentkezést a Hallgatói Információs Központban kell 
leadni, legkésőbb a félév kezdetét megelőző négy héttel. A jelentkezésben meg kell 
jelölni, hogy a részismereti képzés során a jelentkező milyen tanulmányokat kíván 
folytatni, valamint csatolni kell az (1)-(2) bekezdésben foglalt feltételek fennállását 
igazoló dokumentumokat. 

191. A jelentkezésről a TJTB dönt a félév első hetében. A jelentkezés engedélyezéséhez a 
TJTB kikéri a jelentkezéssel érintett szakirányos szervezeti egység véleményét. A TJTB 
határozatában rendelkezik arról, hogy a hallgató az Egyetemen milyen képzési 
programokból jogosult tantárgyakat felvenni, továbbá – a jelentkezésben megjelölt 
tantárgyakra és a térítési és juttatási szabályzatra tekintettel – meghatározza az 
önköltség összegét, valamint a képzés munkarendjét. 

192. A jelentkező a TJTB határozat kézhezvételét követően, de legkésőbb a félév első 
hetének végéig köteles a Hallgatói Információs Központban beiratkozni. A beiratkozást 
követően a hallgatóról az Egyetem törzslapot állít ki, amelyen feltünteti, hogy a hallgató 
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részismereti képzésben vesz részt. A hallgató részére a kurzusokat az Ügyfélszolgálati 
és Tanulmányi Igazgatóság rögzíti a TR segítségével. 

193. A hallgató a részismereti képzés második félévében köteles a tanulmányok folytatására 
vonatkozó bejelentkezését legkésőbb a félév harmadik hetéig az Ügyfélszolgálati és 
Tanulmányi Igazgatóságon megtenni. A hallgató részére a kurzusokat az 
Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóságon rögzíti a TR segítségével. 

XXXVII. A hallgatói jogviszony szünetelése 

Nftv. 45. § (1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói 
kötelezettségének nem kíván eleget tenni, illetve, ha a hallgató a soron következő 
képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói 
jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A 
hallgató, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint több 
alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. 

(2) A felsőoktatási intézmény a hallgató kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony 
szünetelését 

a) az (1) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, egybefüggő időtartamban is, 

b) az intézményi szabályzat erre vonatkozó megengedő rendelkezése hiányában 
az első félév teljesítése előtt is, vagy 

c) a már megkezdett képzési időszak végéig, az adott képzési időszakra 
vonatkozóan 

feltéve, hogy a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, 
továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget 
tenni. 

(2a) Ha a felsőoktatási intézmény a (2) bekezdés c) pontja szerint a hallgatói jogviszony 
szünetelését engedélyezi, az adott képzési időszakra vonatkozó bejelentkezést 
visszavontnak kell tekinteni, azzal, hogy a már megkezdett, de a szüneteléssel érintett 
képzési időszakra vonatkozóan a bejelentkezés jogkövetkezményei nem állapíthatóak 
meg. 

(3) Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a 
tanulmányok folytatásától. 

(4) Szünetel a hallgatói jogviszony az önkéntes tartalékos katonai tényleges 
szolgálatteljesítés időtartamára, amely időszakban a hallgató mentesül a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott kötelezettségek alól. 

194. Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói 
kötelezettségének nem kíván eleget tenni, illetve, ha a hallgató a soron következő 
képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szünetel, az adott féléve 
passzív félévnek minősül.   

195. Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, 

a) ha a hallgatót fegyelmi büntetésként határozott ideig eltiltják a tanulmányok 
folytatásától, 

b) ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, baleset, 
betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni és az 



 

55 
 

első félév teljesítése előtti, illetve két félévnél hosszabb, egybefüggő időtartamú 
szüneteltetésre engedélyt kapott, 

c) önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés időtartamára, amely 
időszakban a hallgató mentesül a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározott kötelezettségek alól. 

196. A hallgató több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével, de a 
hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két 
félév.  

197. Az Egyetem a hallgató kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szünetelését két 
félévnél hosszabb, egybefüggő időtartamban is a 195. b) pontja alapján. Az elektronikus 
kérelemben nyilatkozni kell a szünetelés várható időtartamáról is. 

198. Amennyiben a hallgató a bejelentkezési időszak alatt egynél többször vagy a 
bejelentkezési időszakon kívüli időpontban, őszi félévben legfeljebb október 14. napjáig, 
tavaszi félévben legfeljebb március 14. napjáig kívánja bejelenteni, hogy hallgatói 
jogviszonyát szüneteltetni vagy tanulmányait a bejelentkezéskor/beiratkozáskor 
megjelölt passzív félév ellenére folytatni kívánja, úgy ezt írásban kérelmezheti az erre 
vonatkozó különeljárási díj megfizetése mellett. 

199. Amennyiben a hallgató az őszi félévben legfeljebb október 14. napjáig, tavaszi félévben 
legfeljebb március 14. napjáig nem kéri tanulmányainak szünetelését, és legalább egy 
tantárgyat az elektronikus tanulmányi rendszerben felvett, az adott félév aktív félévnek 
minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget 
egyetlen tanterv tanulmányi követelményeinek sem.  

200. Amennyiben a hallgató az őszi félévben legfeljebb október 14. napjáig, tavaszi félévben 
legfeljebb március 14. napjáig nem kéri tanulmányainak szünetelését és nem vesz fel 
egyetlen tárgyat sem, az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató a fentiekben 
megállapított határidőt követő héten a hallgató bejelentkezését érvényteleníti és erről az 
elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül tájékoztatja a hallgatót. Az ügyfélszolgálati 
és tanulmányi igazgató ezzel egyidejűleg tájékoztatja a hallgatót arról, hogy a befizetett 
költségtérítés vagy önköltség részét – az elektronikus tanulmányi rendszerben közzétett 
díjtáblázatban meghatározott kezelési költség levonásával az Egyetem visszautalja a 
számára. 

201. A művészeti, művészetközvetítő képzésben részt vevő hallgató tanulmányait csak 
abban az esetben szüneteltetheti, ha egyszerre két félév szüneteltetését kéri. 
Lehetősége van a művészeti, művészetközvetítő képzésben részt vevő hallgatónak is 
hallgatói jogviszonyának egy félévi időtartamra való felfüggesztésére tantárgyismétlés 
esetén akkor, ha a tárgy újrafelvételére a sikertelen teljesítés félévét követő második 
félévben kerül sor. 

202. Ha a hallgató egybefüggően két félévig szünetelteti tanulmányait, a szünetelés második 
félévében az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság őszi félévben október 15. 
napját, tavaszi félévben március 15. napját követően írásban felhívja a hallgató figyelmét 
a bejelentkezés esetleges harmadik félévi elmaradásának jogkövetkezményeire. 

203. A hallgató a passzív félév során nem jogosult tantárgyfelvételre, vizsgán, záróvizsgán 
való részvételre, azaz tanulmányai a passzív félévben nem értékelhetőek, továbbá a 
hallgató nem jogosult a térítési és juttatási szabályzatban foglaltak szerint juttatásokra, 
és diákigazolvány érvényesítésére sem. 

204. Passzív félévben a hallgató jogosult az elektronikus tanulmányi rendszer és a CooSpace 
rendszer használatára. 
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205. A hallgató – a képzésben való részvétel miatt fizetendő arányosan csökkentett mértéken 
túl – költségtérítés vagy önköltség fizetésére nem kötelezhető a passzív félévben. 

206. A szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatót a hallgatói jogviszony 
szüneteltetésének kérvényezésekor tájékoztatni kell a tanulmányaiba való 
visszacsatlakozás lehetőségeiről. 

207. Amennyiben a hallgatót fegyelmi büntetésként meghatározott időre eltiltják a 
tanulmányai folytatásától, ezen időtartam lejártát követően külön felhívás nélkül is 
köteles a bejelentkezési időszakban bejelentkezni tanulmányai folytatása végett. 

208. Amennyiben a hallgató a szüneteltetés két féléves időtartamát követően sem jelentkezik 
be, és nincs a 195. b) pontjának megfelelő okból elfogadott rendkívüli okból történő 
passzív félévre vonatkozó engedélye, a hallgatói jogviszonya az Egyetemmel 
megszűnik. 

XXXVIII. Vendéghallgatói jogviszony létesítése az Egyetem hallgatója által 

209. A hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányok folytatása céljából másik 
felsőoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet. 

210. A más felsőoktatási intézménnyel létesítendő vendéghallgatói jogviszony iránti kérelmet 
az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgatóhoz kell benyújtani.  

211. A kérelemnek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:  

a) az Egyetem, valamint a fogadó intézmény által elfogadott áthallgatási tervet, 
beleértve az áthallgatásban érintett tárgyak tematikáját, 

b) a fogadó intézmény fogadókészségét igazoló nyilatkozatot,  

c) a fogadó intézmény érintett oktatási szervezeti egységének nyilatkozatát a 
szeminárium (gyakorlati) foglalkozásai látogatásának engedélyezéséről és a 
vizsgáztatási készségről,  

d) esetleges felmentési vagy óralátogatási kötelezettség enyhítésére vonatkozó 
kérelem esetén az érintett intézetvezető nyilatkozatát a vizsgára bocsátás 
feltételeiről. 

212. A hozzájárulást az Egyetem akkor tagadhatja meg, ha a vendéghallgatói jogviszony 
keretében szerzett krediteket nem tudja beszámítani a hallgató tanulmányaiba. 

213. Az Egyetem a hallgató más felsőoktatási intézményben folytatott résztanulmányainak 
költségeit – az intézményközi megállapodás kivételével – nem téríti meg. 

214. A hallgató más felsőoktatási intézményben, vendéghallgatói jogviszonyban szerzett 
kreditjei a fogadó intézmény által kiállított igazolás alapján a kreditátviteli szabályok 
szerint ismerhetők el. 

215. Vendéghallgatói jogviszony során teljesített tantárgyakat és krediteket a hallgatónak 
jeleznie kell az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgatónak, legkésőbb a 
vendéghallgatással érintett félév utolsó napján. A hallgatónak a tantárgyak 
elvégzésének intézményi igazolását is csatolnia kell bejelentéséhez. 

216. A vendéghallgatói jogviszony az Egyetemen szak felvételére, oklevél megszerzésére 
nem jogosít. 

217. Külföldi felsőoktatási intézményben résztanulmányokat folytató hallgató esetében – a 
tanulmányokra vonatkozó megállapodás vagy program rendelkezése alapján – a 
kurzusok elvégzéséért járó kreditek, amennyiben a kiutazás előtt megkötött tanulmányi 
szerződés a teljesítendő krediteket tartalmazza, teljes mértékben beszámításra kerülnek 
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a hallgató itthoni tanulmányi kötelezettségébe. A kredit-egyenértékűségre vonatkozó 
vizsgálat ilyen esetben a résztanulmányok megkezdése, illetőleg az azokra vonatkozó 
tanulmányi szerződés véglegesítése előtt történik meg. 

218. Amennyiben a fogadó intézményben teljesített tantárgyra külön intézményközi 
egyezmény vonatkozik, nem kell kérni az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató 
engedélyét. Az ilyen vendéghallgatás alapján tett vizsgát úgy kell tekinteni, mintha azt a 
hallgató az Egyetemen tette volna. 

219. A külföldi részképzés a vendéghallgatás különleges esete. Ennek keretében a hallgató 
külföldi felsőoktatási intézményben folytat tanulmányokat és ott vizsgát tesz. Az 
Egyetem külföldi részképzésben résztvevő hallgatójának külföldi felsőoktatási 
intézményben szerzett kreditjeit a kreditelismerés szabályai alapján ismeri el. 

XXXIX. A hallgatói jogviszony megszűnése 

220. Megszűnik a hallgatói jogviszony   

a) ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvette, az átvétel napján, 

b) ha a hallgató írásban bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a 
bejelentés napján, 

c) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait államilag támogatott vagy magyar 
állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben, és költségtérítéses vagy 
önköltséges képzésben nem kívánja azt folytatni, 

d) az adott képzési ciklust, illetve a szakirányú továbbképzés, felsőoktatási 
szakképzés esetén az utolsó képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak 
utolsó napján,  

e) felsőoktatási szakképzésben, ha a hallgató tanulmányainak folytatására 
egészségileg alkalmatlanná vált, és az Egyetemen nem folyik másik, megfelelő 
felsőoktatási szakképzés, vagy a hallgató nem kíván továbbtanulni, illetve a 
továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább, a 
megszüntetés tárgyában hozott döntés véglegessé válásának napján, 

f) ha a hallgató hallgatói jogviszonyát - fizetési hátralék miatt - a rektor által átruházott 
hatáskörben az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató a hallgató eredménytelen 
felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a 
megszüntetés tárgyában hozott döntés véglegessé válásának napján, 

g) a kizárás fegyelmi határozat véglegessé válásának napján, 

h) ha a hallgatói jogviszony létesítéséhez előírt, az Nftv-ben meghatározott feltétel a 
továbbiakban már nem áll fenn, az ennek tárgyában hozott megszüntető döntés 
véglegessé válásának napján, 

i) ha a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató a 
képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatát visszavonja és nem vállalja az 
önköltséges képzésben való részvételt. 

221. Nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya a 220. d) 
pontjában foglaltak szerint, amennyiben az alapfokozat megszerzését követően a soron 
következő félévre mesterképzésre felvételt nyert. 

222. Megszűnik a hallgatói jogviszony a képzési ciklus abszolutóriumának kiállítását követő, 
első záróvizsga-időszak utolsó napján, ha a hallgatónak nincs az Egyetemen másik 
szakos tanulmánya folyamatban, illetőleg ha felvételt nem nyert egy másik képzési ciklus 
valamely szakjára.  
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223. Az Egyetem egyoldalú nyilatkozattal is megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói 
jogviszonyát, aki 

a) a jelen Szabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való 
előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, 

b) egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezik be a következő 
tanulmányi félévre, és nincs a 195. b) pontban rögzített rendkívüli okból elfogadott 
további passzív félév(ek)re vonatkozó engedélye, 

c) 2 egybefüggő passzív félévet követően a hallgatói jogviszony szünetelését 
követően nem kezdi meg tanulmányait, 

feltéve minden esetben, hogy a hallgatót – legalább egy alkalommal –írásban előzetesen 
felszólították, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és 
tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről. 

224. A hallgatói jogviszony tanulmányi okból történő elbocsátással szűnik meg a 
megszüntetés tárgyában hozott elsőfokú döntés véglegessé válásának napjával, az 
adott szakon, amennyiben a hallgató jelen szabályzatban, illetve a tantervben rögzített, 
a tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos alábbi kötelezettségeit nem teljesíti: 

a) a 2012/2013-es tanév előtt beiratkozott hallgató valamely tantervi egységet 
háromszor felvette, és nem teljesítette, 

b) alapképzési szak esetében az első négy érvényesen lezárt aktív félévében nem 
teljesít legalább 60 kreditet; 

c) felsőoktatási szakképzés, mesterképzés, illetve szakirányú továbbképzés 
esetében az első két érvényesen lezárt aktív félévében nem teljesít legalább 30 
kreditet; 

d) a mesterképzés első két félévében nem teljesítette a mesterképzésbe való felvétel 
feltételeként a kreditelismertetési határozatában, illetve a képzési és kimeneti 
követelményekben meghatározott hiányzó krediteket, 

e) akinek az azonos tantervi egységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító 
vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt. 

Feltéve minden esetben, hogy a hallgatót – legalább egy alkalommal – írásban 
előzetesen felszólították, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget, 
és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről. 

225. A felszólításra azon félév bejelentkezési időszakát megelőző legalább két héttel kerül 
sor, amikor a mulasztás jogkövetkezményei esedékesek. Amennyiben a postai úton 
megküldött felszólítás „Nem fogadta el” jelzéssel, „Nem kereste” jelzéssel, „Ismeretlen” 
jelzéssel vagy „Elköltözött” jelzéssel érkezik vissza a hallgató TR-ben feltüntetett 
levelezési címéről, a felszólítást – tekintettel arra, hogy jelen szabályzat 167. pontja 
szerint a hallgatóról nyilvántartott, általa módosítható adatok helyességéért és 
teljességéért minden esetben a hallgató felel – kézbesítettnek kell tekinteni. Ezt a 
kézbesítési vélelmet az idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatók esetében nem 
lehet alkalmazni. Esetükben a felszólítást tartalmazó levelet először postai úton kell 
megküldeni a hallgató TR-ben feltüntetett levelezési címére, majd ha ez eredménytelen, 
meg kell kísérelni – rövid határidő meghatározásával – a Hallgatói Információs 
Központban történő személyes átadást, majd, ha ez is eredménytelen, a felszólítást 
elektronikus formában kell megküldeni a hallgató TR-ben feltüntetett e-mail címére. Ha 
a megadott határidőn belül nem veszi át a hallgató a Hallgatói Információs Központban 
a felszólítást, a felszólítást kézbesítettnek kell tekinteni. 
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226. A 224. a) pont esetében a felszólítást a harmadszori tantárgyfelvétel félévében a 
vizsgajelentkezési időszakot egy hónappal megelőzően kell megküldeni a hallgató 
részére.  

227. A 224. c) pont esetében a felszólítást a beiratkozástól számított második félév 
tantárgyfelvételi időszakának megkezdése előtt kell megküldeni a hallgatónak. 

228. Amennyiben a hallgatói jogviszony keretében a hallgató az Egyetemen több szakon 
folytat tanulmányokat, akkor a hallgatói jogviszony megszűnése helyett az adott szakon 
való tanulmányok nem folytathatók. 

229. A tanulmányi okból elbocsátott, majd felvételi eljárás keretében ugyanazon intézménybe 
azonos szakra (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) újra felvételt nyert hallgatók 
esetében a korábban teljesített tanulmányi egységek elismerésére kreditátviteli 
eljárásban kerül sor. 

230. A 224. e) pont szerinti jogviszony-megszüntetési ok vonatkozásában az azonos tantervi 
egységből tett második tárgyteljesítési próba javítóvizsgának, a harmadik és minden 
további tárgyteljesítési próba ismétlő javítóvizsgának minősül – akkor is, ha adott 
félévben a kérdéses vizsga a hallgató első vizsgája volt adott tantervi egységből. A 
hallgatói jogviszony adott szak vonatkozásában történő megszűnésének napja ebben 
az esetben is a megszüntetés tárgyában hozott elsőfokú döntés véglegessé válásának 
napja. 

231. A hallgatói jogviszony megszűnéséről az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató minden 
esetben írásban értesíti a hallgatót.  

232. Amennyiben a hallgatói jogviszony megszűnésére a 220. b) pontban meghatározott, a 
tantárgyfelvételi időszak kezdetéig elektronikus úton benyújtott kérelemre az aktív 
félévben kerül sor, a befizetett költségtérítés kezelési költséggel csökkentett részét az 
Egyetem visszautalja a hallgató számára.  

233. Amennyiben a hallgatói jogviszony megszűnésére a 220. b) pontban meghatározott 
esetben, a tantárgyfelvételi időszak kezdetét követően a 170. pontban megadott 
határidőn belül elektronikus úton benyújtott kérelemre az aktív félévben kerül sor, a 
befizetett költségtérítésnek a képzésben való részvételhez mérten arányosan 
csökkentett részét a kezelési költséggel levonását követően az Egyetem visszautalja a 
hallgató számára.  

234. *1 

XL. A képzések alapja 

Nftv. 3. § (1) A felsőoktatás egymásra épülő, felsőfokú végzettségi szintet biztosító 
képzési ciklusai: 

a) az alapképzés, 

b) a mesterképzés, 

c) a doktori képzés. 

(2) Az alap- és mesterképzést egymásra épülő ciklusokban, osztott képzésként, vagy 
jogszabályban meghatározott esetben osztatlan képzésként lehet megszervezni. A 
ciklusokra bontott, osztott és az osztatlan képzések szerkezetét a Kormány határozza 
meg. 

                                                
1 Hatályon kívül helyezve a Szenátus 2/0109/2018. számú határozatával. Hatálytalan 2018. január 9. 
napjától. 
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(3) A felsőoktatás keretében - az (1) bekezdésben foglaltak mellett - felsőfokú 
végzettségi szintet nem biztosító képzésként 

a) felsőoktatási szakképzés, 

b) szakirányú továbbképzés 

is szervezhető. 

17. § (1) A felsőoktatásban a képzés, a képzési és kimeneti követelményekben foglaltak 
szerint, megszervezhető teljes idejű képzésként, részidős képzésként, továbbá 
távoktatásként. A teljes idejű képzés félévenként legalább kettőszáz tanórából áll. 

235.  A jogszabályban meghatározott képzési idő az egyes képzési ciklusokban az alábbiak 
szerint alakul: 

a) felsőoktatási szakképzésben legalább négy félév, 

b) alapképzésben legalább hat, legfeljebb nyolc félév, 

c) mesterképzésben legalább két, legfeljebb négy félév, 

d) szakirányú továbbképzésben legalább két, legfeljebb négy félév. 

236. A hallgató az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteket a képzési időnél rövidebb, 
illetve hosszabb idő alatt is megszerezheti. A hallgató jelen szabályzat keretei között 
saját szándéka és belátása szerint ütemezheti tanulmányait. 

XLI. A szak 

237. A szak a rá vonatkozó képzési és kimeneti követelményekkel meghatározott, 
szakképzettség megszerzésére irányuló képzési rendszer. 

238. A szak alapítására tett javaslatról, indításáról, tantervéről, tantervében történő 
változásokról a szakvezető javaslata alapján, az érdekelt intézetvezetők, illetve 
szakirányú továbbképzés esetén Szakirányú Továbbképzési Központ vezetőjének 
véleményének meghallgatása mellett a Szenátus dönt. 

239. Adott szak képzési idejét a rá vonatkozó képzési és kimeneti követelmények, illetve 
szakmai és vizsgakövetelmények határozzák meg. 

240. Új vagy módosított tanulmányi és vizsgakövetelmények, azaz a szakhoz kapcsolódó 
kötelező és választható modulok változásainak bevezetésére felmenő rendszerben 
kerülhet sor. 

241. A tanulmányaikat megszakító hallgatók esetében lehetőség van a tanulmányaik 
folytatásakor érvényben lévő modulok alkalmazására a KÁB határozata alapján. 

XLII. A szakirány és specializáció 

242. A szakirány a szakképzettség részeként megszerezhető, speciális szaktudást biztosító 
képzés, melynek elvégzése – a jogszabályok által lehetővé tett esetben az oklevélben 
is megjeleníthető – önálló szakképzettséget eredményez. A választható szakirányokat, 
és az azokhoz rendelhető kreditszámot a képzési és kimeneti követelmények határozzák 
meg. Jelen fejezetben foglalt rendelkezések nem vonatkoznak a szakirányú 
továbbképzésben résztvevő hallgatókra. 

 

243. A szakirány/specializáció teljesítéséhez szükséges tantervi egységeket az adott szak 
tanterve határozza meg. Adott szakirányon tanulmányokat folytató hallgatók létszáma a 
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kari kapacitásra figyelemmel korlátozható, ezért adott szakirányon kizárólag a kar által 
meghatározott tanulmányi követelményeket teljesítő hallgatók vehetnek részt. 

244. A specializáció az adott szak részét képező önálló szakképzettséget nem eredményező, 
speciális szaktudást biztosító képzés, amely az adott szak szűkebb területéből nyújt 
ismereteket. 

245. Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató a szakjához kapcsolódóan – a képzési 
és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint – egy specializáción folytathat 
tanulmányokat, azonban – a művészeti, művészetközvetítői és szakirányú 
továbbképzési szakok kivételével – önköltséges formában tanulóknál az ügyfélszolgálati 
és tanulmányi igazgatóhoz írt elektronikus kérelem elfogadása esetén második és 
esetleg további szakirányt/specializációt is felvehet, azonban az órarend 
szerkesztésekor az Egyetem nem köteles figyelembe venni az eltérő 
szakirányon/specializáción szereplő tárgyak esetleges óraütközését. A második és 
további felvett szakirányokért/specializációkért fizetendő költségtérítés díja a 
szakirányhoz/specializációhoz tartozó kreditenként a mindenkori kreditdíj összege. A 
második és további felvett szakirányok/specializációk díja a kreditelszámolással együtt 
fizetendő. Az esetleges második vagy további szakirány/specializáció felvétele esetén a 
szakirány tárgyakat a főszakon a szabadon választható tárgykeret terhére csak az 
általános rektor helyettes előzetes engedélyével lehet elismerni. 

246. Egy szakirány/specializáció létszáma – csak a szakirány-leírásokban rögzített 
esetekben – lehet kevesebb 35 főnél, és az adott alapszakon legalább akkora 
szakirány/specializáció létszámot kell összesen meghirdetni, mint amennyi az aktuálisan 
szakirányt választó hallgatók összlétszáma. A szakirányok/specializációk indulásának 
aktuális létszámát a képzés első félévében, de legkésőbb a szakirányra/specializációra 
történő jelentkezés időpontjáig az intézményben szokásos módon közzé kell tenni. 
Amennyiben a szakirányra jelentkezők és bekerültek létszáma eléri az aktuális 
létszámot, a szakirányt/specializációt el kell indítani, amennyiben nem éri el, az általános 
rektor helyettes dönt a szakirány/specializáció elindításának lehetőségéről, az oktatási 
vezérigazgató-helyettes és a szakvezető véleményének figyelembevételével. 

XLIII. A szakirányra/specializációra történő jelentkezés 

247. A szakirányokra/specializációra történő jelentkezés és felvétel elektronikus kérelem 
útján hallgatói pályázat leadása és évfolyam-rangsor alapján történik legkésőbb a 
szakirány tervezett megkezdését megelőző félévben, őszi félévben október 15. napjáig, 
tavaszi félévben március 15. napjáig, kivétel szakirányú továbbképzésen. Az évfolyam-
rangsor meghatározásának célja, hogy az azonos szakon és azonos képzési helyen 
tanulmányokat folytató hallgatók teljesítményét mérje és összehasonlíthatóvá tegye, 
továbbá ily módon objektív alapot biztosítson a szakirányra/specializációra jelentkezés 
elbírálásához, a döntés meghozatalához. A rangsor sorrendbe állítja az azonos szakon, 
azonos képzési helyen, azonos időtartamban tanulmányokat folytató hallgatókat. 
Évfolyamnak tekintendő azon hallgatók összessége, akik azonos időpontban teljesítik a 
szakirány-felvétel feltételeit. 

248. Az elektronikus kérelemben a hallgató megjelöli azt a legfeljebb három 
szakirányt/specializációt az általa kívánt sorrendben, amelyek közül a következő 
félévben el kívánja kezdeni tanulmányait. Az elektronikus jelentkezési lapon külön 
feltüntetve a hallgató megjelölheti azt a további szakirány(oka)t//specializáció(ka)t, 
amelye(ke)t a kötelezően választandó szakiránnyal/specializációval együtt kíván 
elkezdeni párhuzamosan. A hallgató a további szakirány(ok)ra/specializáció(k)ra 
jelentkezéssel tudomásul veszi, hogy a további felvett szakirányokért/specializációkért 
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fizetendő költségtérítés díja a szakirányhoz tartozó kreditenként a mindenkori kreditdíj 
összege. 

249. Az évfolyam-rangsort azon félév befejezését követően kell elkészíteni, mielőtt a 
szakirányon/specializáción a tanulmányok megkezdődnek. A szakirányon való 
tanulmányok megkezdésének idejét az adott szak mintatanterve határozza meg. 

250. Szakirányt/specializációt az a hallgató választhat, aki a mintatantervben szereplő 
specializációs félévet megelőző félévben 

a) a szakvezető által előírt kötelező tantárgyak követelményeit és 

- alapképzés esetén minimum 50 kreditet, keresztfélév esetén pedig a 
mintatanterv által előírt összes kredit legalább 50%-át, 

- művészeti és művészetközvetítő alapképzési szakok esetében minimum 
20 kreditet (kivéve, ha jelen szabályzat eltérően rendelkezik), 

- mesterképzés esetén minimum 20 kreditet teljesített (kivéve, ha jelen 
szabályzat eltérően rendelkezik), 

- szakirányú továbbképzés esetén az elektronikus tanulmányi rendszerben 
közétett tájékoztatás alapján, valamint  

b) teljesítette a mintatanterv, a szakirány-leírás vagy a szakvezető által a szakirány 
felvételéhez előírt egyéb speciális (nyelvi vagy más tantárgyi stb.) feltételeket. 

251. Amennyiben a hallgató a szakirány/specializáció-választásra megjelölt félévben nem 
választ szakirányt/specializációt, úgy a hallgató leghamarabb a szakirány-választásra 
megjelölt félévet követő második félévben választhat szakirányt/specializációt. 
Amennyiben az Egyetem a hallgató szakán keresztféléves képzést is folytat, úgy a 
hallgatónak szakirány/specializáció-választásra a szakirány-választásra megjelölt 
félévet követő félévben is lehetősége van. 

252. A művészeti és művészetközvetítő képzési területek alap- és mesterképzésein, valamint 
a szakirányú továbbképzéseken a mintatantervek a fentiektől eltérő szabályokat 
határozhatnak meg. 

XLIV. Az évfolyam-rangsor elkészítése és kiszámítása 

253. A szak- és évfolyam-rangsor elkészítésekor az alábbi tényezőket az alábbi arányok 
szerint lehet figyelembe venni:  

a) összesített korrigált kreditindex a jelentkezés időpontjában már teljesített félévek 
alapján kell figyelembe venni; 

b) nyelvvizsgák száma és szintje;  

c) egyéb speciális követelmény, amit a szakvezető meghatároz.  

254. A szakvezető köteles a 253. pontban rögzített tényezők figyelembevételének mértékét 
megállapítani, továbbá jogosult a tényezők közül – az a) pontban rögzítettek kivételével 
– bármelyiktől eltérni azzal a feltétellel, hogy a tényezők pontos tartalmát meghatározza. 
A szakvezető köteles gondoskodni a szakirányok/specializációk felvételéhez szükséges 
tényezőknek az Egyetemen szokásos módon történő közzétételükről.  

255. A szakvezető jogosult az egyes szakirányokra/specializációra történő bejutást 
Egyetemen belüli felvételi alkalmassági vizsgához vagy egyéb feltétel meglétéhez (pl. 
nyelvvizsga a nyelv és a szint meghatározásával) kötni. Ebben az esetben a felvételi 
alkalmassági vizsga feltételeit és időpontját az Egyetemen szokásos módon a 
szakirány/specializáció leírásban a szakvezető teszi közzé. 
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256. Az évfolyam-rangsor kiszámításának módja:  

a) az összesített korrigált kreditindex (a félév zárásakor a leadott jegyek bevitelét 
követően az elektronikus tanulmányi rendszer számolja ki);  

b) nyelvvizsgák figyelembe vétele:  

Nyelvvizsga 
típusa 

Középfok 
általános 

Középfok 
szakmai 

Felsőfok 
általános 

Felsőfok 
szakmai 

Szóbeli 3 pont 4 pont 4 pont 5 pont 

Írásbeli 3 pont 4 pont 4 pont 5 pont 

Komplex 6 pont 8 pont 8 pont 10 pont 

 

Amennyiben az azonos típusú nyelvvizsgából egynél több van, akkor az adott pont a 
nyelvvizsgák számával szorozva kerül beszámításra. 

Elfogadható vizsgák a Magyarországon akkreditált nyelvvizsgák és az azokkal 
egyenértékű külföldi vizsgák. 

c) a szakvezető által meghatározott egyéb, szakma-specifikus követelmények az 
elektronikus tanulmányi rendszerben rögzített tájékoztatás alapján. 

257. Az évfolyamrangsort nem befolyásolja, hogy a hallgató szakirány/specializáció-
jelentkezése első, második vagy többedik szakirányra/specializációra történt. 

XLV. A szakirányra/specializációra történő bekerülés 

258. Az azonos szak és azonos képzési hely hallgatóinak évfolyam-rangsorát minden évben 
a záróvizsga-időszak utolsó napját követő munkanapon az elektronikus tanulmányi 
rendszer által számított sorrendnek megfelelően az ügyfélszolgálati és tanulmányi 
igazgató véglegesíti. Az évfolyam-rangsor publikus, azt az elektronikus tanulmányi 
rendszerben, a hallgató azonosító kódjával nyilvánosságra kell hozni; a nyilvánosságra 
hozatalról az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató gondoskodik.  

259. A nyilvánosságra hozatalt követően az elektronikus tanulmányi rendszer által számított 
sorrendnek megfelelően az oktatási vezérigazgató-helyettes két munkanapon belül dönt 
arról, hogy az évfolyam-rangsor alapján a hallgató melyik szakirányra/specializációra 
nyert felvételt. A hallgató a döntés ellen fellebbezési lehetőséggel élhet. 

260. A művészeti és művészetközvetítő alapképzésben – jelen pontban leírtaktól eltérően – 
a szakirányra/specializációra történő felvételről a szak vezetője dönt a szakirány-vezető 
javaslatának figyelembevételével a hallgató képzésének első két félévében teljesített 
alapozó tárgyainak eredménye alapján. 

261. A művészeti mesterképzési szakok esetében a szakvezető a Felvételi Bizottság 
ajánlását figyelembe véve a beiratkozást követően dönt a hallgató 
szakirányra/specializációra történő besorolásáról. 

262. A hallgató értesítése az elektronikus tanulmányi rendszerben történik. A hallgatót 
legkésőbb a szakirány/specializáció tervezett megkezdésének félévében a 
tantárgyfelvétel kezdetéig értesíteni kell arról, hogy melyik szakirányra nyert felvételt. 

263. Amennyiben a hallgató egyik általa megjelölt szakirányra/specializációra sem nyer 
felvételt, úgy az erről szóló értesítést követő egy héten belül különeljárási díj megfizetése 
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nélkül lehetősége van az adott félévben az adott szakon induló valamely 
szakirányra/specializációra való felvételét kérni.  

XLVI. A szakirány/specializáció teljesítése és a teljesítés igazolása 

264. A szakirány/specializáció teljesítése a tantervben meghatározott szakirányhoz rendelt 
kreditek megszerzésével történik.  

265. Amennyiben a hallgató több szakirány/specializáció teljesítését is vállalja, a záróvizsga-
jelentkezéssel nyilatkozik arról is, hogy a záróvizsgán minden választott szakirányával 
kapcsolatos tanulmányi követelménynek eleget tesz. Ha a hallgató nem vállalja a 
második, illetve további szakirány/specializáció követelményeinek teljesítését, az 
ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgatónak írt elektronikus kérelemben kell visszavonnia 
az érintett szakirány(ok) záróvizsgáira történő jelentkezését legkésőbb őszi félév esetén 
október 1-ig, tavaszi félév esetén március 1-ig.  Ezt követően csak abban az esetben 
vonhatja vissza a jelentkezést, amennyiben az elektronikus tanulmányi rendszerben 
közzétett díjtáblázatban meghatározott késedelmi díjat megfizette.  

XLVII. Munkarend-, szak-, szakirány- és specializációváltás 

266. Az Egyetemen a hallgató részére a munkarend-, szak-, szakirány- és specializációváltás 
– az alapképzésből felsőoktatási szakképzésbe történő átvétel kivételével – kizárólag 
azonos képzési szintre, a képzési idő alatt egyszer engedélyezhető az alábbi 
feltételekkel:  

a) az első félév eredményes lezárása után kérelmezhető;   

b) szak (szakirány) és munkarendváltás akkor engedélyezhető, ha a kérelmező a 
kérelmezett szak felvételi követelményeivel megegyező követelmények alapján 
nyert felvételt a felsőoktatásba és felvételekor elérte a kérelmezett szak(irány)nak 
a felvétele évében érvényes munkarendben megfelelő felvételi ponthatárát, 
valamint ha teljesíti a felvételre jelentkezőkkel szemben támasztott alkalmassági, 

és egyéb a jogszabályokban, valamint jelen TVSZ-ben előírt követelményeket;   

c)  amennyiben ilyen van, a szak, munkarendben előírt felső létszámkorlát ezt 
lehetővé teszi;  

267. A 266. a) pontjától eltérően az oktatási vezérigazgató-helyettes engedélyével a szak 
vagy munkarendváltáshoz az engedély megadható a tanulmányok megkezdése előtt is. 

XLVIII. A nyelvvizsga, mint tantárgy részvételi feltételei 

268. A hallgató a tárgyfelvételkor önálló, ún. kontaktóra nélküli tantárgyként veheti fel a 
nyelvvizsgát, mint tantárgyat.  

269. A nyelvvizsgához nem kapcsolódik órarendi foglalkozás.  

270. A KITEX nyelvvizsgán való részvétel feltétele, hogy a hallgató a tárgyfelvételt követően 
a nyelvvizsgaszervező KIT Kft. honlapján regisztráljon, és az ugyanott található 
jelentkezési lapot kitöltse az adott vizsgaidőszakban a KIT által saját honlapján megadott 
jelentkezési határidőn belül. Amennyiben a hallgató a regisztrációs vagy a jelentkezési 
lap kitöltésére irányuló kötelezettségét nem teljesíti, úgy nem vehet részt a nyelvvizsgán, 
és a tantárgy teljesítése „nem teljesített”-nek minősül. A KIT Kft. értesíti a hallgatókat a 
jelentkezés elfogadásáról és a nyelvvizsgával kapcsolatban tájékoztatást ad a hallgatók 
számára.  
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271. A TOEIC nyelvvizsgán való részvétel feltétele a tárgyfelvételi időszakban történő 
jelentkezés.  

XLIX. A tanterv és az ajánlott tanterv 

Nftv. 49. § (4) A felsőoktatási intézmény ajánlott tantervet ad ki a hallgatói tanulmányi 
rend összeállításához. A felsőoktatási intézménynek biztosítania kell, hogy minden 
hallgató számot adhasson tudásáról, és a sikeres vagy sikertelen számonkérést 
megismételhesse úgy, hogy a megismételt számonkérés elfogulatlan lebonyolítása és 
értékelése biztosított legyen. 

Nftv. Vhr. 54. § (1) A kreditérték meghatározásakor az összes hallgatói tanulmányi 
munkaóra a tanórákat és az egyéni hallgatói tanulmányi munkaórákat is tartalmazza. A 
felsőoktatási intézmény által ajánlott tantervben, a szakirányú továbbképzés, doktori 
képzés, valamint az osztatlan tanárképzésben az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 
kivételével, az egyes félévek kreditértéke - figyelembe véve az intézmény által 
meghatározott képzési időszakot - legfeljebb három kredittel térhet el a harminc 
kredittől. 

(2) A képzési és kimeneti követelmények szerint megszerezhető kompetenciák alapján 
meghatározott tanterv kötelező, kötelezően választható és szabadon választható 
tantárgyakból, tantervi egységekből, továbbá kritériumkövetelményekből épül fel. 
Szabadon választható tantárgy esetében a felsőoktatási intézmény nem korlátozhatja a 
hallgató választását a felsőoktatási intézmények által meghirdetett tantárgyak körében. 

(3) A tantervben a tantárgyakhoz, tantervi egységekhez tanórát és kreditértéket kell 
rendelni. A kreditérték kifejezi, hogy a követelmények teljesítéséhez mennyi tanulmányi 
munkára van szükség, továbbá azt, hogy a tantárgy, tantervi egység felvételével és a 
tanulmányi követelmények teljesítésével mennyi kreditet szerezhet a hallgató. Kredit 
csak olyan tantárgyhoz, tantervi egységhez rendelendő, amelynek minősítése az 56. § 
(7) bekezdése szerint történik. Tantárgyhoz csak egész értékű kredit rendelhető. Doktori 
képzésben az ismeretanyagok elsajátításáért, a tantárgyi követelmények teljesítéséért, 
kutatómunkáért és oktatási feladatok ellátásáért szerezhető kredit. 

(4) A teljes képzési időre meghatározott átlagos egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra 
nem haladhatja meg a tanórák számának teljes idejű képzésben a háromszorosát, 
részidős képzésben, esti képzési munkarendben a hétszeresét, levelező képzési 
munkarendben a tizenkétszeresét, távoktatásban a huszonötszörösét. Doktori 
képzésben ezeket az arányokat a tantárgyi követelmények részfeladat-teljesítésénél kell 
irányadónak tekinteni. 

(5) A részidős képzésben egy adott képzéshez rendelt teljesítendő kreditek száma 
megegyezik a teljes idejű képzéshez rendelt kreditek számával. 

(6) A tanterv határozza meg, hogy az egyes tantárgyak felvételéhez milyen más 
tantárgyak előzetes teljesítése szükséges (előtanulmányi rend). Egy adott tantárgyhoz 
legfeljebb három másik tantárgy vagy a képzési célt illetően több tantárgyat magában 
foglaló legfeljebb egy, 15 kreditnél nem nagyobb kreditértékű tantárgycsoport (modul) 
rendelhető előtanulmányi kötelezettségként. A tantervben meghatározott egyes 
tantárgyakhoz más tantárgyaknak egyidejű felvétele is meghatározható 
követelményként. 
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272. A részletes oktatási és tanulmányi követelményeket, továbbá a képzés részletes 
szabályait a tanterv határozza meg. 

273. Az alap és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeinek megfelelően a 
szak tanterve tartalmazza elsősorban az alábbiakat: 

a) a végzettség szintjét,  

b) a szakképzettség és a hozzájuk kapcsolódó cím megnevezését,  

c) a képzési cél meghatározását,  

d) az elsajátítandó általános és szakmai kompetenciákat,  

e) az oktatandó főbb tanulmányi területeket és ezek arányait,  

f) a képzési időt félévekben, 

g) a képzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiséget 
kreditpontban meghatározva,  

h) a szigorlati tantárgyakat, 

i) a kritériumkövetelményeket és tárgycsoportokat (mérföldköveket),  

j) a szakdolgozat (diplomamunka) követelményeit,  

k) a nyelvi követelményeket,  

l) a záróvizsga tartalmát és értékelési módját,  

m) az oklevél minősítésének módját, továbbá  

n) a szak szempontjából lényeges más rendelkezéseket. 

274. A tanterv részét képezi a szakhoz kapcsolódó ajánlott tantervben előírt tantervi egységek 
felsorolása és a szakhoz tartozó ajánlott tanterv. 

275. A tantervet és annak módosításait a Szenátus fogadja el az általános rektorhelyettes 
előterjesztésére. 

276. A módosított tantervet, a módosítást követő tanévtől felmenő rendszerben kell 
alkalmazni. 

277. A Szenátus által elfogadott tanterv, illetve tanterv módosítás TR-ben történő rögzítéséről 
az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgatóság gondoskodik. 

278. A tanterv módosításról az érintett hallgatókat az ügyfélszolgálati és tanulmányi 
igazgatóságnak haladéktalanul, de legkésőbb a módosítást követő tanév bejelentkezési 
időszakát megelőzően tájékoztatnia kell az Egyetem honlapján, valamint a TR felületén 
keresztül. 

279. A jogszabályban meghatározott képzési idő az egyes képzési ciklusokban az alábbiak 
szerint alakul: 

a) felsőoktatási szakképzésben legalább négy félév, 

b) alapképzésben legalább hat, legfeljebb nyolc félév, 

c) mesterképzésben legalább két, legfeljebb négy félév, 

d) szakirányú továbbképzésben legalább két, legfeljebb négy félév. 
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280. A hallgató az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteket a képzési időnél rövidebb, 
illetve hosszabb idő alatt is megszerezheti. A hallgató jelen szabályzat keretei között 
saját szándéka és belátása szerint ütemezheti tanulmányait. 

281. A tanterveket ötévente felül kell vizsgálni. 

282. Az ajánlott tanterv egy szak képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően 
összeállított képzési terve, amely az adott szakon egy célszerű lehetőséget kínál arra, 
hogy a végzettséghez, illetve szakképzettséghez szükséges tantárgyakat átlagos 
haladással milyen időbeosztásban lehet a képzési és kimeneti követelményekben 
rögzített képzési idő alatt teljesíteni. A tantárgyak felvételének sorrendjében és 
ütemezésében a hallgató az előtanulmányi rend figyelembe vételével ettől eltérhet 
(egyéni tanulmányi rend). 

283. Az ajánlott tanterv tartalmazza féléves bontásban az összes kötelező és szabadon 
választható tantárgyat, illetve 

a) a tantárgyak teljes és rövidített címét, 

b) a tantárgy felelős személyét, 

c) a tantárgy feladatát a szakképzés céljának megvalósításában, 

d) a kötelezően választható tantárgyak meghirdetésének szabályait,  

e) a tantárgyak heti (vagy félévi) tanóraszámát (előadás + tantermi gyakorlat 
bontásban) és a hozzájuk rendelt kreditpontokat,  

f) az ellenőrzés típusát (gyakorlati jegy vagy vizsgajegy),  

g) a tantárgy meghirdetésének féléveit (őszi és/vagy tavaszi),  

h) a kritériumkövetelményeket és azok teljesítésének határidejét,    

i) az előfeltételi rendet. 

284. Az ajánlott tantervtől a hallgatónak joga van eltérni. 

285. A hallgatók számára biztosítani kell a szak ajánlott tervében előírt összes kredit 
mennyiségét legalább 20%-kal meghaladó kreditértékű kurzusok közüli választás 
lehetőségét, amely alól kivételt képez a szakirányú továbbképzés. 

286. A tantervi egységek – féléves bontás nélkül – tartalmazzák a tanterv teljesítéséhez 
szükséges valamennyi tanulmányi követelményt. 

287. A tantervi egységek felvételének előfeltételét kizárólag valamely más tantervi egység 
teljesítése képezheti. Egy adott tantervi egységhez legfeljebb három másik tantervi 
egység rendelhető előtanulmányi kötelezettségként. A tantervi egységek előfeltételeinek 
meghatározásakor szemeszterszámra nem lehet hivatkozni. Kötelező tantárgy 
előfeltétele csak kötelező tantárgy lehet. 

288. Az előfeltételként megjelölt tantervi egységeket az adott tantervi egység felvétele előtt 
kell teljesíteni. 

289. A tantervben két, vagy több tantervi egységről előírható, hogy egyidejűleg – ugyanazon 
képzési időszakban – kell őket felvenni. Ezen előírást a hallgatónak nem kell teljesítenie, 
amennyiben az egyik tantervi egységet korábban már teljesítette. 
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L. A tantárgy (tantervi egységek) 

290. A tantárgy a szak tantervi felépítésének szakmai alapegysége, amely egy vagy több 
félévnyi, összetartozó ismeretanyagot tartalmazó, egymásra épülő tantárgyi kurzusok 
rendszere. 

291. A tanulmányok képzési tartalma szakokhoz, specializációkhoz kapcsolódó tantárgyakból 
épül fel. 

292. Ugyanaz a tantárgy több szak, specializáció tantervében is szerepelhet, de lehetnek 
meghatározott szakhoz, specializációhoz kötött, valamint azoktól független tantárgyak 
is. 

293. Valamennyi tantárgyról leírást (tematika) kell készíteni, amely tartalmazza: 

a) a tantárgy magyar és angol nyelvű megnevezéseit (más idegen nyelvű tantárgy 
esetén elegendő az idegen nyelvű megnevezés) (az angol nyelvű megnevezés 
alól kivétel a szakirányú továbbképzés tantárgy leírásai); 

b) a tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódját; 

c) a tantárgyhoz rendelt kreditet; 

d) a tantárgy képzési célját; 

e) a tantárgy részletes heti témáinak címét és tematikai felépítését; 

f) felvételének és teljesítésének részletes feltételeit (a teljesítés, értékelés módja), 

g) a vizsgára bocsátás részletes feltételei; 

h) amennyiben ilyen tartozik hozzá, a teljesítés esetén kapott tanúsítvány leírását;  

i) a tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység (intézet, Karrier Centrum stb.) 
és személy (tantárgyfelelős) megnevezését.  

294. A tantárgyfelelős oktató összeállítja vagy frissíti az általa oktatott tantárgy félévi 
tantárgyleírását, és azt az illetékes intézethez elektronikus úton, a Szakirányú 
Továbbképzési Központ, valamint a művészeti intézetek számára elektronikusan és 
nyomtatott formában – aláírásával ellátva – is eljuttatja, amely szervezeti egységek a 
tantárgyi leírást a hallgatók számára az Egyetemen szokásos módon közzéteszik 
legkésőbb a tárgy oktatási félévének tárgyfelvételi időszakára.  

295. Az Egyetemen oktatott tantárgyak típusai:   

a) kötelező, 

b) szabadon választható (fakultatív), 

296. A kötelező tantárgy az a tantárgy, melynek teljesítése a szakon mindenki számára elő 
van írva. 

297. A szabadon választható tantárgyak a tanterv által konkrétan meg nem határozott 
tantárgyak, amelyeket a képzésért felelős szak befogad. A szabadon választható 
tantárgy esetében az Egyetem nem korlátozhatja a hallgató választását a felsőoktatási 
intézmények által meghirdetett tantárgyak körében. A tanterv a teljes képzéshez rendelt 
összes kreditpont legalább 5%-ában lehetőséget biztosít szabadon választható 
tantárgyak felvételére. 

298. A tantárgy teljesítéséhez szükséges kredit megszerzése a hozzárendelt kurzusok 
(előadás, gyakorlat) teljesítésével lehetséges. 
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299. A kritériumkövetelmény olyan kötelezően teljesítendő előírás, amelyhez nem tartozik 
kreditpont. Kritériumkövetelmény lehet a szakmai gyakorlat, a testnevelésben való 
részvétel, a nyelvi követelmény. 

LI. Kurzus 

300. Kurzus az egyetemi tanulmányok alapegysége, amely valamely tantárgy 
követelményeinek féléves teljesítését lehetővé tevő, az adott tantárgyhoz kapcsolódó 
egyéni hallgatói munkaóra és/vagy kontaktóra keretében elsajátított tanulmányokkal, és 
az adott tantárgyhoz kapcsolódó számonkérési követelmények teljesítésével alkotja a 
tantárgy adott féléves szakmai követelményrendszerét. 

301. A vizsgakurzus a tanulmányi okból történő elbocsátás feltételei szempontjából 
tantárgyfelvételnek minősül. 

302. A vizsgakurzus esetében csak vizsgázni lehet a vizsgáztatás szabályai szerint. 

303. Gyakorlati tantárgyak, együtt teljesítendő előadás és gyakorlat vizsgakurzus formájában 
nem hirdethetők meg. 

LII. Halasztott vizsgakurzus 

304. Halasztott vizsgakurzus alapos ok megjelölésével, továbbá igazolásával, legkésőbb az 
utóvizsga hetet követő egy hétig az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóságnál 
benyújtott, és az érintett vizsga azonosítható megjelölésével ellátott kérelmével kérhető. 

Az alábbi okok alapján engedélyezhető a kérelem:  

a) a tartós, mozgást korlátozó betegség esetén (az orvosi igazolás utólagos 
bemutatásával),  

b) elháríthatatlan külső ok miatt történő váratlan akadályoztatás esetén (igazolás 
szükséges),  

c) az Egyetem által okozott igazolt hátrány orvoslása esetén, 

d) sporttevékenység, ha a kérelmező igazolhatóan rangos hazai vagy 
nemzetközi versenyeken vesz részt, 

e) ERASMUS, Campus Mundi ösztöndíj esetén. 

305. A meghirdetett halasztott vizsgakurzus esetén a hallgatónak lehetősége van az adott 
félév szorgalmi időszakában, az Egyetem által meghatározott és a féléves ütemtervben 
közzétett időpontig egy alkalommal vizsgát tenni. Halaszott vizsgakurzus lehetősége 
nem vonatkozik a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatókra. 

306. Sikeres vizsga esetén a hallgató az adott félévben felveheti az adott tantárgyra épülő, 
illetve a tantárgy párhuzamos feltételéül előírt tantárgy(ak)at, ugyanakkor az adott félév 
vizsgaidőszakában nem jogosult értékemelő vizsga letételére. A vizsgakurzussal 
megszerzett kreditek és érdemjegyek a teljesítés félévében kerülnek beszámításra. 

307. Amennyiben a hallgató a 305. pont alapján meghirdetett vizsgát sikertelenül teljesíti, a 
vizsgakurzushoz tartozó három vizsgalehetőséget az adott félév vizsgaidőszakában 
használhatja ki, amennyiben az adott kurzus az adott félévben a tárgyfelvétel során 
meghirdetésre kerül. 

308. Amennyiben a hallgató a 305. pont alapján meghirdetett vizsgán nem jelenik meg, 
köteles megfizetnie a különeljárási díjat. 
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LIII. Tanulmányi rend 

LIV. A tanév időbeosztása 

Nftv. Vhr. 56. § (1) Ha a tanéven kívül kerül sor szakmai gyakorlat, vizsga, egyéb oktatási 
tevékenység (a továbbiakban együtt: hallgatói tevékenység) szervezésére, a 
felsőoktatási intézménynek egyértelműen meg kell határozni, hogy melyik, közvetlenül 
előtte vagy utána lévő félévre vonatkozik a hallgatói tevékenység. A felsőoktatási 
intézmény szabályzatában határozza meg a tanévhez és félévhez igazodó képzési 
időszakok belső ütemezését. 

309. A tanév tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak, amely kettő, egyenként öt hónapból 
álló félévre (őszi félévre és tavaszi félévre) tagolódik. 

310. Minden félév regisztrációs időszakból, valamint képzési időszakból tevődik össze. 

311. A regisztrációs időszakban az alábbi oktatásszervezési tevékenységek folytathatók: 

a) orientációs (tájékoztató) napok szervezése, 

b) beiratkozás, bejelentkezés, 

c) kurzusfelvétel, valamint kurzusleadás. 

312. A képzési időszak a képzési és kimeneti követelményektől függően legalább 16 hét 
szorgalmi időszakból és legalább 6 hét vizsgaidőszakból áll. 

313. A tanév rendjéről az általános rektorhelyettes dönt, a korábbi tanév tapasztalatainak, a 
jogszabályoknak és a mintatantervek előírásainak figyelembevételével. Az általános 
rektorhelyettes a döntést legkésőbb az adott tanév megkezdése előtt egy hónappal 
határozatba foglalja, és a határozatot az Egyetemen szokásos módon közzéteszi. A 
határozat többek között a következőket tartalmazza:  

a) a bejelentkezési/beiratkozási időszak;  

b) a szorgalmi időszak, ezen belül:  

- a tantárgyfelvételi időszak,  

- a tantárgyfelvétel-módosítási időszak,  

- az oktatási időszak(ok),  

- a tréningidőszak,  

- a vizsgajelentkezési időszak és  

- az oktatási szünetek;  

c) a vizsgaidőszak, ezen belül:  

- rendes vizsgaidőszak,  

- a javítóvizsga időszak és  

- a vizsgáztatási szünetek;  

d) a záróvizsga-időszak  

időtartamát.  
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314. A művészeti, művészetközvetítő képzések, valamint a szakirányú továbbképzések 
esetén felmerülő eltéréseket a képzések sajátosságaira tekintettel az általános 
rektorhelyettes a tanév rendjét megalapozó határozatban külön jelöli. 

315. A szakirányú továbbképzés első félévére beiratkozott hallgatók esetében a szorgalmi 
időszak kezdetének az oktatási időszak első napját kell tekinteni. A beiratkozási 
időszakot az egyes szakokra nézve a Szakirányú Továbbképzési Központ igazgatója 
állapítja meg, amelyet az általános rektorhelyettes határozatban hagy jóvá és az 
intézményben szokásos módon közzé teszi. 

316. A tanév rendjétől eltérni csak abban az esetben lehetséges, ha valamely előre nem 
látható, elháríthatatlan ok ezt elkerülhetetlenné teszi. Ebben az esetben az ok 
felmerülésétől számított egy munkanapon belül a tanév rendjétől történő eltérést az 
intézményben szokásos módon közzé kell tenni. 

LV. A tantárgyak meghirdetése, felvétele, és leadása 

Nftv. 49. § (2) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél 
megszerzéséhez előírt összes kredit legalább öt százalékáig, az intézmény szervezeti 
és működési szabályzata alapján szabadon választható tárgyakat vehessen fel - vagy e 
tárgyak helyett teljesíthető önkéntes tevékenységben vehessen részt -, továbbá az 
összes kreditet legalább húsz százalékkal meghaladó kreditértékű tantárgy közül 
választhasson. 

(2a) Biztosítani kell, hogy a hallgató egyéni tanulmányi rendjében - külön önköltség, 
illetve térítési díj fizetése nélkül - 

a) az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tárgyat, továbbá azt, 
hogy 

b) az összes előírt kredit tíz százalékáig terjedően nem magyar nyelven oktatott tárgyat 

vehessen fel. 

(3) A hallgató a tanulmányaihoz tartozó tantárgyakat annak a felsőoktatási 
intézménynek, amellyel hallgatói jogviszonyban áll, másik képzésében, továbbá más 
felsőoktatási intézményben mint vendéghallgató is felveheti. 

317. Az adott félévben az Egyetem által meghirdetett tantárgyak és az azonos tantárgyakból 
párhuzamosan meghirdetett kurzusok közül a hallgatók választhatnak. A választás 
szabadsága a meghirdetett csoportszámok és azok létszáma alapján korlátozható.  

318. A meghirdetett gyakorlati csoportot nem lehet indítani, amennyiben a jelentkezők száma 
nem éri el a 25 főt. A meghirdetett ún. speciális eszközt, oktatási módszert igénylő 
gyakorlatot (informatikai, nyelvi órák, SZTK-n indított órák stb.) nem lehet elindítani, 
amennyiben a jelentkezők létszáma nem éri el a 15 főt. 

319. Az Egyetem minden félévben egy adott szakon legalább összesen annyi kreditértékű 
szabadon választott tárgyat hirdet meg, amelynek összkreditértéke nem kevesebb, mint 
a mintatantervben meghatározott összes szabadon választható kreditek egy félévre eső 
arányos része, és nem kevesebb, mint a mintatantervben az adott félévre ajánlott 
szabadon választható kreditmennyiség, kivétel a szakirányú továbbképzés. 

320. A meghirdetett szabadon választott előadást a tantárgykínálatból törölni lehet, 
amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a 25 főt. A kurzus törléséről az általános 
rektorhelyettes dönt. 
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321. A TOEIC nyelvvizsga, mint kurzus a tantárgykínálatból törölhető, amennyiben a 
jelentkezők száma nem éri el a 3 főt. A kurzus törléséről az Idegen Nyelvi Intézet 
vezetőjének javaslatára az általános rektorhelyettes dönt. 

322. A hallgató az egymás előfeltételeként meghatározott kurzusokat a mintatantervben 
meghatározottak szerint, az előfeltételek sorrendjében, a jelen szabályzatban 
foglaltaknak megfelelően köteles teljesíteni. 

323. Sikeresen teljesített tantárgyat a hallgató nem vehet fel ismételten. 

324. Ha egy felvett tantervi egység kreditjeit a hallgató nem tudta megszerezni az adott 
félévben, egy későbbi félévben ugyanazt a tantervi egységet jelen szabályzatban 
meghatározott keretek között újra felveheti.  

325. A tantárgyak legfeljebb hat alkalommal vehetők fel a hallgató egyéni tanrendjébe egy 
adott képzésen.  

326. Amennyiben a hallgató hatodik alkalommal sem tudja a tárgyat teljesíteni, a hallgató 
méltányossági kérelem útján élhet a következő tárgyfelvétellel, ezt követően az 
elbocsátás szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

327. Adott tantervi egységet a tanulmányait adott szakon a 2012/2013. tanévet megelőzően 
megkezdő hallgató a képzése során legfeljebb három alkalommal veheti fel, kivéve, ha 
hallgatói jogviszonyát jogszabályba, illetve szabályzatba ütköző módon szüntették meg. 
Adott tantervi egység második és további alkalommal történő felvételéért a hallgató a 
2013/2014. tanév II. félévétől köteles megfizetni a Térítési és Juttatási Szabályzatban 
meghatározott különeljárási díjtábla díjat. Jelen bekezdés rendelkezéseit a 
vizsgakurzusok felvételére is alkalmazni kell. A kivetések első alkalommal a 2013/2014. 
tanév II. félévében felvett tantervi egységek alapján készülnek el, függetlenül attól, hogy 
melyik félévben történt a tantervi egység első felvétele. Az Egyetem a kivetéseket az 
adott félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig készíti el. Az elkészült kivetések fizetési 
határideje a kivetés készítésétől számított 15 nap. Nem kerül felszámításra tantervi 
egység ismételt felvétele miatti díj, amennyiben a hallgató kreditalapon fizet 
költségtérítést, illetve önköltséget. Előkészítő képzésben, részismereti képzésben és 
vendéghallgatói jogviszonyban tanulmányokat folytatók esetében nem kerül 
felszámításra tantervi egység ismételt felvétele miatti díj. 

328. A hallgató a tanulmányai során az adott szakra előírt összes kredit mennyiségét 10%-
kal meghaladó kreditértékű tantárgyat vehet fel külön térítés nélkül, ezt meghaladóan a 
hallgató térítési díjat köteles fizetni a Térítési és Juttatási Szabályzatában foglaltak 
szerint.  

329. Az Egyetem félévente megállapítja, és az elektronikus tanulmányi rendszerben 
közzéteszi az adott félévben meghirdetendő tantárgyak listáját. A féléves 
meghirdetéseknél biztosítani kell, hogy a mintatanterv szerint haladó hallgató a képzését 
a képzési időn belül be tudja fejezni.  

330. A tantárgyfelvételi időszakban a hallgató az elektronikus tanulmányi rendszerben 
megjelöli:  

a) a kötelező tantárgyak közül általa az adott félévben teljesíteni kívánt tantárgyakat;  

b) a szabadon választható tantárgyak közül az általa választott tantárgyakat;  

c) valamint az egyéb tárgyak (pl. szakdolgozat, diplomamunka, nyelvvizsga) közül 
általa az adott félévben teljesíteni kívántakat, 

 amennyiben az Egyetemmel szemben pénzügyi vagy egyéb (könyvtár, eszköz stb.) 
tartozása nem áll fenn. 
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331. A tárgy- és kurzusfelvételi időszak végét követően a hallgató köteles a TR-ben 
nyilvántartott kurzusainak listáját leellenőrizni és a rögzített állapotot tudomásul venni. 
Amennyiben a hallgató igazolni tudja, hogy a nyilvántartott adatok nem felelnek meg a 
valóságnak (valamely kurzus nem szerepel, illetve olyan kurzus is szerepel a listán, 
amelyet a hallgató nem vett fel), a hallgató a tárgy- és kurzusfelvételi időszak végét 
követő 8 napon belül panasszal élhet az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgatóságon.  
A határidő elmulasztása jogvesztő. A panaszt az ügyfélszolgálati és tanulmányi 
igazgatóság ügyintézői kivizsgálják, és amennyiben a hallgató panasza megalapozott, 
az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgatóság engedélyével az ügyfélszolgálati és 
tanulmányi igazgatóság erre jogosult ügyintézője a TR adatbázisában elvégzi a 
szükséges kiegészítést, törlést vagy javítást. A jogorvoslatra nyitva álló határidő 
eredménytelen elteltét követően a hallgató a TR-ből kurzusfelvételi értesítő és 
eredménylapot nyomtathat. A kurzusfelvételi értesítő és eredménylap egyszerre 
kurzusfelvételi értesítés és teljesítmény-értesítési lap is, amelyet a hallgató jogosult a 
szóbeli vizsgára magával vinni és azt a teljesítés igazolására használni. 

332. Az első félévre beiratkozott hallgatók esetében a tantárgyfelvételt a kötelező tantárgyak 
vonatkozásában az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság végzi el az elektronikus 
tanulmányi rendszert üzemeltető iroda segítségével. A szakirányú továbbképzésben 
résztvevő hallgatók esetében a képzési idő alatt meghirdetett tárgyak felvételét az 
Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság végzi az elektronikus tanulmányi rendszert 
üzemeltető iroda közreműködésével. 

333. Amennyiben a hallgató bejelentkezik, de nem él a tantárgyfelvétel lehetőségével, a jelen 
TVSZ 200. pontját kell alkalmazni. 

334. A bejelentkezési időszak végéig bejelentkezett hallgató a tantárgyfelvételi időszak utolsó 
napjáig köteles eleget tenni tantárgyfelvételi kötelezettségének. 

335. Az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató a hallgató – a tanév rendjében meghatározott 
tantárgyfelvétel fellebbezési határidőig benyújtott – kérelmére egy alkalommal (több 
tárgyra vonatkozóan is) módosíthatja a hallgató tantárgyfelvételét jelen TVSZ-re 
hivatkozva, amennyiben:   

a) a hallgató tantárgyfelvételének visszamondása nem befolyásolja az adott tantárgy 
csoportlétszámát olyan mértékben, hogy az a meghirdetett minimális 
csoportlétszám alá csökken;  

b) a kevés számú jelentkező miatt egy elindítani tervezett tantárgy nem, vagy csak 
vizsgatárgy formájában indul el;  

A jelen pont szerinti tantárgymódosításokról az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi 
Igazgatóság a hallgatót tájékoztatja, és egyidejűleg felszólítja, hogy a módosított tárgy 
helyett másik tárgyat válasszon. 

336. A tantárgy-módosítási kérelmet a megfelelően kiválasztott elektronikus kérelem 
formájában (a hallgató által felvett kurzus leadásának kérelme, meghirdetett kurzus 
felvételének kérelme) az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató részére kell benyújtani. 
A hallgató által felvett kurzus leadásának kérelméről és a meghirdetett kurzus 
felvételének kérelméről 5 munkanapon belül dönt az ügyfélszolgálati és tanulmányi 
igazgató az általános rektorhelyettes közreműködésével. A 335. pontban meghatározott 
határidőt követően további tárgyfelvételi módosításra nincs lehetőség. Az elektronikus 
kérelemben a hallgatónak fel kell tüntetnie a módosítani kívánt tantárgy(ak) nevét.  

337. A tantárgy-módosítási kérelem elbírálásáig a hallgató köteles bejárni arra a 
foglalkozásra, amelyen való részvételét a tantárgy-módosítási kérelemben kérte.  
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338. Tantárgytörlésre a szabályzat 335. a) pontjával összhangban nincs lehetőség abban az 
esetben, ha a tanrend szerint előírt kötelező minimumlétszám alá esne a hallgatói 
csoportlétszám.  

339. A levelező munkarendű hallgatók esetében a tantárgyakat tantárgyi blokkokban is meg 
lehet szervezni. A tantárgyfelvétel ebben az esetben is jelen szabályzat rendelkezései 
alapján történik. 

340. A hallgató egyéni tanrendjében, amennyiben a mintatanterv szerint halad, kötelező 
gyakorlati kurzus időpontja másik kötelező gyakorlati kurzus időpontjával nem ütközhet. 

341. Nyelvi kurzusok esetében a tantárgyfelvételt követően az oktatási időszak második 
hetének végéig – levelező munkarendű hallgatók esetében legkésőbb a kurzus második 
alkalmáig – az Idegen Nyelvi Intézet vezetője dönt a hallgató másik nyelvi kurzusra 
történő átirányításáról. A döntést az Idegen Nyelvi Intézet vezetője elsősorban a hallgató 
által kitöltött szintfelmérő eredménye, az egyes kurzusok létszáma és az új nyelvi kurzus 
oktatási időpontjára tekintettel hozza meg. A hallgató a döntésről elektronikus úton 
értesítést kap. Amennyiben a hallgató a döntéssel nem ért egyet, úgy ezt elektronikus 
úton jelzi az Idegen nyelvi Intézet vezetőjének a döntés kézbesítését követő 5 
munkanapon belül. Ebben az esetben a hallgató dönthet úgy, hogy az Idegen Nyelvi 
Intézet vezetőjének javaslata ellenére az általa választott kurzuson folytatja 
tanulmányait, vagy a hallgató különeljárási díj fizetése nélkül a nyelvi kurzust leadhatja.  

LVI. A tanulmányi kreditrendszer és a kreditek megszerzésének szabályai 

LVII. Az egyetemi kreditrendszer általános szabályai 

Nftv. 49. § (1) A felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok során a tanulmányi 
követelmények teljesítését - az egyes tantárgyakhoz, tantervi egységekhez rendelt - 
tanulmányi pontokban (a továbbiakban: kredit) kell kifejezni és érdemjeggyel 
minősíteni. A hallgatónak az adott képzésben történő előrehaladását a megszerzett 
kreditek összege, minőségét az érdemjegye fejezi ki. 

(2) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél 
megszerzéséhez előírt összes kredit legalább öt százalékáig, az intézmény szervezeti 
és működési szabályzata alapján szabadon választható tárgyakat vehessen fel - vagy e 
tárgyak helyett teljesíthető önkéntes tevékenységben vehessen részt -, továbbá az 
összes kreditet legalább húsz százalékkal meghaladó kreditértékű tantárgy közül 
választhasson. 

(2a) Biztosítani kell, hogy a hallgató egyéni tanulmányi rendjében - külön önköltség, 
illetve térítési díj fizetése nélkül - 

a) az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tárgyat, továbbá azt, 
hogy 

b) az összes előírt kredit tíz százalékáig terjedően nem magyar nyelven oktatott tárgyat 

vehessen fel. 

(3) A hallgató a tanulmányaihoz tartozó tantárgyakat annak a felsőoktatási 
intézménynek, amellyel hallgatói jogviszonyban áll, másik képzésében, továbbá más 
felsőoktatási intézményben mint vendéghallgató is felveheti. 



 

75 
 

(4) A felsőoktatási intézmény ajánlott tantervet ad ki a hallgatói tanulmányi rend 
összeállításához. A felsőoktatási intézménynek biztosítania kell, hogy minden hallgató 
számot adhasson tudásáról, és a sikeres vagy sikertelen számonkérést 
megismételhesse úgy, hogy a megismételt számonkérés elfogulatlan lebonyolítása és 
értékelése biztosított legyen. 

Vhr. 54. § (1) A kreditérték meghatározásakor az összes hallgatói tanulmányi munkaóra 
a tanórákat és az egyéni hallgatói tanulmányi munkaórákat is tartalmazza. A 
felsőoktatási intézmény által ajánlott tantervben, a szakirányú továbbképzések 
kivételével, az egyes félévek kreditértéke - figyelembe véve az intézmény által 
meghatározott képzési időszakot - legfeljebb három kredittel térhet el a harminc 
kredittől. 

(2) A képzési és kimeneti követelmények szerint megszerezhető kompetenciák alapján 
meghatározott tanterv kötelező, kötelezően választható és szabadon választható 
tantárgyakból, tantervi egységekből, továbbá kritériumkövetelményekből épül fel. 
Szabadon választható tantárgy esetében a felsőoktatási intézmény nem korlátozhatja a 
hallgató választását a felsőoktatási intézmények által meghirdetett tantárgyak körében. 

(3) A tantervben a tantárgyakhoz, tantervi egységekhez tanórát és kreditértéket kell 
rendelni. A kreditérték kifejezi, hogy a követelmények teljesítéséhez mennyi tanulmányi 
munkára van szükség, továbbá azt, hogy a tantárgy, tantervi egység felvételével és a 
tanulmányi követelmények teljesítésével mennyi kreditet szerezhet a hallgató. Kredit 
csak olyan tantárgyhoz, tantervi egységhez rendelendő, amelynek minősítése az 56. § 
(7) bekezdése szerint történik. Tantárgyhoz csak egész értékű kredit rendelhető.  

(4) A teljes képzési időre meghatározott átlagos egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra 
nem haladhatja meg a tanórák számának teljes idejű képzésben a háromszorosát, 
részidős képzésben, esti képzési munkarendben a hétszeresét, levelező képzési 
munkarendben a tizenkétszeresét, távoktatásban a huszonötszörösét. Doktori 
képzésben ezeket az arányokat a tantárgyi követelmények részfeladat-teljesítésénél kell 
irányadónak tekinteni. 

(5) A részidős képzésben egy adott képzéshez rendelt teljesítendő kreditek száma 
megegyezik a teljes idejű képzéshez rendelt kreditek számával. 

(6) A tanterv határozza meg, hogy az egyes tantárgyak felvételéhez milyen más 
tantárgyak előzetes teljesítése szükséges (előtanulmányi rend). Egy adott tantárgyhoz 
legfeljebb három másik tantárgy vagy a képzési célt illetően több tantárgyat magában 
foglaló legfeljebb egy, 15 kreditnél nem nagyobb kreditértékű tantárgycsoport (modul) 
rendelhető előtanulmányi kötelezettségként. A tantervben meghatározott egyes 
tantárgyakhoz más tantárgyaknak egyidejű felvétele is meghatározható 
követelményként. 

Vhr. 57. § (1) A hallgató az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteket a képzési és 
kimeneti követelményekben meghatározott képzési időnél rövidebb vagy hosszabb idő 
alatt is megszerezheti. 

(2) Ha a hallgató teljesítményét elfogadták, a kredit értéke nem függ attól, hogy a 
hallgató a tudására milyen értékelést kapott. 
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342. Az Egyetemen folytatott tanulmányok során a tanulmányi követelmények teljesítését – 
az egyes tantárgyakhoz, tantervi egységekhez rendelt – tanulmányi pontokban (a 
továbbiakban: kredit) kell kifejezni és érdemjeggyel minősíteni. A hallgatónak az adott 
képzésben történő előrehaladását a megszerzett kredit összege, minőségét az 
érdemjegye fejezi ki. 

343. A kredit értéke – feltéve, hogy a hallgató teljesítményét az Egyetem elfogadta – nem 
függ attól, hogy a hallgató a tudására milyen értékelést kapott.   

344. A hallgató részére az Egyetem biztosítja, hogy tanulmányai során az oklevél 
megszerzéséhez előírt összes kredit legalább öt százalékáig szabadon választható 
tárgyakat vehessen fel, továbbá az összes kreditet legalább húsz százalékkal 
meghaladó kreditértékű tantárgy közül választhasson, kivétel a szakirányú 
továbbképzési szakok.  

345. Az Egyetem biztosítja, hogy a hallgató – kivéve a szakirányú továbbképzésen - egyéni 
tanulmányi rendjében - külön önköltség, illetve térítési díj fizetése nélkül - 

a) az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tárgyat, továbbá 
azt, hogy 

b) az összes előírt kredit tíz százalékáig terjedően nem magyar nyelven oktatott 
tárgyat vehet fel. 

346. A hallgató a tanulmányaihoz tartozó tantárgyakat az Egyetem másik képzésében, 
továbbá más felsőoktatási intézményben, mint vendéghallgató is felveheti. 

347. Az Egyetem ajánlott tantervet ad ki a hallgatói tanulmányi rend összeállításához. A 
felsőoktatási intézménynek biztosítania kell, hogy minden hallgató számot adhasson 
tudásáról, és a sikeres vagy sikertelen számonkérést megismételhesse úgy, hogy a 
megismételt számonkérés elfogulatlan lebonyolítása és értékelése biztosított legyen. 

348. Adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. 

349. 2013. szeptember 1. előtt beiratkozott költségtérítéses hallgatók részére az Egyetem 
biztosítja, hogy a hallgató egyéni tanulmányi rendjében az összes előírt kreditet tíz 
százalékkal meghaladó kreditértékű tárgyat vehessen fel. Erről a tanulmányok 
befejezése előtti hallgatói jogviszony megszűnésekor, illetve az abszolutórium 
megszerzésekor az Egyetem a hallgató részére kredit alapú pénzügyi elszámolást, azaz 
kreditelszámolást készít. 

350. Amennyiben a hallgató 2013. szeptember 1. előtt költségtérítéses képzésben kezdte 
meg a tanulmányait, de utóbb államilag támogatott képzésben folytatja, illetve államilag 
támogatott képzésben kezdte meg a tanulmányait, de utóbb költségtérítéses képzésben 
folytatja, részére a fenti arányú többletkredit költségtérítés fizetés nélkül történő 
biztosítása az államilag támogatott félévekben felvett kreditek alapján időarányosan jár 
a teljes képzési időre vonatkozóan. 

351. A hallgató a tanulmányaihoz tartozó tantárgyakat az Egyetem másik képzésében, 
továbbá mint vendéghallgató bármelyik felsőoktatási intézményben folyó képzésben 
felveheti.   

352. Az Egyetem a hallgató részére abban az esetben ad ki abszolutóriumot, ha a hallgató 
az általa az adott szakon teljesített összkreditek legalább 50%-át az Egyetemen szerezte 
meg.  

353. A hallgató az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteket a képzési időnél rövidebb, 
illetve hosszabb idő alatt is megszerezheti a TVSZ-ben, illetve a TJSZ-ben foglalt 
feltételekkel. 
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LVIII. A foglalkozásokon való részvétel szabályai 

354. Az Egyetem az oktatást foglalkozások keretében biztosítja a hallgatók számára. A 
foglalkozás típusa lehet: 

a) előadás,  

b) konzultáció,  

c) gyakorlat,  

d) tréning,  

e) workshop, 

f) kötelező szakmai gyakorlat.  

355. A felvett kurzusok foglalkozásain a részvétel hallgatói kötelezettség.  

356. A hallgató számára az adott tantárgyból érdemjegy, illetve minősítés szerzése csak 
abban az esetben tagadható meg hiányzás miatt, ha a megtartott foglalkozásoknak a 
tantárgy meghirdetésekor megszabott hányadát meghaladóan hiányzott. Ebben az 
esetben a tanulmányi nyilvántartásban a nem teljesítette bejegyzés szerepel. 

357. A foglalkozások (kontaktórák) időtartama 40 perc. A foglalkozások összevonhatók, a 
foglalkozási szünetek a hallgatók megfelelő tájékoztatását követően átcsoportosíthatók.  

358. Amennyiben az órarenddel összeegyeztethető, az érintett intézetvezető vagy a 
Szakirányú Továbbképzési Központ Igazgató engedélyével az oktató és a hallgatók 
közös megegyezése szerint az órarendben rögzített időponttól eltérő időben vagy helyen 
is lehet foglalkozást tartani, melyről előzetesen értesíteni kell az érintett referenst. Az 
órarend betartásáért az érintett intézetvezetők felelnek. Jelen pont szerinti esetben a 
hallgatók számára az oktatás megkezdése előtt közzé kell tenni a végleges órarendet. 

359. A szakirányú továbbképzések keretében a szakon meghirdetett tantárgyak mindegyikén 
az óraszám legalább 50%-án a hallgatónak részt kell vennie. 50%-ot meghaladó 
hiányzás esetén a szakvezető dönt a pótlás lehetőségéről, vagy dönt a tantárgy ismételt 
felvételének előírásáról.  A foglalkozást vezető oktatók az elektronikus tanulmányi 
rendszerből nyomtatott jelenléti íven keresztül kötelesek ellenőrizni a részvételt. Az 
érintett oktató csak annak a hallgatónak engedélyezheti a foglalkozás látogatását, aki az 
elektronikus tanulmányi rendszerben az érintett oktató neve alatt meghirdetett 
foglalkozást vette fel. 

360. Az előadás tematikája az előadás teljesítését egyetemi eseményen, rendezvényen való 
részvételhez kötheti.  

361. A tréningről, workshopról, valamint a szakirányú továbbképzésen meghirdetett 
gyakorlatról történő hiányzás esetére a 363. pontban írtakat nem lehet alkalmazni. 
Amennyiben a hallgató a tréningen, workshopon nem jelenik meg, a tréning, workshop 
követelményeit nem teljesítheti, ez esetben a tantárgyismétlésre vonatkozó 
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

362. Az alábbiakban nem szabályozott esetekben a hallgató a tanórának legfeljebb 25%-át 
mulaszthatja el. 

363. A gyakorlatról, kötelező előadásokról történő hiányzás mértéke nappali és levelező 
munkarendben meghirdetett tantárgyak esetében a hallgató az adott óraszámú tárgyból 
egy féléven belül legfeljebb a következő mértékű tanórákat mulaszthatja: 
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Nappali munkarend esetében Levelező munkarend esetében 

Óraszám 
Megengedett 

maximum hiányzás 
Óraszám 

Megengedett 

maximum hiányzás 

heti 2 óra 
6 tanóra 

(3 alkalom) 
8 tanórás tantárgy 

3 tanóra 

 

heti 2 * 2 óra 
8 tanóra 

(4 alakalom) 
10 tanórás tantárgy 

4 tanóra 

heti 4 óra 
12 tanóra 

(3 alkalom) 
16 tanórás tantárgy 

5 tanóra 

heti 6 óra 
12 tanóra 

(2 alkalom) 
20 tanórás tantárgy 

8 tanóra (nyelvnél 6 tanóra) 

heti 20 óra 30 tanóra 24 tanórás tantárgy 8 tanóra 

  40 tanórás tantárgy 12 tanóra 

 

364. Amennyiben a hallgató a táblázatban szereplő megengedett maximális tanórát 
meghaladó mértéket mulaszt, akkor az adott tantárgyat nem-teljesítettnek kell tekinteni, 
és ebben az esetben az oktató köteles a tantárgy vizsgalapjára „nem jelent meg” 
bejegyzést tenni. Ebben az esetben a hallgató ismételt tárgyfelvételre köteles. 

365. Az érintett oktató csak annak a hallgatónak engedélyezheti a gyakorlati foglalkozás 
látogatását, aki az elektronikus tanulmányi rendszerben az érintett oktató neve alatt 
meghirdetett foglalkozást vette fel. A tantárgy-módosítási időszakban az oktatók 
kötelesek engedélyezni azon hallgatók részvételét is a foglalkozáson, akik az adott 
foglalkozást érintően tantárgy-módosítási kérelmet nyújtottak be, és a tantárgy-
módosítási kérelmet az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató a foglalkozás időpontjáig 
még nem bírálta el. Az oktató a gyakorlati foglalkozásán részt vevő hallgatók listáját az 
érintett referenstől köteles elkérni a szorgalmi időszak kezdetét követő másfél hónapon 
belül. 

366. A nyelvi gyakorlatok esetében a hallgatók a nyelvi felkészültségüknek megfelelően jelen 
TVSZ 341. pont szerinti határidőig válthatnak csoportot a gyakorlatvezető oktató és az 
intézetvezető engedélyével.  

367. A foglalkozást órakezdés utáni belépéssel vagy zavaró magatartással a hallgatók, illetve 
esetleges érdeklődők nem zavarhatják. Amennyiben a hallgató a foglalkozásról 10 
percet meghaladóan késik, az oktató megtagadhatja a foglalkozáson való részvétel 
igazolását, ami így igazolatlan hiányzásnak minősül. 

368. A nyilvánosság korlátozását vagy kizárását előzetesen az általános rektorhelyettes, a 
foglalkozás közben – a hallgató vagy esetleges érdeklődő zavaró magatartása miatt – 
az oktató is elrendelheti.  

369. Amennyiben a hallgató a foglalkozások alatt viselkedésével megsérti az általánosan 
elfogadott társadalmi normákat, a foglalkozásról kiküldhető, ami így igazolatlan 
hiányzásnak minősül. 

370. A hallgató a foglalkozásokon hang- és/vagy képfelvételt kizárólag a tantárgy oktatójának 
előzetes engedélyével készíthet. Az Egyetem által kiadott, és az interneten közzétett 
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oktatási segédletek az Egyetem tulajdonát képezik, azok felhasználására kizárólag a 
hallgató tanulmányainak teljesítése érdekében kerülhet sor, amennyiben a hallgató a 
felhasználás tekintetében ezen rendelkezéstől eltér, ellene fegyelmi eljárás 
megindításának van helye. A jogszerű, illetve a jogellenes felhasználás eseteiről az 
Egyetem a hallgatókat az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül tájékoztatja. 

371. A foglalkozások megtartásáért az oktató és az illetékes intézetvezető, Szakirányú 
továbbképzési Központ Igazgatója a felelős. A hallgatók képviselőinek kérésére az 
oktató hibájából elmaradt foglalkozásokat a szorgalmi időszak során pótolni kell. 

LIX. Kedvezményes tanulmányi rend 

372. A TJTB a hallgatónak kérelmére kedvezményes tanulmányi rendet engedélyezhet, 
amely alapján a hallgató a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól teljes vagy 
részleges felmentésben részesülhet. Az előfeltételi rendtől és a tantervi egységek 
párhuzamos felvételére vonatkozó előírásoktól kedvezményes tanulmányi rend 
keretében sem lehet eltérni. 

373. A kedvezményes tanulmányi rend alapján tanulmányokat folytató hallgatóknak is 
teljesíteniük kell a tanulmányi követelményeket. 

374. A kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelmet a hallgató legkésőbb a tantárgyfelvételi 
időszak utolsó napjáig nyújthatja be, kivéve, ha a jelen szabályzat 375. b) - j) pontjai 
szerinti eset a tantárgyfelvételi időszak után következik be. A hallgató köteles a 
kérelméhez csatolni a kérelmében foglaltakat igazoló dokumentumot, illetve 
dokumentumokat. A kérelemben foglaltakat igazoló dokumentum, illetve dokumentumok 
hiánya esetén a TJTB a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlásra 
rendelkezésre álló idő a közléstől számított három munkanap. A kedvezményes 
tanulmányi rend folytatására adott engedély egy alkalommal legfeljebb egy félévre 
vonatkozik, ezt követően újra kell kérelmezni. 

375. Kedvezményes tanulmányi rend annak a hallgatónak engedélyezhető, 

a) aki részképzés jellegű szakmai tanulmányai folytatása céljából külföldi 
felsőoktatási intézményben tanul,  

b) az egyetemi tanulmányokkal összefüggő, tanulmányi célú elfoglaltságon, 
tanulmányi versenyen vesz részt;  

c) az Egyetem érdekében végzett, alaposan indokolható tudományos vagy szervező 
tevékenységet folytat - a Hallgatói Önkormányzatban, vagy annak megbízásából 
kifejtett hallgatói érdekképviseleti tevékenység kivételével;  

d) szakmai gyakorlaton való részvétel megfelelő igazolása ellenében;  

e) a tartós, mozgást korlátozó betegség esetén;  

f) közvetlen hozzátartozó súlyos betegsége okán, aki a kérelmező ápolására szorul;  

g) szociális és/vagy egészségügyi körülményekben beállott olyan változás, mely a 
tanulmányok kezdetekor nem volt várható;  

h) más felsőoktatási intézményben párhuzamos tanulmányokat folytat, 

i) akinek a kedvezményes tanulmányi rendet rendkívüli körülményei indokolják, 

j) aki kimagasló közösségi, művészeti vagy sport tevékenységet folytat. 

376. A kedvezményes tanulmányi rend a hallgató kérésére módosítható. 

377. Az engedélyezés visszamenő hatályú nem lehet és csak az adott félévre vonatkozhat. 
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378. A kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem különeljárási díja az elektronikus 
kérelem benyújtásakor kerül kivetésre. 

379. A TJTB a kérelem benyújtását követő 8 munkanapon belül határozatot hoz. A határozat 
meghozataláig a hallgató köteles részt venni a kötelező foglalkozásokon. 

380. Az óralátogatási kötelezettség alól történő felmentés nem jelenti egyben a többi 
tanulmányi, számonkérési kötelezettség alól való felmentést. A művészeti és 
művészetközvetítői képzésben részt vevő egyéni (kedvezményes) tanrendű hallgató 
köteles havonta legalább egy alkalommal konzultálnia a tárgy oktatójával. 

381. A tiltólistán szereplő foglalkozásokon (az előadások kivételével) a részvétel kötelező. 
Amennyiben a hallgató tiltólistáról is vesz fel tárgyat, a kedvezményes egyéni tanulmányi 
időbeosztás kérelmének elbírálásakor ezek törlésre kerülnek. Amennyiben a hallgató 
vállalja a tiltólistáról választott tárgy kötelezettségeit, a határozat kézhezvételétől 
számolt 5 napon belül kell írásban jeleznie az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi 
Igazgatóságnak. 

382. Az a hallgató, aki ösztöndíjasként külföldi felsőoktatási intézményben folytat 
tanulmányokat vagy vesz részt szakmai gyakorlaton, kérelme alapján az ösztöndíjjal 
érintett félévét a halasztott vizsgakurzus szabályai alapján az Egyetem által 
meghatározott és a féléves ütemtervben közzétett időpontig zárhatja le. 

LX. Az ismeretek ellenőrzésének és értékelésének rendszere 

Nftv. Vhr. 56. § (2) Az utolsó félévben a szorgalmi időszak után - egymást követően - 
vizsgaidőszakot és záróvizsga-időszakot is kell biztosítani. A vizsgákat oly módon kell 
megszervezni, hogy minden érintett hallgató jelentkezni tudjon és vizsgázhasson, 
továbbá biztosítani kell, hogy az adott képzési időszakban a hallgató a sikertelen vizsgát 
megismételhesse. 

(5) A hallgatói teljesítmények értékelési módjainak meghatározása a tanterv része, 
amelyet  

a képzési időszak kezdete előtt a felsőoktatási intézményben nyilvánosságra kell hozni. 

(6) A hallgató teljesítménye a képzési időszak teljes ideje alatt értékelhető. A hallgató 
tudásának értékelése többféle értékelési módszerrel is történhet: diagnosztikus, 
támogató (formatív), összegző (szummatív) is lehet, és történhet folyamatosan vagy 
egyszeri alkalommal. Az értékelési módok és alkalmak együttesen is alkalmazhatók. A 
tantárgyak, tantervi egységek lezárása történhet félévközi jeggyel vagy vizsgajeggyel. 
A félévközi jegy a tantárgy tanulmányi követelményeinek félévközi, folyamatos 
értékelésén alapul. Az 55. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti vizsgajegy megállapítása a 
vizsgaidőszakban tett szóbeli vagy írásbeli vizsga alapján történik. 

(7) A hallgatói ismeretek értékelése lehet: 

a) ötfokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítés, 

b) háromfokozatú: kiválóan megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1) minősítés, 

c) a felsőoktatási intézmény által bevezetett, a felsőoktatási intézmény szabályzatában 
rögzített egyéb értékelési rendszer, ha az biztosítja a más értékelési rendszerrel való 
összehasonlíthatóságot. 
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383. A hallgató munkájának minősítésében nem tehető különbség a hallgató jogviszonya 
alapján, illetve attól függően, hogy támogatott, vagy önköltséges képzésben vesz részt, 
vagy vendéghallgatóként tanul.  

384. A képzés során alkalmazandó ellenőrzési formákat a tanterv határozza meg. 

385. A hallgató teljesítményét a felsőoktatási intézmény a szorgalmi időszakban és a 
vizsgaidőszakban értékeli. A vizsgákról, valamint a nem vizsga keretében szerzett 
érdemjegyekről is vizsgalap állítandó ki. A vizsgalap tartalmazza az adott tanév 
félévének megjelölését, a tantárgy (tantervi egység) megnevezését, kódját, a vizsga 
vagy egyéb értékelés időpontját, a vizsgáztató oktató nevét, oktatói azonosító számát 
és aláírását, a vizsgán, illetve egyéb értékelésen részt vevő hallgató nevét, hallgatói 
azonosító számát, az értékelést és a keltezést. 

386. A hallgató teljesítményének értékelése lehet:  

a) ötfokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítés, 

b) háromfokozatú: jól megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1) minősítés. 

387. A hallgató nem szerez kreditpontot, amennyiben a teljesítményét elégtelen (1), vagy nem 
felelt meg (1) minősítésre értékelik, továbbá amennyiben a hallgató teljesítménye nem 
volt értékelhető. 

388. Előadás esetében a megszerzett ismeretek számonkérése a vizsgaidőszakban történik. 
A tantárgyi tematika további feltételeket is megállapíthat, azonban nem térhet el a jelen 
szabályzatban megállapított számonkérési formáktól.  A számonkérés formája a 
kollokvium, melynek eredménye a vizsgajegy. Szakirányú továbbképzés esetében a 
vizsgajegyet megajánlott jegyként évközi beszámolóval is meg lehet szerezni, 
amennyiben a tematika tartalmazza. 

389. Előadás esetén alkalmazott számonkérési formák: 

a) kollokvium 

b) évközi beszámoló 

390. A kollokvium (a továbbiakban: kollokvium vagy vizsga) valamely tantárgy anyagának 
számonkérése a vizsgaidőszakban, írásbeli, szóbeli vagy komplex formában. 
Eredménye a vizsgajegy. Értékelése ötfokozatú skálán történik. A kollokvium során az 
oktatónak arról kell meggyőződnie, hogy a hallgató milyen szinten sajátította el a 
tananyagot, illetőleg arról, képes lesz-e az erre épülő további tananyag elsajátítására. 

391. Az évközi beszámoló A tananyaghoz kapcsolódó, az oktató által meghatározott feladat, 
ami lehet szóbeli és írásbeli önálló munka, amelyet a szorgalmi időszakban kell 
teljesíteni. A beszámoló formája lehet kiselőadás, prezentáció, házi dolgozat, fordítás 
stb., amely a vizsgajegy összértékébe beszámít, de ezzel nem váltható ki a kollokvium. 
Előadás esetében évközi beszámoló teljesítését abban az esetben lehet a tárgy 
teljesítésének feltételeként kikötni, amennyiben az arról való rendelkezés az érintett 
tárgy tematikájában szerepel. 

392. Gyakorlat esetében a megszerzett ismeretek számonkérése a szorgalmi időszakban 
történik. Az értékelés formája a gyakorlati jegy. A gyakorlati jegy a hallgató egy féléven 
át végzett teljes gyakorlati munkáját értékeli, elméleti ismereteinek alkalmazási szintjét 
minősíti. A gyakorlati jeggyel értékelendő tantárgy követelményeit a hallgatónak a 
szorgalmi időszakban kell teljesítenie. A gyakorlati jegyet ötfokozatú skálán kell 
meghatározni. A gyakorlati jegy alapjául zárthelyi dolgozat és évközi beszámoló is 
szolgálhat.  



 

82 
 

393. A gyakorlatot vezető oktató a gyakorlati jegyeket, vagy a pontszámokat az utolsó 
gyakorlati foglalkozást követő legkésőbb 5 napon belül – kivétel a művészeti és 
művészetközvetítő képzések kiértékeléshez kötődő gyakorlatai, valamint a szakirányú 
továbbképzés gyakorlatai - az illetékes referensnek leadja. A leadott gyakorlati jegyeket 
legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének végéig az elektronikus tanulmányi rendszerbe 
is be kell vezetni. 

394. A művészeti, művészetközvetítés képzési területen a gyakorlati foglalkozások keretében 
az oktató által előírt konkrét tárgy(ak), film(ek), program(ok), illetve a képzési 
programhoz kapcsolódó egyéb kreatív mű(vek) kidolgozását, elkészítését, azok 
prezentálását, az elkészítéshez kapcsolódó előkészítési, kutatási, elméleti háttér 
szöveges bemutatását, melyet a gyakorlati  hetet követően, de legkésőbb a 
vizsgaidőszak negyedik hetének végéig kell megadni. A kiértékelés során kerül sor a mű 
nyilvános értékelésére. 

395. Gyakorlat esetében alkalmazott számonkérési formák: 

a) zárthelyi dolgozat 

b) évközi beszámoló 

396. A zárthelyi dolgozat a tantárgyi programban meghatározott ismeretanyag egy részének 
vagy egészének számonkérése írásbeli formában. A zárthelyi dolgozat megíratására 
kizárólag az adott tantárgyi foglalkozás órarendben meghatározott időpontjában kerülhet 
sor. 

397. Az oktatónak a tantárgyi tematikában meg kell határoznia a zárthelyi dolgozatok számát, 
valamint a dolgozat igazolt hiányzás következtében történő elmulasztása vagy 
sikertelensége esetén a pótlási lehetősége(ke)t. Adott tantárgyból több zárthelyi 
dolgozat pótlására egy alkalommal van lehetőség abban az esetben, ha az oktató több 
zárthelyi dolgozatot hirdetett. Zárthelyi dolgozatot pótolni kizárólag a szorgalmi 
időszakban lehet. A zárthelyi dolgozatot a levelező munkarendű hallgatók esetében 
lehet pótolni a vizsgaidőszak első hetében is.  

398. Az oktatónak az írásbeli vizsga betekintésére irányadó szabályok alapján biztosítania 
kell a hallgató részére a zárthelyi dolgozatába történő betekintés lehetőségét az adott 
oktatási időszakban.  

399. Évközi beszámoló lehet: 

a) prezentáció, 

b) beadandó feladat. 

400. A prezentáció a tananyaghoz kapcsolódó, az oktató által meghatározott feladat, ami 
szóbeli önálló vagy csoportos munka, amelyet a szorgalmi időszakban kell teljesíteni. A 
beszámoló formája lehet kiselőadás, prezentáció, alkotás bemutatása stb., amely a 
gyakorlati jegy összértékébe beszámít. 

401. A beadandó feladat a tananyaghoz kapcsolódó, az oktató által meghatározott feladat, 
ami írásbeli önálló vagy csoportos munka, amelyet a szorgalmi időszakban kell 
teljesíteni. A beszámoló formája lehet házi dolgozat, fordítás stb., amely a gyakorlati jegy 
összértékébe beszámít. 

402. Írásbeli számonkérés esetén a szerzői jogok megsértése elégtelen (1) érdemjegyet, 
továbbá fegyelmi eljárást vonhat maga után. 
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LXI. Együtt teljesítendő előadás és gyakorlat esetén alkalmazott számonkérési 
formák 

403. A hallgatók az együtt teljesítendő előadás és gyakorlat esetén a kollokvium teljesítését 
követően vizsgajegyet kapnak a vizsgaidőszakban.  

404. A vizsgajegy a gyakorlat értékelésével megszerzett legfeljebb 50 pont, illetve a vizsgán 
megszerzett legfeljebb 50 pont összege, kivétel a művészet, művészetközvetítő és a 
szakirányú továbbképzések. Ezen képzések esetében a gyakorlat ötfokozatú gyakorlati 
jeggyel zárul. 

405. A kollokvium megkezdésének feltétele, hogy a hallgató gyakorlaton elért pontszáma 
legalább 25 pont legyen. Amennyiben a gyakorlaton a hallgató nem éri el ezt a 
pontszámot, a tantárgy teljesítése sikertelen és a hallgató ismételt tantárgyfelvételre 
köteles, amennyiben a tárgyat kötelező tantárgyként vette fel. 

406. Amennyiben a kollokviumon elért pontszám nem éri el a 25 pontot, a vizsgajegy 
elégtelen, és annak javítására, illetve a tantárgy teljesítésére a jelen szabályzat 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  

407. Ismételt tárgyfelvétel esetén a korábban szerzett gyakorlati pontszámok, illetve egyéb 
részeredmények elvesznek, nem számíthatók be az ismételt tárgyfelvételt követő 
értékelésbe. 

LXII. Plagizálásra vonatkozó szabályok 

408. Plagizálásnak minősül más személy munkájának, tényeinek, ötleteinek használata 
megfelelő hivatkozás nélkül. Plágiumnak minősül továbbá más személy által készített 
dolgozat, írásmű megvásárlása, ellopása, kölcsönkérése és saját munkaként történő 
benyújtása vagy teljes bekezdések, fejezetek más munkájából történő kimásolása, és a 
szakdolgozatban, évfolyamdolgozatban vagy más írásműben önálló ötletként, megfelelő 
hivatkozás nélkül történő feltüntetése. 

409. Nem követ el plágiumot az, aki szabad felhasználás keretében használja fel az adott 
művet, így a mű részletét – az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és 
az eredetihez híven – a forrás, valamint a szerző megnevezésével idézi 
(meghivatkozza).  

410. A hivatkozás funkciója a gondolatok tulajdonjogának elismerésén túl az, hogy 
követhetővé tegye a gondolatvezetés szakirodalmi összefüggéseit, lehetővé téve, hogy 
más is el tudja érni, el tudja olvasni azokat a forrásokat, amelyekre az írásműben 
megfogalmazott gondolatok épülnek.  

411. A felhasznált forrást meg kell jelölni, ha a hallgató az írásműben 

a) valaki más írott vagy szóbeli közleményéből akár csak egy rövid részt is szó szerint 
idéz, 

b) valaki más írott vagy szóbeli közleményéből szabadon összefoglalva idéz, 
parafrazál, 

c) valaki más valamely gondolatát, véleményét, elméletét (modelljét stb.) ismerteti, 
bemutatja, 

d) valaki más valamely gondolatát, véleményét, elméletét (modelljét stb.) felhasználja 
saját gondolatmenetének felépítésekor, 

e) valaki más által megállapított statisztikai adatot vagy ábrát, illusztrációt felhasznál. 
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412. A felhasznált forrást úgy kell megjelölni, hogy egyértelműen elkülönüljön a hallgató saját 
gondolata a hivatkozott, felhasznált forrásoktól. 

413. A plágium tényének megállapítása az írásművet javító oktató feladata, szakdolgozat 
esetén a témavezető vagy az opponens, véleményeltérés esetén a harmadik bíráló 
jogosult annak megállapítására. Az Egyetem az írásműveket plágiumkereső rendszeren 
keresztül is ellenőrizheti. 

414. A plágium megállapításáról a hallgatót 8 munkanapon belül írásban értesíteni kell, az 
értesítést a plágiumot megállapító oktató jelzése alapján a fegyelmi eljárás szabályai 
szerint a Főtitkárság küldi meg a hallgató részére.  

415. A hallgató az értesítésről való tudomásszerzést követő három munkanapon belül – a 
saját állításait alátámasztó bizonyítékok egyidejű megjelölésével, benyújtásával –
kérelemmel fordulhat az adott intézet vezetőjéhez, aki az írásmű témájában járatos 
oktatók közül háromtagú ad hoc bizottságot nevez ki a kérelem elbírálására. Az 
intézetvezető érintettsége esetén az illetékes felettes szervezeti egység vezetője 
jogosult a bizottságot kijelölni. A bizottságban a plágiumot megállapító oktató nem vehet 
részt.  

416. A bizottság öt munkanapon belül köteles döntést hozni arról, hogy a plágium 
megállapítható-e vagy sem. A plágiumot megállapító bizottsági döntés ellen a hallgató a 
Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz nyújthat be írásban jogorvoslati kérelmet a döntés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül. 

417. Amennyiben a plágium bizonyítottan megállapítható, az írásmű értékelése elégtelen 
érdemjeggyel zárul, amely érdemjegy ugyanabban a félévben nem javítható. A javításra 
kizárólag a tantárgy ismételt felvételével van mód. Szakdolgozat esetén a plágium 
gyanúja fegyelmi eljárást von maga után és a plágium súlya alapján a Fegyelmi Bizottság 
határoz a szakdolgozattal kapcsolatos eljárás teljes vagy részleges ismétléséről. 

418. Súlyos, jelentős terjedelmű vagy ismételt plágium esetén az intézetvezető javaslatára az 
oktatási vezérigazgató-helyettes fegyelmi eljárást rendelhet el. Fegyelmi eljárás 
kezdeményezése esetén az írásmű értékelését fel kell függeszteni, arra az eljárás 
lezárását követően kerülhet sor. 

419. A hallgató köteles az Egyetemen folytatott tanulmányok során a szakdolgozatra, 
diplomamunkára, évfolyamdolgozatra, valamint műhelymunkára beadott írásművek 
mellé csatolni a jelen TVSZ 1. számú függelékét képező eredetiségnyilatkozatot az 
írásmű eredetiségéről. 

LXIII. Vizsgáztatás rendje 

Nftv. Vhr. 58. § (1) A felsőoktatási intézmény - az intézményi szabályzatban 
meghatározott módon - nyilvánosságra hozza a szorgalmi időszak vége előtt legalább 
három héttel 

a) az egyes vizsgák napjait, 

b) a vizsgáztatásban közreműködők nevét, 

c) a jelentkezés idejét és módját, 

d) a vizsgaeredmények közzétételének napját, valamint 

e) a vizsgaismétlés lehetőségét. 
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(2) Ha a sikertelen vizsgát követő ismétlővizsga nem volt sikeres, a hallgató kérésére 
biztosítani kell, hogy az újabb ismétlővizsgát másik oktató vagy vizsgabizottság előtt 
tehesse le. 

(3) A vizsgáról való távolmaradás esetén a hallgató tudása nem értékelhető. 

Nftv. Vhr. 42. § (1) A vizsgalap tartalmazza 

a) az adott tanév félévének megjelölését, 

b) a tantárgy, tantervi egység megnevezését, kódját, 

c) a vizsga időpontját, 

d) a vizsgáztató oktató nevét, 

e) a vizsgáztató oktató oktatói azonosító számát és aláírását, 

f) a vizsgára jelentkezett hallgató nevét, hallgatói azonosító számát, és 

g) a vizsga értékelését, a keltezést. 

(2) A nem vizsga keretében szerzett értékelésről is vizsgalapot kell kiállítani. A 
vizsgalapon a vizsgáztató oktató rögzíti a vizsga értékelését és a vizsgát követően 
aláírásával haladéktalanul érvényesíti azt. A vizsgalap adatait a felsőoktatási intézmény 
szabályzatában meghatározott módon és időben kell rögzíteni a TR-ben. Ha a 
vizsgalapon szereplő és a TR-ben rögzített értékelés eltér egymástól, a vizsgalap 
értékelését kell irányadónak tekinteni. Ha a vizsgalapon és a teljesítési lapon vagy a 
leckekönyvben szereplő értékelés eltér egymástól, a teljesítési lapon vagy a 
leckekönyvben szereplő értékelést kell irányadónak tekinteni. 

Nftv. Vhr. 56. § (1) Ha a tanéven kívül kerül sor szakmai gyakorlat, vizsga, egyéb oktatási 
tevékenység (a továbbiakban együtt: hallgatói tevékenység) szervezésére, a 
felsőoktatási intézménynek egyértelműen meg kell határozni, hogy melyik, közvetlenül 
előtte vagy utána lévő félévre vonatkozik a hallgatói tevékenység. A felsőoktatási 
intézmény szabályzatában határozza meg a tanévhez és félévhez igazodó képzési 
időszakok belső ütemezését. 

(2) Az utolsó félévben a szorgalmi időszak után - egymást követően - vizsgaidőszakot 
és záróvizsga-időszakot is kell biztosítani. A vizsgákat oly módon kell megszervezni, 
hogy minden érintett hallgató jelentkezni tudjon és vizsgázhasson, továbbá biztosítani 
kell, hogy az adott képzési időszakban a hallgató a sikertelen vizsgát megismételhesse. 

LXIV. Vizsgaidőpontok meghatározása 

420. Az Egyetem a TR segítségével köteles nyilvánosságra hozni a szorgalmi időszak vége 
előtt legalább három héttel az egyes vizsgák napjait, a vizsgázó hallgatóknak az egyes 
vizsganapokra meghatározott maximális létszámát, a vizsgáztatásban közreműködők 
nevét, a jelentkezés idejét és módját. 

421. A vizsgaidőpontokat úgy kell meghatározni, hogy a hallgató a vizsgákat arányosan 
elosztva tehesse le. Együtt teljesítendő előadás és gyakorlat esetében abban az esetben 
adhatók meg vizsgaidőpontok, ha rögzítésre kerültek az elektronikus tanulmányi 
rendszerben a gyakorlati pontszámok vagy gyakorlati jegyek. 

422. Egy vizsgaidőpont szóbeli vizsga esetén nem haladhatja meg a 6 órás időtartamot, és 
legfeljebb 30 fő vizsgáztatását lehet egy vizsgaidőpontra tervezni. A vizsgaidőpont 
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szervezésére mind a délelőtti (8 órától), mind a délutáni napszakban (13 órától) sor 
kerülhet. 

423. A vizsgáztató a vizsgaidőszakban negyven fő feletti tárgyanként legalább három 
vizsgaidőpontot, továbbá egy javítóvizsga-időpontot köteles biztosítani. Negyven fő alatti 
tárgyak esetében a vizsgáztató tárgyanként legalább kettő vizsgaidőpontot, továbbá egy 
javítóvizsga időpontot köteles biztosítani. 

424. A vizsgáztató a vizsgaidőszakban úgy köteles biztosítani a vizsgaidőpontokat, hogy a 
tantárgyat felvett hallgatók számánál összesen 25%-kal több vizsgahelyet köteles 
biztosítani, kivétel a 40 fő alatti tárgyak esetében, ahol a tárgyat felvett hallgatók 100%-
ára kell biztosítani. Amennyiben a tantárgyat legalább 500 hallgató vette fel, a tantárgyat 
felvett hallgatók számánál 35%-kal több vizsgahelyet köteles az oktató biztosítani.  

425. A vizsgaidőpontok létszámának meghatározásakor figyelembe kell venni az esetlegesen 
javítóvizsgázó hallgatók létszámát. A vizsganapokon lehetőséget kell biztosítani a 
javítóvizsga letételére is a meghirdetett hallgatói létszámkereten belül. 

426. A levelező munkarendű hallgatóknak biztosítani kell azt, hogy a rendes vizsgaidőpontok 
közül legalább egy időpont, illetve a javító vizsga időpontja szombati napra – illetve, ha 
a képzésre a pénteki napokon is sor került, a pénteki napra – essen. A hétköznapra 
meghirdetett vizsgaidőpontok esetén a vizsga szervezése során figyelembe kell venni 
azt, hogy a levelező munkarendű hallgatók vizsgáinak kezdete nem eshet 15.50 óránál 
korábbi időpontra.  

427. A hallgatókat a vizsgaidőpontokról, valamint a vizsgáztatásban közreműködő oktatók 
(szigorlati bizottsági tagok) személyéről a vizsgaidőszak megkezdése előtt három héttel 
az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül tájékoztatni kell. 

LXV. Elővizsga 

428. Amennyiben az adott tantárgy tematikájában a tantárgyfelelős oktató biztosítja a 
lehetőséget, a hallgató a tárgyból ún. elővizsgát tehet, amennyiben az egyéni 
felkészülés lehetőségei adottak, és a felkészülés nem hátráltatja a további 
tanulmányaiban.  

429. A nappali munkarend esetében a hallgatók az adott egyelemű előadásból a szorgalmi 
időszak utolsó hetében órarendi időpontban teljesíthetik az elővizsgát. A levelező 
munkarendű hallgatók esetében, az első oktatási időszakot követően a félév rendjében 
meghatározott időpontban, hétköznapokon 15.50 után, illetve szombaton kell az 
elővizsgaalkalmakat meghirdetni. 

430. A szakirányú továbbképzés esetében a hallgatók az előzetesen közzétett tantárgyi 
blokkok befejezését követően teljesíthetik az elővizsgát, a hallgatókkal egyeztetett 
pénteki és szombati napon vagy hétköznapokon 15.50 után. 

431. Az elővizsgát a vizsgaidőszakban tett vizsgának kell tekinteni, rá minden esetben a 
rendes vizsgára vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az 
elővizsga lehetőség biztosítása a kötelezően megadandó vizsgaidőpontok számába 
beszámít.  

432. Az elővizsgára előzetesen az elektronikus tanulmányi rendszerben kell jelentkezni, és 
amennyiben ezt a hallgató elmulasztja, az elővizsgán nem vehet részt.  

433. A hallgató nem mentesülhet az elővizsgára való felkészülés miatt egyéb tanulmányi 
kötelezettsége (pl. óralátogatás, zárthelyi dolgozat megírása stb.) alól.  



 

87 
 

LXVI. Vizsgajelentkezés, mulasztott vizsga 

434. A hallgató valamennyi vizsgatárgyból köteles bejelentkezni valamelyik vizsganapra a 
vizsgaidőszak kezdete előtt (a vizsgajelentkezési időszakban) vagy a rendes 
vizsgaidőszakban. A vizsgajelentkezés határideje jogvesztő. 

435. Ha a hallgató a vizsgajelentkezési vagy vizsgaidőszakban önhibájából egyáltalán nem 
jelentkezik valamelyik vizsgatárgyból vizsgára, a tantárgy teljesítése „nem teljesített”-nek 
minősül. A hallgató ezt követően az adott tantárgyból ismételt tantárgyfelvételre köteles, 
amennyiben a tantárgyat kötelező tantárgyként vette fel.  

436. Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszakot megelőző harmadik héttől kezdve van lehetőség 
az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül. A hallgató mindaddig nem jelentkezhet 
vizsgára, amíg az Egyetemmel szemben pénzügyi vagy egyéb (könyvtár, eszköz stb.) 
tartozása áll fenn, vagy kötelezettségének teljesítésére az Egyetemtől fizetési vagy 
teljesítési haladékot nem kapott. 

437. Vizsgára jelentkezni és vizsgát lemondani legkésőbb a vizsgát megelőző 24 órát 
megelőzően lehetséges.  

438. Amennyiben a hallgató a jelen szabályzat szerint felvett KITEX nyelvvizsgát kíván 
lemondani, erre a 270. pontban megadott jelentkezési határidőig van lehetősége. Ebben 
az esetben az Egyetem törli a hallgató tárgyjelentkezését. A hallgató a következő 
félévben ismét jelentkezhet a KITEX nyelvvizsgára.  

439. Amennyiben a hallgató a TOEIC nyelvvizsgát kíván lemondani, erre az oktatási időszak 
első hetének a végéig van lehetősége. Ebben az esetben az Egyetem törli a hallgató 
tárgyjelentkezését. A hallgató a következő félévben ismét jelentkezhet a TOEIC 
nyelvvizsgára. Határidőn túli lemondás esetén a hallgató a nyelvvizsga költségeinek 
megfizetése alól nem mentesülhet. 

LXVII. Mulasztott vizsga 

440. Ha a hallgató nem mondja le időben a vizsgát az elektronikus tanulmányi rendszerben 
és a vizsgán nem jelenik meg, a 445. pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni 
azzal, hogy a hallgató a rendes vizsgaidőszakban jelentkezhet új vizsgaidőpontra, 
amennyiben az elmulasztott vizsga költségeit a TJSZ alapján megtérítette. Az 
elmulasztott vizsga költségeinek megfizetése alól a hallgató abban az esetben 
mentesülhet, ha a mulasztott vizsgát követően 5 munkanapon belül igazolja, hogy 
távolmaradása indokolt volt.  

441. Mulasztott vizsga esetén az oktató nem kötelezhető további vizsgaidőpont megadására 
vagy a vizsga – 424. pont alapján meghatározott – létszámkeretének növelésére. 
Amennyiben a hallgató mulasztott vizsgáját követően helyhiány miatt a vizsgaidőszak 
ötödik hetéig nem tud vizsgaidőpontra jelentkezni, ismételt tárgyfelvételre köteles, ha a 
tárgyat kötelező tantárgyként vette fel.  

442. A mulasztott vizsgával a hallgató az Egyetem által kötelezően biztosított 
vizsgalehetőségek közül egyet kimerített, ugyanakkor a mulasztott vizsga nem 
számítható be a javítóvizsgák számába.  

443. Ha a hallgató nem mondja le időben a jelen szabályzat 268. – 271. pontjai szerint felvett 
nyelvvizsgát, és a vizsgán nem jelenik meg, a 435. pont rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni azzal, hogy a hallgató a következő vizsgaidőszakban jelentkezhet új 
vizsgaidőpontra, amennyiben az elmulasztott vizsga költségeit a TJSZ-ban foglaltak 
alapján megtérítette. Az elmulasztott vizsga költségeinek megfizetése alól a hallgató 



 

88 
 

abban az esetben mentesülhet, ha a mulasztott vizsgát követően 5 munkanapon belül 
igazolja, hogy távolmaradása indokolt volt.  

LXVIII. Vizsgáztatás rendje 

444. A vizsgák - ideértve a záróvizsgát és a szakdolgozat (diplomamunka) védését is - 
nyilvánosak. A nyilvánosság indokolt esetben (pl. az oktatott tantárgyban foglalt 
minősített adatokra tekintettel) korlátozható vagy kizárható. Erről az adott tantárgy 
oktatásáért felelős intézet/szakcsoport vezetője (a vizsgabizottság elnöke) dönt.  

445. Mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgán az oktató köteles ellenőrizni a résztvevők 
személyazonosságát. A vizsgán a részvétel feltétele a személyazonosság igazolása 
(személyazonosság igazolására alkalmas fényképpel ellátott okirattal). Aki nem tudja 
igazolni személyazonosságát, a vizsgán nem vehet részt.  

446. A szóbeli vizsga a vizsgakérdés(ek) ismertetésével (a tétel átadásával), az írásbeli 
vizsga a vizsgafeladatok átadásával tekintendő megkezdettnek. A vizsga megkezdését 
követően a hallgató teljesítményét érdemjeggyel minősíteni kell. Amennyiben a vizsgán 
részt vevő hallgató a vizsga megkezdését zavarja, és ezt a magatartását a vizsgáztató 
oktató(k) felszólítására sem hagyja abba, a hallgató vizsgáját a vizsgáztató oktató(k) 
jogosult(ak) felfüggeszteni, és fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti(k) a 
hallgató ellen. Ebben az esetben a vizsga mulasztott vizsgának minősül, és a vizsgát a 
hallgatónak meg kell ismételnie a mulasztott vizsgára vonatkozó szabályok szerint. 
Amennyiben a hallgató nem tünteti fel a nevét és az EHA kódját az írásbeli 
vizsgadolgozaton, a vizsga mulasztott vizsgának minősül és a hallgatónak meg kell 
ismételnie a mulasztott vizsgára vonatkozó szabályok szerint.  

447. Az oktató jogosult a hallgató vizsgáját megszakítani és vizsgáját elégtelen érdemjeggyel 
minősíteni, ha nem megengedett segédeszköz(ök) használatát vagy más személy 
együttműködését észleli. Az oktatónak joga van ebben az esetben fegyelmi eljárást 
kezdeményezni.  

448. Szóbeli vizsgán a vizsgázónak lehetővé kell tenni a szükség szerinti, de legalább 15 
perces felkészülést a felelete előtt. Ettől kizárólag a vizsgázó kérésére lehet eltekinteni. 
A vizsga időtartamát az oktató – bizottság esetén a bizottság elnöke – határozza meg.  

449. Vizsgát tartani kizárólag az Egyetem épületeiben lehet. Vizsgát az előre meghirdetett 
időpontban/időszakban kell megtartani. A meghirdetett vizsgaidőpontban a meghirdetett 
időszak kezdetén az oktatónak és a hallgatónak meg kell jelennie.  

450. Amennyiben a hallgató negyed órát meghaladóan késik a vizsgáról, és ezzel a vizsga 
megtartását akadályozza, az oktató jogosult a hallgató vizsgájának befejezésére. Ebben 
az esetben a vizsga mulasztott vizsgának minősül, és a vizsgát a hallgatónak meg kell 
ismételnie a mulasztott vizsgára vonatkozó szabályok szerint.  

451. Amennyiben az oktató fél órát meghaladóan késik a vizsgáról és ezt a tényt az érintett 
hallgatók a Hallgatói Információs Központban a vizsganapján jelezték, az oktató köteles 
a vizsgán esetlegesen meg nem jelent hallgatók részére egy további vizsgaidőpontot 
meghirdetni. 

452. Ha a hallgató bizottság előtt vizsgázik, a hallgató teljesítményét a bizottság elnöke 
értékeli a bizottság tagjainak véleménye alapján.  

453. Az oktató (bizottság) érvényesen csak a hivatalosan nyomtatott vizsgalapon szereplő 
hallgatókat vizsgáztathatja le.  

454. A vizsgáztató (bizottság elnöke) a vizsgalapot szóbeli vizsga esetén a vizsga napján, 
írásbeli vizsga esetén a vizsganapot követő 5 munkanapon belül az illetékes referensnek 
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leadja. Írásbeli vizsga esetén a kijavított vizsgadolgozatokat is továbbítani kell a 
referensnek.  

455. Az oktató – amennyiben az a tantárgy leírásában szerepel – jogosult írásbeli és szóbeli 
vizsga kombinálására is, ún. „belépő vizsga” meghirdetésével. A „belépő vizsgán” csak 
a tantárgyi tudáshoz elengedhetetlen, alapvető ismeretek követelhetők. Elégtelen 
„belépő vizsga” sikertelen vizsgának minősül. „Belépő vizsga” esetén a 422. pontban 
meghatározott létszámkorlátozástól el lehet térni.  

456. A vizsgával kapcsolatos adatokat és a vizsgára adott érdemjegyeket a vizsgalapok 
leadását követő 2 munkanapon belül az elektronikus tanulmányi rendszerbe is be kell 
vezetni.  

457. Amennyiben a hallgató a jelen szabályzat szerint felvett KITEX nyelvvizsgát csak 
részben teljesíti, abban az esetben a tárgy „nem teljesítettnek minősül, és a hallgató a 
nyelvvizsga nem teljesített részének teljesítéséről saját elhatározása alapján önmaga 
gondoskodhat, önálló tantárgyként a nyelvvizsgát még egyszer nem veheti fel.  

458. Amennyiben a hallgató a jelen szabályzat szerint felvett TOEIC nyelvvizsgán a tantárgyi 
tematikában meghatározott 600 pont alatti értéket ér el, abban az esetben a tárgy 
minősítése „elégtelen”. A hallgató ebben az esetben is kap TOEIC nyelvvizsga 
bizonyítványt. 

LXIX. A vizsga eredményének nyilvánosságra hozatala, a betekintés joga 

459. A vizsgák eredményének nyilvánosságra hozatalakor szigorúan ügyelni kell a személyes 
adatok védelméről szóló jogszabályok betartására. A hallgatók előzetes írásos 
beleegyezése nélkül vizsgaeredmények név szerint meghatározva nyilvános helyen 
nem jelenhetnek meg.  

460. A kijavított írásbeli vizsgadolgozatba való betekintést a hallgatóknak a vizsgaeredmény 
közlését követő két héten belül biztosítani kell. Ezt követően a betekintés jogával a 
hallgató nem élhet. 

461. Amennyiben a betekintés időpontjában az oktató nem áll rendelkezésre személyesen, 
köteles a dolgozatok bemutatásakor javítókulccsal ellátott dolgozatot az érintett referens 
rendelkezésére bocsátani a betekintés és az eredmények értelmezésének 
megkönnyítése érdekében.  

462. A megszerzett vizsgák, zárthelyi dolgozatok érdemjegyeiről az Egyetem a hallgatókat az 
elektronikus tanulmányi rendszeren, illetve az Egyetem egyéb hirdetőfelületein keresztül 
tájékoztatja, telefonon nem ad felvilágosítást.  

LXX. Javítóvizsga, ismételt javítóvizsga, és értékemelő vizsga 

463. A javítóvizsga a sikertelen vizsgának az adott vizsgaidőszakban történő első 
megismétlését jelenti. A javítóvizsgára legkorábban a sikertelen vizsgát követő harmadik 
naptári napon, kerülhet sor. 

464. Az ismétlő javítóvizsga a sikertelen vizsga adott vizsgaidőszakban második alkalommal 
történő megismétlése. 

465. Amennyiben a hallgatót két alkalommal ugyanaz a személy vizsgáztatta le és értékelte 
elégtelenre, – az intézetvezetőnek, legkorábban a következő félév vizsgajelentkezési 
időszaka első napjáig írt, erre irányuló elektronikus kérelme alapján – biztosítani kell, 
hogy a vizsgáját másik oktató vagy külön bizottság előtt tehesse le. 
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466. Bizottság szervezése esetén a bizottság legalább 3 tagból állhat, és a hallgató 
érdemjegyét a bizottság tagjai által adott érdemjegyek felfelé kerekített átlaga alapján 
kell megállapítani azzal, hogy a hallgató abban az esetben kaphat elégtelent, 
amennyiben a bizottság tagjainak többsége (legalább két tag) elégtelen érdemjegyet 
adott.  

467. Záróvizsgát egy vizsgaidőszakon belül nem lehet ismételni. 

468. A hallgató bármely az adott félévben letett sikeres vizsga esetén a vizsgaidőszak 
befejezéséig, az előre meghirdetett időpontokban, egy alkalommal értékemelő vizsgát 
tehet. Az értékemelő vizsgán az első vizsgán szerzett érdemjegyen rontani is lehet. A 
sikeres vizsga javításával újabb kredit nem szerezhető. 

469. A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a 
hallgatói jogviszonyát, akinek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő 
javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt. 

LXXI. A tanulmányi eredmény megállapítása, a félév zárása 

Nftv. Vhr. 57. § (3) A kreditrendszerű képzésben a hallgató teljesítményének nyomon 
követésére az adott képzésben folytatott tanulmányok egy képzési időszakára, illetve a 
tanulmányok egészére számított (halmozott) súlyozott tanulmányi átlag szolgál. A 
súlyozott tanulmányi átlag számításánál az adott időszakban teljesített tantárgyak 
kreditértékének és érdemjegyének szorzatából képzett összeget a teljesített tárgyak 
kreditjeinek összegével kell osztani. 

(4) Egy félévben a hallgató adott képzésén a teljesítményének mennyiségi és minőségi 
megítélésére a kreditindex, illetve a korrigált kreditindex alkalmas. A kreditindex 
számításánál a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének 
szorzataiból képezett összeget - átlagos előrehaladás esetén - az egy félév alatt 
teljesítendő harminc kredittel kell osztani. A korrigált kreditindex a kreditindexből egy, 
a félév során teljesített és az egyéni tanrendben vállalt kreditek arányának megfelelő 
szorzótényezővel számítható. Az összesített korrigált kreditindex a hallgató több 
féléven keresztüli teljesítményének mennyiségi és minőségi megítélésére szolgál. Az 
összesített korrigált kreditindex számítása megegyezik a korrigált kreditindex 
számításával, azzal, hogy félévenkénti harminc kreditet és a teljes időszak alatt felvett 
és teljesített krediteket kell figyelembe venni. 

470. A tanulmányi átlageredményt mind nappali, mind levelező munkarendű képzésben 
félévente, a vizsgaidőszakot követő 5 munkanapon belül az Ügyfélszolgálati és 
Tanulmányi Igazgatóság által meg kell állapítani és a TR rendszerben le kell zárni, 
továbbá az elektronikus leckekönyvbe be kell vezetni. 

471. A hallgató tanulmányi munkájának mennyiségét az adott félévben vagy a tanulmányok 
kezdetétől megszerzett kreditek száma mutatja. 

472. A kreditrendszerű képzésben a hallgató teljesítményének nyomon követésére súlyozott 
tanulmányi átlag szolgál. A súlyozott átlag megadható a hallgató adott félévében 
megszerzett, valamint az összes kreditpontjára (halmozott átlag). 

473. Egy félévben a hallgató teljesítményének mennyiségi és minőségi megítélésére a 
kreditindex, illetve a korrigált kreditindex alkalmas. 

474. Az összesített korrigált kreditindex a hallgató több féléven keresztüli teljesítményének 
mennyiségi és minőségi megítélésére szolgál. Az összesített korrigált kreditindex 
számítása megegyezik a KIkorr számításával azzal, hogy félévenként harminc kreditet és 
a teljes időszak alatt felvett és teljesített krediteket kell figyelembe venni. 
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475. A súlyozott (tanulmányi) átlag, a kreditindex és a korrigált kreditindex számításakor az 
adott félévet megelőzően más vagy ugyanazon intézményben teljesített (kreditált) 
tantárgy kreditértékét, illetve a hozzá kapcsolódó érdemjegyet figyelmen kívül kell 
hagyni, viszont a részképzés jellegű teljesítések kategóriába tartozó adott félévi kreditek 
a súlyozott (tanulmányi) átlag, a kreditindex, valamint a korrigált kreditindex szerinti 
teljesített kreditnek minősülnek. 

476. Az összesített korrigált kreditindex számítása megegyezik a korrigált kreditindex 
számításával, azzal, hogy félévenkénti harminc kreditet és a teljes időszak alatt felvett 
és teljesített krediteket kell figyelembe venni. 

477. A hallgató tanulmányi eredményeiről az elektronikus tanulmányi rendszerből kaphat 
tájékoztatást. 

LXXII. Nyelvi előkészítőre vonatkozó sajátos szabályok 

478. Az Idegen Nyelvi Intézet vezetője a hallgató által kitöltött nyelvi szintfelmérő eredménye 
alapján meghatározza, hogy a hallgató szintjének megfelelően mely csoportban kezdi 
meg a tanulmányait, illetve az egyéni haladási ütemet is figyelembe véve a középfokú 
nyelvi szint eléréséhez minimum hány félévig kell részt vennie az előkészítőn. 

479. Az adott félévben a nyelvi vizsgára való bocsátás feltétele a nyelvi gyakorlati kurzus 
sikeres teljesítése. 

480. A nyelvi vizsgára jelen szabályzat vizsgáztatási rendje érvényes. azzal a kivétellel, hogy 
a nyelvi vizsga sajátosságaiból adódóan a sikertelen vizsgát ugyanabban a félévben 
legfeljebb egy alkalommal lehet megismételni ismételt tantárgyfelvétel nélkül. 

481. A javítóvizsgára legkorábban a sikertelen vizsgát követő hetedik naptári napon kerülhet 
sor. 

482. A hallgatónak lehetősége van nemzetközi nyelvvizsga bizonyítvány bemutatásával a 
szak megkezdéséhez szükséges előírt nyelvtudást igazolni legkésőbb a tárgyfelvételi 
időszak végéig. 

LXXIII. Szakmai gyakorlat 

Nftv. 44. § (1) A hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát: 

a) a duális képzés képzési ideje alatt külső gyakorlóhelyen, a képzési program 
keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati 
képzés során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben 
vagy külső gyakorlóhelyen, 

b) a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben 
vagy a felsőoktatási intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben. 

(2) A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a 
munka törvénykönyvének a rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. A Kormány a 
hallgatói munkaszerződésre vonatkozó szabályok meghatározása során a munka 
törvénykönyvénél a hallgató számára kedvezőbb feltételeket állapíthat meg. 

(3) A hallgatót 
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a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot 
elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt, valamint a duális képzés képzési ideje alatt 
díjazás illeti, amelynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai 
gyakorlóhely fizeti, 

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felek megállapodása szerinti díjazás illeti, 
melynek ellenében a hallgató által e jogviszonyban létrehozott dolgok tulajdonjoga, 
illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok - eltérő megállapodás hiányában - 
a felsőoktatási intézményre, illetve az általa létrehozott gazdálkodó szervezetre az 
átadással átszállnak. 

(3a) A képzési program keretében, illetve a képzés részeként - az (1) bekezdés a) pont 
szerint - megszervezett szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói 
munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet. A hallgatót ez esetben is megilletik 
mindazon jogok, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A 
gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóval e tevékenységére tekintettel a Kormány 
által meghatározott feltételekkel megállapodást kell kötni. 

483. A hallgatók tanulmányaik során – az egyes szakok képesítési követelményeiben, 
képzési és kimeneti követelményeiben, illetve a mintatantervben meghatározottak 
szerint – a képzési idő egy meghatározott részét – szakmai gyakorlaton kötelesek tölteni. 
Ennek célja, hogy a hallgató a munka és a művészeti élet világának valós kérdéseivel 
szembesüljön; a gyakorlatban is kipróbálja a tanulmányai alatt elsajátított tudást és 
készségeket; ezeket magasabb szintre fejlessze, kiegészítse. 

484. Szakmai gyakorlatot olyan szervezetnél lehet elvégezni, amely a gyakorlati cél 
megvalósítását biztosítani tudja, és a szervezet profilja a hallgató által végzett szaknak 
megfelel.  

485. A hallgató szakmai gyakorlati helyet az Egyetem által meghirdetett lehetőségek közül 
választhatja ki. A gyakorlati helyek közzététele a karrier.metropolitan.hu honlapon 
történik.  

486. Szakmai gyakorlat letöltésére szolgáló munkahely kiválasztása egyéni úton is történhet, 
ehhez az Egyetem adminisztrációs segítséget nyújt. 

487. A szakmai gyakorlatot – művészeti, művészetközvetítő képzések, szakirányú 
továbbképzések kivételével – az a hallgató kezdheti meg, aki  

a) hat féléves képzés esetén legalább négy lezárt aktív félévet;  

b) hét féléves képzés esetén legalább öt lezárt aktív félévet; 

c) felsőoktatási szakképzés esetén legalább két lezárt aktív félévet  

teljesített. 

488. Különösen indokolt esetben a hallgató az 487. pontban foglaltaktól eltérő időpontban is 
megkezdheti a szakmai gyakorlatot. Ebben az esetben a szakmai gyakorlat megkezdése 
előtt, hat féléves képzés esetén legalább három lezárt aktív félévet, hét féléves képzés 
esetén legalább négy lezárt aktív félévet kell teljesítenie a hallgatónak. 

489. A hallgatónak legkésőbb a szakmai gyakorlat megkezdése előtt 10 munkanappal 
cégszerűen alá kell íratnia, és el kell juttatnia a Karrier Centrumhoz a NEPTUN-
rendszerből kinyomtatott „Együttműködési megállapodást” két eredeti példányban. 

490. Az „Együttműködési megállapodástól” eltérő egyedi szerződéseket az előzetes 
egyeztetések érdekében legkésőbb a gyakorlat megkezdése előtt 30 munkanappal 
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jóváhagyásra elektronikus formában be kell nyújtani a Karrier Centrumhoz. Az egyedi 
szerződés elfogadását követően a hallgatónak a NEPTUN-rendszer adott felületén 
rögzítenie kell a szerződés szükséges adatait. Ezt követően egyedi szerződések 
elfogadására nincs lehetőség.  

491. A kötelező szakmai gyakorlatot csak abban az esetben kezdheti meg a hallgató, illetve 
tekinti érvényesnek az Egyetem, amennyiben az „Együttműködési megállapodást” vagy 
a jóváhagyott egyedi szerződést mind a gyakorlatot biztosító hely, mind az Egyetem 
képviselője még a szakmai gyakorlat megkezdése előtt aláírja. A szakmai gyakorlat 
megkezdése nem tekinthető érvényesnek a felek által aláírt megállapodás nélkül.  

492. A szakmai gyakorlat elmulasztása esetén a hallgató részére nem adható ki 
végbizonyítvány (abszolutórium), záróvizsga-jelentkezését nem lehet elfogadni.  

493. A hallgató szakmai gyakorlaton való részvétele során viselt kártérítési felelősségéről az 
nemzeti felsőoktatási törvény, valamint a munka törvénykönyve rendelkezik. 

494. A szakmai gyakorlat időtartama – a művészeti, művészetközvetítő képzések, szakirányú 
továbbképzések kivételével – napi 8 órás munkavégzéssel:  

a) munkahellyel nem rendelkező hallgatóknak 

- nappali munkarend esetén: minimum 12 hét, maximum 26 hét, 

- levelező munkarend esetén: minimum 3 hét, maximum 26 hét, 

- felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók esetében: 
minimum 14 hét, maximum 26 hét. 

b) munkahellyel rendelkező hallgatók esetében teljesíthető saját 
munkahelyen 

495. A hallgatónak az elektronikus tanulmányi rendszerben fel kell vennie a „Szakmai 
gyakorlat” tantárgyat és abban a félévben, amelyben felvette a tantárgyat, be kell 
fejeznie a gyakorlatot legkésőbb az adott félév szorgalmi időszakának végéig.  

496. Szakmai gyakorlat teljesítésére hivatkozással nem kérhető és nem adható felmentés a 
gyakorlati órák látogatása alól.  

497. A szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges dokumentumok késedelmes benyújtása 
esetén a hallgatónak meg kell fizetnie a késedelemből következő különeljárási díjat. 

498. Amennyiben a mintatanterv a Szakdolgozati konzultáció I. kurzus és a szakmai gyakorlat 
teljesítését egy félévben írja elő, a szakmai gyakorlati tájékoztató fórumon való részvétel 
kötelező a Szakdolgozati konzultáció I. kurzus felvételét megelőző félévben. 

LXXIV. A szakmai gyakorlat teljesítésének rendje munkahellyel nem rendelkező 
hallgatók számára 

499. A hallgatónak a tantárgy teljesítéséhez be kell nyújtania a Karrier Centrumhoz a 
kihirdetett határidőig: 

a) a fogadó cég által aláírt, lepecsételt „Együttműködési megállapodást”; 

b) a „Beszámoló dolgozatot”, melyet a NEPTUN-rendszer megfelelő felületére kell 
feltölteni;  

c) a gyakorlatvezető által aláírt és lepecsételt „Munkahelyi vezetői értékelés” egy 
példányát papír alapon, valamint elektronikusan is a Karrier Centrumban. 
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500. A „Szakmai gyakorlat” tantárgy csak a fenti dokumentumok mindegyikének beadásával 
tekinthető teljesítettnek.  

501. A Karrier Centrum feltölti a „Hallgatói visszajelzés a szakmai gyakorlatról” című 
kérdőívkitöltésére szolgáló linket a Karrier Centrum weboldalára. A kérdőív információit 
a Karrier Centrum által végzett kutatásokhoz, a szakmai gyakorlat tapasztalatainak 
elemzéséhez használja fel az Egyetem.  

502. Külföldi szakmai gyakorlat esetében, az utazás időpontja előtt legalább 10 munkanappal, 
el kell juttatnia a hallgatónak a NEPTUN-rendszerből kinyomtatott idegen nyelvű 
„Együttműködési megállapodás” két eredeti példányát a Karrier Centrumba. 
Amennyiben a szakmai gyakorlatot biztosító cég egyedi szerződést kíván kötni az 
Egyetemmel, úgy a hallgatónak hivatalos fordítást is kell csatolnia a szerződés mellé 
vagy felkérheti az Egyetemet a fordításra. Mindkét esetben a fordítási költség a hallgatót 
terheli. A lefordított szerződést az Egyetem hagyja jóvá és fogadja el. Az elfogadást 
követően a hallgatónak a NEPTUN-rendszer adott felületén rögzítenie kell a szerződés 
szükséges adatait. Aláírás után a hallgatónak lehetősége van a szerződést személyesen 
átvenni a Karrier Centrumban. 

LXXV. A szakmai gyakorlat teljesítésének rendje munkahellyel rendelkező hallgatók 
számára 

503. A munkahellyel rendelkező hallgatók számára az elektronikus tanulmányi rendszerben 
meghirdetett időpontig kötelező a NEPTUN-rendszerbe feltölteni: 

a) a lepecsételt és aláírt „Munkáltatói igazolás” eredeti példányát és  

b) a „Munkaköri leírás”-t, 

amelyeket a jelenlegi vagy legfeljebb egy évvel korábbi munkahelyük állít ki. 

504. Amennyiben a Karrier Centrum a NEPTUN-rendszerben elfogadja a Munkahely 
beszámítás gyakorlatként kérelmet a szakmai gyakorlat teljesítettnek tekinthető, 
jóváírásra kerül a „szakmai gyakorlat” tantárgya.  

505. Amennyiben a Karrier Centrum a NEPTUN-rendszerben elutasítja a Munkahely 
beszámítás gyakorlatként kérelmet, írásban értesítést küld kötelező céglátogatásról 
vagy a hallgatónak szakmai gyakorlati helyet kell választania – a művészeti, 
művészetközvetítő képzési terület szakjait, valamint a szakirányú továbbképzési szakok 
kivéve. Céglátogatáson egy alkalommal kötelező részt vennie a hallgatónak, és az ott 
szerzett tapasztalatokról beszámoló dolgozatot készítenie a megadott szempontok 
alapján. 

LXXVI. A szakmai gyakorlat ellenőrzése, értékelése 

506. Az Egyetem kijelölt képviselője a szakmai gyakorlatot biztosító cég vagy szervezet 
vezetőjével vagy kapcsolattartójával egyeztetett időpontban látogatást tehet a fogadó 
cégnél vagy szervezetnél. A látogatást a fogadó cég vagy szervezet is kezdeményezheti.  

507. Amennyiben a hallgató azt tapasztalja, hogy a szakmai gyakorlati helye nem biztosítja a 
gyakorlati cél megvalósulását, lehetősége van új szakmai gyakorlati helyet választania 
az alábbi feltételekkel: 

- A szakmai gyakorlati hely módosításához a Karrier Centrum igazgatójának írásbeli 
engedélye szükséges, melyet a hallgatónak a változtatás felmerülésének 
időpontjában jeleznie kell a karriercentrum@metropolitan.hu e-mail címre írt 
kérelemben. 

mailto:karriercentrum@metropolitan.hu
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- A hallgató köteles azonnali hatállyal írásban kéri a gyakorlatot biztosító cégtől az 
Együttműködési megállapodás megszüntetését, csatolva a Karrier Centrum 
igazgatójának írásbeli engedélyét. Az Együttműködési megállapodás 
megszüntetéséről szóló nyilatkozatot a hallgató köteles eljuttatni a Karrier 
Centrumhoz. 

508. Amennyiben a hallgató elmulasztja a szakmai gyakorlati hely módosítás írásbeli 
engedélyezését, valamint a cég értesítését, és nem jelenik meg a gyakorlati helyen, az 
adott félévben a „Szakmai gyakorlat” nem teljesítettnek minősül, és ebben az esetben a 
hallgató ismételt tárgyfelvételre köteles.  

509. A szakmai gyakorlat megkezdésétől számított 15 munkanapon túl benyújtott módosító 
kérelem alapján a Karrier Centrum igazgatója az alábbiak szerint mérlegelheti a szakmai 
gyakorlati helyének módosítását:  

a) amennyiben az eredetileg választott szakmai gyakorlati helyen történő teljesítést 
a munkahelyi vezető nem igazolja, az adott félévben előírt minimum 12 hét 
(levelező munkarendű hallgatók esetében minimum 3, felsőoktatási 
szakképzésben részt vevő hallgatók esetében minimum 14 hét) időtartamú 
szakmai gyakorlat tantárgy nem teljesíthető;  

b) abban az esetben, ha az eredetileg választott szakmai gyakorlati helyen történő 
teljesítést a munkahelyi vezető igazolja, a kötelezően előírt minimum 12 hétből 
(levelező munkarendű hallgatók esetében minimum 3, felsőoktatási 
szakképzésben részt vevő hallgatók esetében minimum 14 hétből) fennmaradó 
rész egy új szakmai gyakorlati helyen befejezhető.  

510. A hallgatónak a szakmai gyakorlaton tanúsított hozzáállását, teljesítményét a szakmai 
gyakorlat letöltésére szolgáló munkahelyen kijelölt gyakorlatvezető a „Munkahelyi 
vezetői értékelés” c. nyomtatványban értékeli. Ezen értékelés tartalmazza a szakmai 
gyakorlat letöltésének, a jelenlét igazolását, valamint a hallgató munkájának írásos 
értékelését, minősítését.  

511. A hallgató kérésére a szakmai gyakorlati helyen kijelölt gyakorlatvezető egy ún. 
referencia levelet állíthat ki, mely növeli a hallgató munkaerő-piaci elhelyezkedési 
esélyeit.  

512. A szakmai gyakorlat végleges értékelését a Karrier Centrum igazgatója háromfokozatú 
skálán határozza meg  

513. A szakmai gyakorlat teljesítésének tényét és minősítését az elektronikus leckekönyvbe 
be kell jegyezni.  

LXXVII. A művészeti, művészetközvetítés képzési terület szakmai gyakorlatára 
vonatkozó sajátosságok 

LXXVIII. A szakmai gyakorlat felépítése 

514. A művészeti, művészetközvetítés képzési terület szakjainak szakmai gyakorlatára 
vonatkozóan az általános szabályokat a jelen fejezetben meghatározott eltérésekkel kell 
alkalmazni. Az egyes művészeti, művészetközvetítői szakokon teljesítendő szakmai 
gyakorlati óraszámokat a Karrier Centrum weboldalán és az elektronikus tanulmányi 
rendszerben teszi közzé. A művészeti, művészetközvetítés képzési terület szakmai 
gyakorlata egy, illetve két részből is állhat.  

515. Amennyiben a szakmai gyakorlat két részből áll, egyik felét az Egyetemen belül 
szervezett szakmai gyakorlat (a továbbiakban: belső szakmai gyakorlat), másik felét a 
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külső szakmai gyakorlóhelyen szervezett szakmai gyakorlat (a továbbiakban: külső 
szakmai gyakorlat) alkotja. 

516. A szakmai gyakorlat állhat teljes egészében belső vagy teljes egészében külső szakmai 
gyakorlatból is. A művészeti, művészetközvetítés képzési terület belső és külső szakmai 
gyakorlata részletekben is teljesíthető. A belső szakmai gyakorlatot az első aktív félévtől, 
a külső szakmai gyakorlatot az 522. pont szerinti határidőtől kezdve lehet részletekben 
teljesíteni. 

517. A művészeti, művészetközvetítés képzési területen a szakmai gyakorlat művésztelepen 
eltöltött gyakorlattal, valamint szakmai tanulmányúton való részvétellel is elvégezhető. 

LXXIX. A belső szakmai gyakorlat 

518. Belső szakmai gyakorlatnak minősül az Egyetem érdekében, az Egyetem eszközeivel 
és az Egyetem területén végzett gyakorlati munkateljesítmény, melyet az adott szak 
szakvezetője hagyja jóvá. 

519. A belső szakmai gyakorlat igénylését, nyilvántartását és teljesítését a NEPTUN-
rendszerben kell nyilvántartani. 

LXXX. A külső szakmai gyakorlat 

520. Külső szakmai gyakorlatnak minősül az Egyetemmel megállapodást kötött külső 
szervezetnél vagy személynél végzett gyakorlati, művészeti munkateljesítmény. 

521. Külső szakmai gyakorlatot olyan szervezetnél, személynél lehet elvégezni, amely/aki a 
gyakorlati cél megvalósítását biztosítani tudja, és a végzett szakmai gyakorlati 
tevékenység művészeti profilja a hallgató által végzett szaknak megfelel. 

522. A külső szakmai gyakorlatot az a hallgató kezdheti meg, aki legalább két lezárt aktív 
félévet teljesített. 

523. A művészeti, művészetközvetítés képzési terület szakjainak szakmai gyakorlatára 
vonatkozó részletes előírásokat (ideértve az óraszámban meghatározott időtartamot, a 
teljesítés speciális feltételeit, a belső és külső szakmai gyakorlat egymáshoz viszonyított 
időbeli vagy kredit arányát stb.) az elektronikus tanulmányi rendszerbe feltöltött 
dokumentum tartalmazza. A hivatkozott dokumentumban meghatározott teljesítési 
kötelezettség a hallgató számára kötelező, az attól való eltérés kizárólag a szakvezető 
előzetes egyetértésével lehetséges. 

524. A Karrier Centrum feltölti a „Hallgatói visszajelzés a szakmai gyakorlatról” című kérdőív 
kitöltésére szolgáló linket a Karrier Centrum weboldalára. A kérdőív kitöltése és 
visszaküldése elektronikus módon történik.  

525. A művészeti, művészetközvetítő képzések szakjai esetén a szakvezetők által adott 
javaslatok alapján az intézetvezető gyűjti össze a javasolt külső szakmai gyakorlati 
helyeket, melyeket legkésőbb a külső szakmai gyakorlat teljesítésének megkezdését 
megelőző félév vizsgajelentkezési időszak kezdetéig továbbít a Karrier Centrum 
vezetője részére, aki gondoskodik a közzétételről az Egyetem honlapján, a Karrier 
Centrum erre a célra rendszeresített – hirdetőtábláján. 

526. Külső szakmai gyakorlat teljesítésére hivatkozással nem kérhető és nem adható 
felmentés a gyakorlati órák látogatása alól. 

527. A külső, valamint a belső szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges dokumentumok 
késedelmes benyújtása esetén a hallgatónak meg kell fizetnie a késedelemből 
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következő – az elektronikus tanulmányi rendszerben közzétett díjtáblázatban 
meghatározott összegű – különeljárási díjat. 

LXXXI. A belső szakmai gyakorlat ellenőrzése, értékelése, teljesítésének rendje 

528. A hallgatónak a szakmai gyakorlat tantárgy teljesítéséhez be kell nyújtania a megadott 
határidőig a belső szakmai gyakorlat teljesítése esetén – az Egyetem honlapjáról 
letölthető – „Belső szakmai gyakorlat igazolás” című dokumentumot, melyet a 
szakvezető aláírásával jóváhagy. 

529. A belső gyakorlat igazolása az elvégzett gyakorlati munkát megrendelő szervezeti 
egység vezető javaslata alapján, az intézetvezető ellenjegyzését követően a szakvezető 
feladata. 

530. A belső szakmai gyakorlat értékelése háromfokozatú skálán történik, melyet szöveges 
értékeléssel lehet kiegészíteni, ennek figyelembevételére a szakvezető köteles a 
szakmai gyakorlat tantárgy végleges értékelésekor. 

LXXXII. A külső szakmai gyakorlat ellenőrzése, értékelése, teljesítésének rendje 

531. A hallgatónak a külső szakmai gyakorlaton tanúsított hozzáállását, teljesítményét a 
szakvezető által kijelölt gyakorlatvezető a „Munkahelyi vezetői értékelés” c. 
nyomtatványban értékeli. Ezen értékelés tartalmazza a külső szakmai gyakorlat 
letöltésének, a jelenlétnek igazolását, valamint a hallgató munkájának írásos 
értékelését, minősítését. 

532. A hallgató a „Munkahelyi vezetői értékelés”c. nyomtatvány egy példányát papír alapon 
aláírva, lepecsételve köteles a Karrier Centrumban leadni, valamint elektronikusan is 
benyújtani.  

533. A szakmai gyakorlat végleges értékelését a külső és a belső szakmai gyakorlatok 
értékeléseinek figyelembe vételével a szakvezető háromfokozatú skálán határozza meg. 

LXXXIII. Az angol nyelvű képzések nem magyar állampolgárságú hallgatóinak szakmai 
gyakorlatára vonatkozó sajátosságai 

534. Az angol nyelvű képzések nem magyar állampolgárságú hallgatóira vonatkozó szakmai 
gyakorlatra vonatkozóan az általános szabályokat a jelen alfejezetben meghatározott 
eltérésekkel kell alkalmazni. 

535. A hallgatónak a tantárgy teljesítéséhez be kell nyújtania a Karrier Centrumhoz az 
elektronikus tanulmányi rendszerben megadott határidőig: 

a) a fogadó cég által aláírt, lepecsételt angol nyelvű „Együttműködési megállapodást”  

b) a gyakorlatvezető által aláírt és lepecsételt angol nyelvű „Munkahelyi vezetői 
értékelést” egy példányban, papír alapon a Karrier Centrumban valamint 
elektronikusan. 

536. A szakmai gyakorlat végleges értékelését a Karrier Centrum igazgatója háromfokozatú 
skálán határozza meg. 

537. A Karrier Centrum feltölti a „Hallgatói visszajelzés a szakmai gyakorlatról”című kérdőív 
kitöltésére szolgáló linket a Karrier Centrum weboldalára. A kérdőív kitöltése és 
visszaküldése elektronikus módon történik. A kérdőív információit a Karrier Centrum által 
végzett kutatásokhoz, a szakmai gyakorlat tapasztalatainak elemzéséhez használja fel 
az Egyetem.  



 

98 
 

LXXXIV. Törzslap, törzslap-kivonat 

Nftv. Vhr. 36. § (1) A törzslap a hallgató személyes és tanulmányi adatainak 
nyilvántartására szolgál a törzslapban megjelölt hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódóan. 

(2) A papír alapon vagy elektronikusan előállított és hitelesített hallgatói törzslap a TR-
ben nyilvántartott adatokból az alábbiakat tartalmazza: 

1. a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosító számát, a székhely, illetve 
a telephely címét, a hallgató nevét, hallgatói azonosító számát és a törzslap 
sorszámát, valamint a papír alapú törzslap esetén a részét képező oldalak 
sorszámát és funkcióját összesítő felsorolást; 

2. a hallgató személyes adatait (születési neve, anyja születési neve, születési helye 
és ideje, állampolgársága, bejelentett lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, 
értesítési címe és telefonszáma, elektronikus levélcíme, társadalombiztosítási 
azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 
tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat - külön törvény szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a 
tartózkodási jogot igazoló okmány - megnevezése, száma); 

3. a leckekönyv-nyomtatvány sorszámát és a diákigazolvány sorszámát; 

4. a törzslaphoz kapcsolódó hallgatói jogviszony adatait (keletkezésének és 
megszűnésének időpontja); 

5. a hallgató képzésének adatait képzésenként (a képzés neve, szintje, 
munkarendje, nyelve, a képzési és kimeneti követelmények szerinti képzési ideje, 
telephelye, a képzés megkezdésének időpontja és létrejöttének módja, a 
határozat száma, a képzés befejezésének időpontja és módja), a képzés - több 
képzés esetén a képzések - bemeneti feltételeként meghatározott okiratok adatait 
(az okirat megnevezése, kibocsátó intézmény neve, az okirat száma, kiállításának 
időpontja), átvétel esetén az átadás adatait (az átadó felsőoktatási intézmény 
neve, azonosító száma, az átadó intézményben folytatott képzés neve, szintje, 
munkarendje, nyelve, helye, finanszírozási formája); 

6. a képzési időszakra vonatkozó összefoglaló adatokat (a képzési időszak 
megnevezése, a képzések neve, finanszírozási formája, státusza, a támogatott 
félév sorszáma, az adott képzési időszakban felvett és megszerzett kreditek 
száma, elismert kreditek száma, az összes kredit száma, a súlyozott tanulmányi 
átlag); 

7. képzési időszakonként a felvett tantárgyak, tantervi egységek adatait (neve, 
kódja, az oktató neve, a kreditértéke, a számonkérés módja, heti vagy féléves 
óraszáma, a foglalkozás típusa, a követelmények teljesítésének értékelése, 
időpontja, az értékelő oktató neve), a képzési időszak lezárásának adatait 
képzésenként (a lezárás dátuma, a felvett kredit, a teljesített kredit, a (halmozott) 
súlyozott tanulmányi átlag, a kreditindex, korrigált kreditindex, összesített 
korrigált kreditindex); 

8. saját vagy más felsőoktatási intézményben korábban folytatott tanulmányok 
alapján teljesítettnek elismert tantervi követelményeket képzésenként, képzési 
időszakonként (a tantervi követelmény megnevezése, kódja, kreditértéke, a 
kreditátviteli bizottság döntésének száma és dátuma); 

9. saját vagy más felsőoktatási intézményben folytatott párhuzamos vagy 
vendéghallgatói tanulmányok alapján teljesítettnek elismert tantervi 
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követelményeket képzésenként, képzési időszakonként (a tantervi követelmény 
megnevezése, kódja, kreditértéke, értékelése, a kreditátviteli bizottság 
döntésének száma és dátuma); 

10. külföldi felsőoktatási intézményben folytatott résztanulmányok alapján 
teljesítettnek elismert tantervi követelmények adatait képzésenként, képzési 
időszakonként (a keretprogram jellemzője, a képzés neve, a külföldi intézmény 
neve, a tantervi követelmény megnevezése, kreditértéke, kódja, átszámított 
értékelése, a kreditátviteli bizottság döntésének száma és dátuma), 

11. munka- és egyéb tapasztalatok alapján teljesítettnek elismert tantervi 
követelményeket képzésenként képzési időszakonként (a tantervi követelmény 
megnevezése, kreditértéke, a kreditátviteli bizottság döntésének száma és 
dátuma); 

12. a hallgatót érintő döntéseket képzésenként (típusa, száma és dátuma, rövid 
leírása); 

13. a szakmai gyakorlat teljesítésével kapcsolatos adatokat képzésenként 
(megnevezése, értékelése, kreditértéke, a szakmai gyakorlóhely neve, a 
gyakorlat időtartama, a gyakorlatvezetők neve, a teljesítés elfogadásának 
időpontja, az elfogadó neve, beosztása); 

14. a végbizonyítvány (abszolutórium) adatait; 

15. a szakdolgozat, diplomamunka adatait (témaköre, címe, a képzés neve, a 
benyújtás dátuma, a témavezető és a bíráló neve, értékelése, továbbá ha nincs 
záróvizsga részeként védés, akkor a szakdolgozat végső értékelése, az 
értékelést adó neve, beosztása, az értékelés dátuma); 

16. a záróvizsga adatait (a képzés neve, a vizsga részei és azok időpontjai, 
részeredményei, a végső értékelés, a bizottság elnökének és tagjainak neve, 
oktatói azonosítója); 

17. az oklevél adatait (a formanyomtatvány sorszáma, az oklevél intézményi 
sorszáma, a képzés neve, a megszerzett végzettségi szint és szakképzettség 
neve, a kiállítás időpontja, az aláíró neve, beosztása); 

18. az oklevélmelléklet adatait (a formanyomtatvány sorszáma, a kiállítás időpontja, 
az aláíró neve, beosztása); 

19. az idegennyelvi követelmények teljesítésére vonatkozó adatok (a nyelv 
megnevezése, a követelmények teljesítésének módja, a nyelvvizsga szintje, 
fajtája, típusa, a bizonyítvány száma, a kiállító intézmény neve, a kiállítás dátuma, 
az okirat benyújtásának időpontja; felmentés esetén a felmentés oka, a határozat 
száma és dátuma, részleges felmentés esetén a felmentett rész megjelölése is); 

20. a fegyelmi és kártérítési adatokat; 

21. a fogyatékossággal kapcsolatos adatokat (típusa, a szakvéleményt kiállító 
szakértő, bizottság neve, címe, a szakvélemény kelte, bemutatásának időpontja); 

22. a hallgatói balesetre vonatkozó adatokat; 

23. a törzslap hitelesítését; 

24. a doktorandusz hallgató korábbi doktori képzéseinek adatait (a felsőoktatási 
intézmény neve, intézményi azonosító száma, a program megnevezése); 

25. a doktori fokozat megszerzése feltételeinek teljesítésére vonatkozó adatokat (a 
komplex vizsga időpontja, eredménye, a doktori védés időpontja, eredménye); 
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26. az odaítélt doktori fokozat megnevezését. 

(3) A felsőoktatási intézményben ugyanarról a személyről az adott hallgatói 
jogviszonyához kapcsolódóan - minden jogviszony típus esetén - egy törzslap 
vezethető. A hallgatói jogviszony megszűnése után, újabb jogviszony létesítésekor új 
törzslapot kell nyitni. 

(4) A törzslapok sorszámozásáról a felsőoktatási intézmény szabályzatában rendelkezik 
azzal, hogy a törzslapok egyedi sorszámozását biztosítani kell. 

(5) A papír alapú törzslap minden lapján fel kell tüntetni a felsőoktatási intézmény nevét 
és intézményi azonosítóját, a hallgató nevét és hallgatói azonosító számát, a törzslap 
sorszámát. 

(6) A törzslapot a hallgatói jogviszony megszűnését követő három hónapon belül kell 
hitelesíteni. 

Nft. Vhr. 36. § (12) A törzslap-kivonat legalább a felsőoktatási intézmény nevét, 
intézményi azonosító számát, a székhely, illetve a telephely címét, a hallgató nevét, 
hallgatói azonosító számát és a törzslap sorszámát, valamint a (2) bekezdés 2., 4-14. és 
23. pontjában meghatározott adatokat tartalmazza. 

LXXXV. Leckekönyv 

Nftv. Vhr. 41. § (1) A felsőoktatási intézménynek a hallgató részére leckekönyvet kell 
vezetnie, ha az alábbi feltételek együttes fennállását nem tudja biztosítani: 

a) a hallgató a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott módon és 
időben a felsőoktatási intézménytől értesítést kap az általa felvett, illetve törölt 
tárgyakról; 

b) a felsőoktatási intézmény a hallgató számára a szóbeli számonkérés esetén - 
a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott módon és időben - 
teljesítési lapot biztosít a (2) bekezdés szerinti tartalommal; 

c) a b) ponttól eltérő számonkérés esetén a felsőoktatási intézmény a hallgató 
számára a szabályzatában meghatározott módon és időben értesítést küld a 
hallgató értékeléséről; valamint 

d) az intézmény által működtetett TR alkalmas arra, hogy a hallgató nyomtatható 
formában hozzáférjen a saját képzése 36. § (12) bekezdésében szabályozott 
törzslap-kivonatának adattartalmához, továbbá biztosítja a hallgató kérésére 
a 36. § (2) bekezdés 7. pontjában meghatározott adatok ingyenes hitelesítését 
félévente egy alkalommal. 

(3) Az egyedi sorszámmal ellátott, papír alapú leckekönyv tartalmazza legalább: 

1. a felsőoktatási intézmény nevét, székhelyét, intézményi azonosító számát; 

2. a hallgató hallgatói azonosító számát, törzskönyvi számát; 

3. a hallgató személyazonosító adatait (neve, születési neve, születési helye és 
ideje, állampolgársága, anyja születési neve), a hallgató fényképét, a hallgató 
aláírását; 

4. a hallgatói jogviszony létrejöttének és megszűnésének adatait; 

5. a hallgató képzésének adatait képzésenként; 
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6. a bejelentkezési adatokat képzési időszakonként; 

7. a képzési időszaknak megfelelő bontásban a tanulmányok során felvett 
tantárgyak, tantervi egységek adatait, hozzárendelt kreditértékeket, értékelések 
adatait, az értékelő oktatók aláírását; 

8. a képzési időszak lezárásának adatait; 

9. a korábbi tanulmányok, munka- és egyéb tapasztalatok alapján beszámított 
kreditek adatait; 

10. saját vagy más felsőoktatási intézményben folytatott párhuzamos vagy 
vendéghallgatói tanulmányok adatait; 

11. a hallgató tanulmányait befolyásoló határozatok adatait; 

12. az idegennyelvi követelmények teljesítésének adatait; 

13. a szakmai gyakorlat adatait és 

14. a bejegyzések hitelesítését. 

(4) A felsőoktatási intézményben ugyanarról a személyről a hallgatói jogviszonyának 
fennállása alatt - a különböző képzési szinten egyidejűleg folytatott tanulmányok 
kivételével - egy leckekönyv vezethető. 

(5) A 34. § (4) bekezdésében meghatározott hitelesítéssel kell ellátni a leckekönyvben: 

a) a hallgató személyes adatait, a képzési adatokat, valamint a hallgatói 
jogviszony létrejöttét tartalmazó részt a leckekönyv megnyitásakor, 

b) a hallgató által az érintett félév vonatkozásában felvett tantárgyak, tantervi 
egységek adatait az 51. §-ban megjelölt időpontig, 

c) az érintett félévben felvett tantárgy, tantervi egység követelményeinek 
teljesítését tartalmazó részt a számonkérések formája szerint a 
felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott időpontban, és 

d) a képzési időszak lezárását tartalmazó részt az érintett félévben legkésőbb 
a vizsgaidőszak utolsó napját követő tizedik napig. 

(6) A leckekönyv kitöltésére, valamint a már bekerült adatok törlésére, javítására a 
felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott személyek jogosultak. A törlést, 
javítást hitelesíteni kell. 

538. Az Egyetem a 2008/2009-es tanévtől bevezette az elektronikus tanulmányi rendszerből 
kinyomtatott, a jelen Szabályzatban meghatározott rend szerint hitelesített és 
szétválaszthatatlanul összetűzött okiratként előállított elektronikus leckekönyvet. 

539. Kifutó rendszerben alkalmazott hagyományos leckekönyvek esetében az Egyetemen a 
hallgatóról hallgatói jogviszonyának fennállása alatt – a különböző képzési szinten 
egyidejűleg folytatott tanulmányok kivételével – egy leckekönyvet kell vezetni. 

540. Az elektronikus leckekönyv a tanulmányok és a végbizonyítvány (abszolutórium) 
igazolására szolgáló közokirat, amely tartalmazza a tanulmányi kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatos adatokat. 

541. Az elektronikus leckekönyvet a beiratkozáskor kell megnyitni, s hallgató Egyetemről való 
végleges távozásakor, illetve a hallgatói jogviszony megszűnésekor kell kiállítani az 
elektronikus tanulmányi rendszerből, az Oktatási Hivatal által hitelesített formátumban. 
A nyomtatvány számozott lapjait nemzeti színű zsinórral kell összefűzni és ennek 
körcímkével leragasztott végét le kell pecsételni és az ügyfélszolgálati és tanulmányi 
igazgató aláírásával hitelessé és szétválaszthatatlanná tenni. A nyomtatott leckekönyv 
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tartalmaz minden, az elektronikus leckekönyv jogszabályi tartalmát jelentő adatot és 
bejegyzést. 

542. Az elektronikus leckekönyv használata során az Oktatási Hivatal által jóváhagyott 
nyomtatási képet és formát kell alkalmazni.  

543. Több képzés párhuzamos intézményi végzése esetén a leckekönyv kiadása csak az 
utolsó képzés befejezéséhez kötődik. 

544. A tanulmányi időszak lezárását követően a hallgató által a felvett és megszerzett kreditek 
számát, a kreditindexet, a tanulmányi átlagot az elektronikus tanulmányi rendszerben 
rögzíteni kell legkésőbb a tárgyfélévet követő szorgalmi időszak kezdetét követő 30 
napon belül.  

545. Az elektronikus leckekönyvhöz való hallgatói hozzáférési jogosultságok: 

a) A hallgatónak az elektronikus leckekönyvbe írási jogosultsága nincs. 

b) A hallgató jogosult jogviszonya teljes tartama alatt betekinteni elektronikus 
leckekönyvébe az EHA kód segítségével. 

c) A hallgató jogosult a tanulmányi adatbázisból, meghatározott tanulmányi 
időszakban, ún. kurzusteljesítési lapot kinyomtatni és azt teljesítései 
igazolására használni. 

d) A hallgató jogosult a teljes vizsgaidőszak alatt, és az annak lezárását követő 
30 napon belül az érdemjegyek korrekciójára kezdeményezést tenni az 
ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgatónál. 

546. Az elektronikus leckekönyvhöz való oktatói jogosultságok: 

a) A főállású oktatónak kötelessége az érdemjegyeket rögzíteni. Más oktatónak 
az elektronikus leckekönyvbe írási jogosultsága nincs. 

b) Az oktató a felelősségi körébe tartozó kurzusok vizsgalapjait ellenőrizheti, és 
az abban szereplő érdemjegyek korrekciójának elvégzését kezdeményezheti 
a vizsgalapra, vagy az írásbeli dolgozatra felvezetett érdemjegy eltérése 
esetén az érintett oktatásszervezési referensnél, vagy az ügyfélszolgálati és 
tanulmányi igazgatónál legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napját követő 30 
napon belül. 

547. Az oktatásszervezési referenseknek az elektronikus leckekönyvbe írási jogosultsága 
van, ennek keretében az elektronikus leckekönyv minden számára elérhetővé tett adatát 
létrehozhatja, továbbá módosíthatja, ideértve az értékelésre vonatkozó oktatói 
bejegyzést is. 

548. Az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató jogosultságai: 

a) Az igazgatónak az elektronikus leckekönyvbe írási jogosultsága van, ennek 
keretében az elektronikus leckekönyv minden számára elérhetővé tett adatát 
létrehozhatja, vagy módosíthatja, kivétel az értékelésre vonatkozó oktatói 
bejegyzést. 

b) Az igazgató az oktató felelősségi körébe tartozó kurzusok vizsgalapjait 
ellenőrizheti, és az abban szereplő érdemjegyeket módosíthatja a vizsgalapra, 
vagy az írásbeli dolgozatra felvezetett érdemjegy eltérése esetén az oktató 
kérésére, valamint a hallgató megalapozott kifogása alapján. 

549. Az elektronikus tanulmányi rendszer üzemeltetésnek az elektronikus leckekönyvbe írási 
jogosultsága nincs, azonban különleges esetben – kizárólag az általános rektorhelyettes 
írásos, indokolt kérése alapján – az elektronikus tanulmányi rendszer üzemeltetés 
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készíthet adatbázis szintű bejegyzést az elektronikus leckekönyvbe. Ennek tényét 
rögzíteni kell, és a változtatás előtti állapotról hiteles másolatot kell készíteni, valamint 
erről az érintett hallgatót vagy hallgatói kört értesíteni kell. 

550. Az érdemjegyeket jelen fejezetben rögzítettek alapján köteles a főállású oktató, vagy 
oktatásszervezési referens, illetve intézeti asszisztens a hallgató tudomására hozni oly 
módon, hogy rögzíti az elektronikus tanulmányi rendszerben. 

551. Az elektronikus tanulmányi rendszerből nyomtatott vizsgalapokon az oktató köteles a 
hallgatók részére a szóbeli vizsgán elért érdemjegyet rögzíteni és a vizsgalapot 
aláírásával ellátni. A vizsgalapot a szóbeli vizsga befejeztével a hallgatóval is alá kell 
íratni. A szóbeli számonkérés értékelése esetén vitatott esetben az oktató által aláírt 
vizsgalapon szereplő adatokat kell elfogadni. Amennyiben a vizsgalapon korrigálni kell 
egy – a hallgatót érintő – adatot, arról a hallgatót még a vizsga lebonyolítása során, 
amennyiben ez nem lehetséges, azt követően haladéktalanul értesíteni kell. A 
vizsgalapokat fél év elteltével archiválni kell. 

552. Az írásbeli számonkérés alapján született érdemjegyek utólagos ellenőrzésére maga a 
vizsgadolgozat szolgál, amelyen az értékelésnek valamint az értékelő nevének és 
aláírásának szerepelnie kell. Az írásbeli vizsgadolgozatokat fél év elteltével archiválni 
kell. 

553. Szóbeli számonkérés esetén a hallgató a számonkérés értékelésének megállapításakor, 
írásbeli értékelés esetén az elektronikus tanulmányi rendszerben történő megjelenítést 
követően 3 munkanapon belül írásbeli értesítést kap az eredményről az elektronikus 
tanulmányi rendszer-en keresztül.  

554. A hallgató legkésőbb a vizsgaidőszak lezárulta után 5 napon belül on-line kérelem útján 
kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben az 
ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgatónál, melyet az ügyfélszolgálati és tanulmányi 8 
munkanapon belül köteles elbírálni.  A fenti határidő jogvesztő.  

555. A kifogásolt értékelést a bemutatott vizsgalap, illetve az írásbeli vizsgadolgozatra írt jegy 
alapján – ha a kifogás jogosságáról meggyőződtek – javítani kell. Amennyiben az 
ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató a kifogást megalapozottnak tartja, köteles saját 
hatáskörben a hiba kijavítását elvégezni, és erről a hallgatót az elektronikus tanulmányi 
rendszeren keresztül értesíteni. Amennyiben az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató 
a kifogást nem tartja megalapozottnak, erről is köteles a hallgatót az elektronikus 
tanulmányi rendszeren keresztül értesíteni. Amennyiben a hallgató a döntéssel nem ért 
egyet, a döntés kézbesítését követő 15 napon belül fellebbezéssel élhet a Hallgatói 
Jogorvoslati Bizottságnál. 

556. A hallgató a kurzusfelvételi időszak lezárását követő 15 napon belül elektronikus 
levélértesítést kap arról, hogy az elektronikus tanulmányi rendszerben hol kell 
ellenőriznie a felvett kurzusait. A hallgató az értesítést követően 5 napon belül on-line 
kérelem útján kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő adateltéréssel szemben az 
ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgatónál, melyet az ügyfélszolgálati és tanulmányi 
igazgató 3 munkanapon belül köteles elbírálni. A kifogás megalapozottságának 
vizsgálata során a hallgató jogosult és köteles a vitatott tantárgyak foglalkozásainak 
látogatására.  

557. Az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság a hallgató kérésére félévente egy 
alkalommal, a vizsgaidőszak utolsó napját követő 30 napot követően bármikor köteles 
ingyenes kivonatot adni a hallgató leckekönyvéről.  A kivonatot a hallgató használhatja 
a képzésben való részvételének, illetve meghatározott tantárgy teljesítésének 
igazolására. Amennyiben a hallgató egy féléven belül ismételten kéri a kivonat kiadását, 
akkor különeljárási díj fizetésére köteles. 
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558. Ha a hallgató tanulmányait átvétellel más felsőoktatási intézményben folytatja, az 
Egyetem a hallgatói jogviszony megszűnésének időpontját az elektronikus leckekönyvbe 
bejegyzi és a leckekönyvet – a hallgatói jogviszony megszűnését követő tizenöt napon 
belül – hivatalból átteszi az átvevő felsőoktatási intézményhez.  

559. A tanulmányok folytatásától történő eltiltást, az Egyetemről való kizárást vagy a 
tanulmányok sikertelen befejezését a leckekönyvbe és az elektronikus tanulmányi 
rendszerbe is kell vezetni.  

560. A törzslap lezárása után az elektronikus tanulmányi rendszerből kinyomtatott, hitelesített 
leckekönyvet a hallgatónak ki kell adni. 

561. Az elveszett leckekönyvről a törzslap alapján másodlat állítható ki, különeljárási díj 
megfizetése mellett. 

562. A vendéghallgatónak külön leckekönyvet kiadni nem lehet. Ez alól kivételt képeznek 
azok a külföldi felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók, akik számára – erre irányuló 
írásbeli kérelemre – angol nyelvű vendéghallgatói leckekönyv adható ki, amely 
tartalmazza: 

a) a hallgató személyazonosító adatait; 

b) a hallgatói jogviszony adatait, törzskönyvi számát; 

c) a képzési időszaknak megfelelő bontásban a tanulmányok során felvett 
tantárgyakat (tantervi egységeket), hozzárendelt kreditértékeket, értékelési formák 
adatait; 

d) a hallgató tanulmányait befolyásoló határozat hivatkozási számát. 

563. A kurzusok felvételéről értesítést a tantárgy-módosítási időszak végén kap a hallgató az 
általa az elektronikus tanulmányi rendszerből kinyomtatható kurzusfelvételi lapon. A 
nyomtathatóság kezdő időpontja a tantárgy-módosítási időszakot követő első 
munkanap. A kurzusfelvételi lap nyomtatása a hallgató felelőssége. 

564. A tantárgy-módosítási időszakot követő 5 nap elteltével a hallgatók kurzusainak 
felvételéről elektronikus mentést kell készítenie az elektronikus tanulmányi rendszer 
rendszerüzemeltetési menedzsernek biztonságos adathordozóra. Ez a mentett 
adatbázis biztosíték arra, hogy ellenőrizhetők legyenek a hallgató által felvett 
kurzusokban későbbi időpontban létrehozott esetleges változtatások. 

565. A mentést követően a félév további részében – a nem hallgató által – felvitt, vagy törölt 
kurzusokról, más tanulmányi bejegyzésekről, kérelmekről vagy határozatokról az 
ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató készíti el az elektronikus leckekönyvbe történő 
bejegyzést. Az adott félév vizsgaidőszakának utolsó napját követő 30 napon belül el kell 
készíteni az elektronikus leckekönyv adott félévének hitelesített változatát, melynek 
mentésére az 567. pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

566. A kurzusok teljesítéséről értesítést a vizsgaidőszak végén kap a hallgató az általa az 
elektronikus tanulmányi rendszerből kinyomtatható kurzusteljesítési lapon. A 
nyomtathatóság kezdő időpontja a vizsgaidőszakot követő első munkanap. A 
kurzusfelvételi lap nyomtatása a hallgató felelőssége. 

567. A vizsgaidőszak végén a hallgatók kurzusainak teljesítéséről elektronikus mentést kell 
készítenie az elektronikus tanulmányi rendszer rendszerüzemeltetési menedzsernek 
biztonságos adathordozóra. Ez a mentett adatbázis biztosíték arra, hogy ellenőrizhetők 
legyenek a hallgató által felvett és teljesített kurzusokban későbbi időpontban létrehozott 
esetleges változtatások. Az elektronikus tanulmányi rendszerből nyomtatott 
kurzusteljesítési lap egyszerre kurzusfelvételi és kurzusteljesítési lap is. 
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568. A mentést követően – a nem hallgató által – felvitt, vagy törölt kurzusteljesítményekről, 
más tanulmányi bejegyzésekről, kérelmekről vagy határozatokról az ügyfélszolgálati és 
tanulmányi igazgató készíti el az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzést. Az adott 
félév vizsgaidőszakának utolsó napját követő 30 napon belül el kell készíteni az 
elektronikus leckekönyv adott félévének hitelesített változatát. 

LXXXVI. Végbizonyítványra, záróvizsgára és oklevélre vonatkozó rendelkezések 

LXXXVII. Végbizonyítvány 

Nftv. 50. § (1) A felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak, aki a tantervben előírt 
tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot - a nyelvvizsga 
letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével - teljesítette, és az előírt 
krediteket megszerezte, végbizonyítványt állít ki (abszolutórium). 

(3) A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára... 

108. § E törvény alkalmazásában 47. végbizonyítvány (abszolutórium): a tantervben 
előírt vizsgák eredményes letételét és - a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat 
(diplomamunka) elkészítésének kivételével - más tanulmányi követelmények 
teljesítését, illetve a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok 
megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a 
tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett; 

Nftv. Vhr. 44. § (1) Ha a hallgató a végbizonyítvány kiállításának feltételeit teljesítette, a 
felsőoktatási intézmény a teljesítés napját követő húsz napon belül a teljesítés napjával 
a végbizonyítványt kiállítja. 

(2) A végbizonyítvány kiállításáról - a kiállítással egyidejűleg - a hallgatót értesíteni kell. 

(3) A végbizonyítványt hitelesített iratként kell kiállítani. 

(4) A végbizonyítványt a kiállításkor egyedi sorszámmal kell ellátni és az adatait a 
felsőoktatási intézmény TR-ében nyilván kell tartani. 

(5) A végbizonyítvány a törzslap melléklete. 

45. § (1) A végbizonyítvány kiállításáról szóló igazolást, a záróvizsga sikeres 
teljesítéséről szóló igazolást, az oklevélre való jogosultságról szóló igazolást és a 
tanítói műveltségterületi igazolást a hallgató kérésére, a törzslap alapján kell kiállítani. 

(2) Az igazolásokat a kiállításkor egyedi sorszámmal kell ellátni és az adatait a 
felsőoktatási intézmény TR-ében nyilván kell tartani. 

56. § (3) Ha a hallgató a (2) bekezdés szerinti záróvizsga-időszak utolsó napjáig teljesíti 
a végbizonyítvány feltételeit, akkor a felsőoktatási intézmény a hallgató képzésének 
végdátumaként a (2) bekezdés szerinti félév záróvizsga-időszak utolsó napját állapítja 
meg. Ezen hallgatók esetében az adott felsőoktatási intézményben - a párhuzamos 
képzésben résztvevők kivételével - a képzés végdátumával az Nftv. 59. § (1) bekezdés 
d) pontja szerinti hallgatói jogviszony megszűnésének dátuma megegyezik. 

 

(4) Az oklevélre való jogosultságról szóló igazolás kiállítási napjának meg kell előznie 
az oklevél kiállításának napját. 

569. Az Egyetem annak a hallgatónak, aki a tantervben előírt tanulmányi és 
vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a 
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szakdolgozat (diplomamunka, záródolgozat) elkészítése kivételével – teljesítette, és az 
előírt krediteket megszerezte, végbizonyítványt (abszolutóriumot) állít ki. A 
végbizonyítvány kiállítására a kiállításához szükséges utolsó feltétel teljesítésétől 
számított 30 napon belül kerül sor úgy, hogy a végbizonyítvány kiállítása napjaként a 
kiállításához szükséges utolsó feltétel teljesítésének napját szükséges feltüntetni. 

570. Több szakon tanulmányokat folytató hallgató esetén minden szakon külön kell 
végbizonyítványt kiadni. 

571. A hallgató a végbizonyítvány megszerzéséhez –a korábbi tanulmányok, az előzetesen 
megszerzett tudás továbbá a munkatapasztalatok kreditértékként való elismerése 
esetén is – köteles legalább harminc kreditet, a tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben, 
illetve ezután megkezdő hallgatók esetében pedig legalább a képzés kreditértékének 
harmadát az Egyetemen teljesíteni. Az Egyetemen teljesített krediteknek minősülnek az 
Egyetemen korábban fennállt hallgatói jogviszony keretében teljesített kreditek és az 
Egyetem más szakján teljesített kreditek is.   

572. Amennyiben a hallgatónak az Egyetem a végbizonyítványt (abszolutóriumot) kiállította, 
a hallgató kérelmére az Egyetem a végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításáról a 
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Kormányrendeletben meghatározott igazolást állít 
ki. Az igazolás végzettséget és szakképzettséget nem igazol. Az igazolást a kiállításkor 
egyedi sorszámmal kell ellátni és az adatait a TR-ben nyilván kell tartani.  

LXXXVIII. Szakdolgozat és diplomamunka 

573. Amennyiben a képzési program tartalmazza, a hallgatónak az oklevél megszerzéséhez 
szakonként szakdolgozatot és/vagy diplomamunkát kell készítenie a Függelékben 
meghatározott szempontok betartásával. Abban az esetben, ha a hallgató több szakon 
folytat párhuzamosan tanulmányokat, szakonként különböző tartalmú és témájú 
szakdolgozatot és/vagy diplomamunkát kell beadnia.  

574. A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő, a szakmai tárgyakhoz kapcsolódó téma 
írásbeli feldolgozása, amelynek elkészítésével a hallgatónak tanúsítania kell, hogy jártas 
a tananyagon túlmenően a hazai és nemzetközi szakirodalomban.  

575. A diplomamunka a gyakorlati képzés során megszerzett szakmai ismeretek egy adott 
műben, tárgyban megvalósuló kreatív összegzése.  

576. A szakdolgozat nyelve főszabály szerint a képzés nyelve. A képzés nyelvétől eltérő 
nyelven abban az esetben írhatja a hallgató a szakdolgozatot, amennyiben a szakvezető 
és az intézetvezető engedélyezi.  

577. A szakon választható szakdolgozati témákat és témavezetőket a szakvezető határozza 
meg. A szakvezető által jóváhagyott szakdolgozati témákat a témavezetők 
megjelölésével az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság teszi közzé minden 
oktatási időszak első hónapjának végéig. A szakirányú továbbképzések esetében a 
témák közzététele a vizsgaidőszak első napja. 

578. A hallgató egyéni témát is kidolgozhat, ha az a szakmai feltételeknek megfelel, a 
szakvezető engedélyezi, valamint van olyan, az intézetvezető által elfogadott a hallgató 
szakdolgozati témalistájában szerepelő témavezető oktató, aki a téma vezetését 
elvállalja. Az egyedi témát kidolgozó hallgatók esetében, ha a szakvezető a választott 
egyéni témát nem hagyja jóvá, illetve az intézetvezető a témához nem tud elfogadható 
témavezetőt ajánlani, és az 586. pont alapján külső témavezető igénybevételére sincs 
lehetőség, a hallgatónak új témát kell választania a szakdolgozati témaválasztás 
határidején belül.  
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579. A hallgató a választott szakdolgozati témáját a témavezetővel való egyeztetést követően 
legkésőbb október 31. napjáig, illetve március 31. napjáig köteles elektronikus úton 
bejelenti a következők figyelembe vételével: 

- egy- vagy két féléves konzultáció esetében a konzultáció félévét megelőző 
félévben; 

- három féléves konzultáció esetében a konzultáció első félévében; 

- művészet és művészetközvetítői képzések esetében Szakdolgozati konzultáció 
1. tantárgy keretében, amely kizárólag őszi félévben teljesíthető; 

- szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató a választott szakdolgozati 
témáját a témavezetővel való egyeztetést követően legkésőbb a záróvizsga 
tervezett letételének félévében az oktatási időszak első hónapjának a végéig 
köteles elektronikus úton bejelenteni. 

580. Az egyes témára jelentkező hallgatók száma korlátozható, ha a korlátozást a téma 
meghirdetésekor jelezték. Amennyiben az adott témára meghatározott hallgatói létszám 
betelik, az a hallgató, aki a létszámba már nem fér be, köteles más témát választani; a 
témára meghirdetett létszám bővítésére nincs lehetőség. 

581. Egy témavezető alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben és a 
felsőoktatási szakképzésben összesen 15 hallgató témavezetését vállalhatja el. 
Amennyiben az adott témavezetőhöz jelentkező hallgatói létszám betelik, az a hallgató, 
aki a létszámba már nem fér be, köteles más témavezetőt választani. 

582.  Szakdolgozati téma módosítására, megváltoztatására legkésőbb az utolsó 
szakdolgozati konzultációs félévet megelőző félév szorgalmi időszakának végig 
legfeljebb egy alkalommal van lehetősége a hallgatónak.  A kérelmet az 
intézetvezetőnek írt elektronikus kérelem alapján a szakvezető véleményének 
figyelembevételével az intézetvezető bírálja el. Jelen rendelkezés alól kivételt képez a 
szakirányú továbbképzés, ahol a hallgató a szakdolgozat leadási határidejét megelőző 
30. napig jogosult téma módosításra. 

583. A hallgató az intézetvezetőnek írt megfelelően indokolt elektronikus kérelemben 
javasolhatja más – az Egyetemmel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban 
nem álló – témavezető (a továbbiakban: külső témavezető) személyének elfogadását. A 
kérelmet az intézetvezető, illetve a Szakirányú Továbbképzési Központ vezetője bírálja 
el a szakvezető egyetértésével. Külső témavezetőt abban az esetben lehet kijelölni, ha 
az adott témában megfelelő szakértő személy az Egyetemen nem érhető el, valamint a 
külső témavezető azonos feltételekkel vállalja a témavezetést, mint az Egyetem által 
elérhető témavezetők.  

584. A szakdolgozat bejelentését és elfogadását, valamint a konzultációkon való részvételt 
elektronikus formában kell igazolnia. 

585. Azon nappali munkarendű alapképzésben részt vevő hallgatók esetében, akiknek a 
mintatanterv szerint három féléves szakdolgozati konzultációt (Szakdolgozati 
konzultáció I-II-III.) kell teljesíteniük, a Szakdolgozati konzultáció I. tantárgy 
teljesítésének feltételei: 

a) a szakdolgozati témaválasztás, 

b) a témavezető-választás, 

c) a Szakdolgozati Tájékoztató Fórumon, valamint a Könyvtár és a Karrier Centrum 
által szervezett tájékoztatón való részvétel és ennek igazolása, valamint 

d) a témavázlat elkészítése és feltöltése elektronikus felületre. 
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586. Levelező képzés esetén a Szakdolgozati konzultáció I. tantárgy teljesítésének feltételei 
az 585. szakasz a), b) és d) pontokban felsoroltak. Azonban a levelező munkarendű 
hallgatóknak lehetőséget biztosít az Egyetem a Szakdolgozati Tájékoztató Fórumon való 
részvételre, azonban a részvétel nem kötelező. 

587. Szakdolgozati Tájékoztató Fórumot az Egyetem minden félév elején szervez. 

588. A három féléves szakdolgozati konzultáció esetén a Szakdolgozati konzultáció II. és a 
Szakdolgozati konzultáció III. teljesítése félévente három konzultáció teljesítése és 
igazolása elektronikus felületen. 

589. A felsőoktatási szakképzésben a Záródolgozati konzultáció I. tárgy teljesítésének 
feltételei: 

a) a Záródolgozati Tájékoztató Fórumon való részvétel, 

b) a záródolgozati témaválasztás és témavezető-választás, valamint 

c) két konzultáción való részvétel és ennek igazolása elektronikus felületen. 

590. A Záródolgozati konzultáció II. tárgy teljesítésének feltétele három konzultáción való 
részvétel. 

591. Azon képzésekben részt vevő hallgatónak, akinek a mintatanterv szerint két féléves 
konzultációt kell teljesítenie, a konzultáció I. tárgy teljesítenek, feltételei:  

a) nappali munkarend esetén a Szakdolgozati Tájékoztató Fórumon való részvétel, 
valamint 

b) három konzultációs alkalmon való részvétel és ennek igazolása elektronikus 
felületen.  

592. A levelező munkarend esetén a konzultáció I. az 591. a) pont kivételével teljesíthető. Az 
Egyetem a levelező munkarendű hallgatóknak lehetőséget biztosít a Szakdolgozati 
Tájékoztató Fórumon való részvételre, a részvétel azonban nem kötelező. 

593. A szakdolgozati konzultáció II. teljesítésének feltétele három konzultáción való 
részvétele és ennek igazolása elektronikus felületen. 

594. Szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatónak, akinek a mintatanterv szerint egy 
féléves szakdolgozat és/vagy diplomamunka elkészítéséhez szükséges konzultációt kell 
teljesítenie, az adott konzultációs tárgy teljesítésének feltétele három konzultáción való 
részvétel és ennek igazolása elektronikus felületen legkésőbb a szorgalmi időszak 
végéig vagy a szakdolgozat leadásáig. 

595. A témavezető a konzultációk során eligazítást ad a hallgatónak, megbeszéli vele a 
Függelékben rögzített feltételek alapján a szakdolgozat formai és tartalmi 
követelményeit, figyelemmel kíséri a munka menetét, segítséget nyújt a szakirodalom 
kiválasztásához, tájékoztatja a hallgatót arról, hogy plagizálás esetén a szakdolgozat 
értékelése elégtelen. A témavezető a Függelékben rögzített feltételektől nem térhet el.  

596. A konzultációs időpontokat a hallgatónak a témavezetővel előzetesen egyeztetnie kell.  

597. Amennyiben a hallgató a szakdolgozati konzultáció(ka)t sikeresen teljesíti, de a 
szakdolgozat értékelések leadását követően kiderül, hogy a szakdolgozat az 
elfogadhatósági kritériumoknak nem felel meg, az intézetvezető a témavezető oktató 
részére a következő félévben megtilthatja a témavezetést. Ilyen esetben az 
intézetvezető az oktató által témavezetett hallgatók számára új témavezetőt jelöl ki. 

598. A hallgatóval szemben ebben az esetben is a 630. pontban rögzített jogkövetkezmények 
alkalmazásának van helye.  
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599. Az oktató a szakdolgozati konzultációt elektronikus formában, legkésőbb a szorgalmi 
időszak utolsó napján igazolja. A hallgatónak, amennyiben módosította a szakdolgozati 
témáját, kötelező az előírt konzultációkon részt vennie. 

600. Az abszolutóriummal rendelkező hallgatóknak az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi 
Igazgatóság március1-ig, illetve október 1-ig üzenetet küld, amennyiben a hallgató az 
abszolutórium megszerzésétől számított 3 éven belül nem adott le szakdolgozatot. Az 
Egyetem kötelezheti a hallgatót témavezető módosítására, és 3 konzultáción való 
részvételre az aktuális különeljárási díjtáblázat alapján. Ha 3 évnél régebben abszolvált 
hallgató kéri a téma és/vagy témavezető váltást, akkor kötelező az adott félévben a 3 
konzultáción megjelennie, valamint megfizetnie az aktuális különeljárási díjtáblázat 
szereplő díjtételt. 

601. A hallgatónak legkésőbb szakdolgozat tervezett leadását megelőző félév szorgalmi 
időszakának végig joga van témavezetőt váltani elektronikus kérelem útján. Jelen 
rendelkezés alól kivételt képez a szakirányú továbbképzés, ahol a hallgató a 
szakdolgozat leadási határidejét megelőző 30. napig jogosult témavezetőt váltani. 

602. A hallgató kizárólag abban az esetben válthat témavezetőt, ha elektronikus kérelemben 
jelzett témavezető-váltási szándékát az érintett intézetvezető engedélyezi, valamint:  

a) a témavezető-váltáshoz az új témavezető írásban hozzájárult, és  

b) az eredeti szakdolgozati-téma esetleges módosulása esetén a hallgató belefér az 
új téma előre meghatározott hallgatói létszámkeretébe.  

603. Amennyiben a témavezető előre nem látható módon, hosszabb távon – az egyeztetett 
konzultációkat érintően – akadályoztatva van a szakdolgozati konzultációs feladatai 
ellátásában, a hallgató kérelmére kivételesen a 604. ponttól eltérően később is lehetőség 
van témavezető-váltásra, azonban a váltást az intézetvezető ebben az esetben sem 
engedélyezheti a szakdolgozat leadásának félévében. 

604. A témavezető betegsége, elbocsátása esetén az új témavezetőt a korábbi témavezető 
oktató intézetvezetője jelöl ki, a témavezető váltás okának tudomásra kerülését követő 
10 munkanapon belül az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóságnak jelezve, akik 
írásban jelzik a hallgató felé a változást. 

605. Amennyiben az intézmény kezdeményezi a fenti okok valamelyikéből eredően a 
témavezető váltást, a hallgató még abban a félévben kérelemmel élhet a kötelező 
konzultációkat, a téma-illetve témavezető-váltást illetően.   

606. A hallgató legkésőbb a szakdolgozat leadásáig, Titkosítási kérelem dokumentum 
leadásával igényelheti szakdolgozatának zárt kezelését, különösen akkor, ha a 
szakdolgozatban érintett külső személy vagy szervezet meghatározott információi vagy 
egyéb vállalati érdekek indokolják a zárt kezelést, valamint a szakdolgozatban foglalt 
koncepció szabadalmi védelem tárgya lehet. A szakdolgozathoz ebben az esetben 
csatolni kell az érintett cég vagy szervezet által meghatározott egyéb feltételeket, 
valamint egy nyilatkozatot arról, hogy a jelen TVSZ-ben foglalt feltételeket a cég, 
személy vagy más szervezet megismerte és elfogadja. 

607. A szakdolgozat zárt kezelésére irányuló elektronikus kérelmet a „Szakdolgozat 
befogadási kérelem” űrlapon kell jelölnie az érintett témavezetőnek címezve. 

608. A szakdolgozatot kötelező az Egyetem által biztosított zártan kezelt védett tárhelyére 
feltölteni, de a könyvtár adatbázisába nem tölthető fel.  Az Ügyfélszolgálati és 
Tanulmányi Igazgatóság irattárában a zártan kezelt szakdolgozatokról nyilvántartást kell 
vezetni. 
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609. A szakdolgozat elkészítésére vonatkozó formai és tartalmi követelményeket, valamint a 
szakdolgozat elfogadhatósági kritériumait a TVSZ 2. sz. függeléke tartalmazza. A 
Függelékben rögzített követelményektől eltérni a témavezető engedélyével sem 
lehetséges. Amennyiben a hallgató a szakdolgozati konzultáció(ka)t sikeresen teljesíti, 
de a szakdolgozatról az értékelések leadását követően kiderül, hogy az nem felel meg 
a TVSZ-ben és a Függelékben meghatározott formai követelményeknek, az 
intézetvezető a témavezető oktató részére a következő félévben megtilthatja a 
témavezetést, a hallgató pedig köteles szakdolgozatának ismételt benyújtására a 
következő félévben. 

610. A szakdolgozatot elektronikus formában az Egyetem által meghatározott védett 
tárhelyre, valamint nyomtatott formában egy keménykötéses és egy másolati spirálozott 
példányban kell a Hallgatói Információs Központban leadnia. 

611. A hallgató köteles a szakdolgozatot Egyetem védett tárhelyére feltölteni. 

612. A szakdolgozatnak az Egyetem által meghatározott védett tárhelyre való feltöltése 
kizárólag egy alkalommal lehetséges a megadott formátumban. A védett tárhelyre 
feltöltött szakdolgozaton módosítást végrehajtani a Könyvtár munkatársai tudnak. A 
módosítás esetében a könyvtárosok a feltöltést igazoló nyomtatványon jelzik a 
módosítás tényét, vagy a könyvtárosok a módosításról igazolást állítanak ki a feltöltést 
igazoló nyomtatvány hiányában. 

613. A szakdolgozat megvédését követően az Egyetem által meghatározott védett tárhelyre 
feltöltött elektronikus példányt az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság kezeli és 
tárolja. A sikeres védést követően a keménykötéses és a másolati spirálozott példányt a 
hallgatónak vissza kell adni.  

614. A dolgozatnak tükröznie kell, hogy készítője elsajátította az adott témához kapcsolódó 
tudományterület(ek) alapvető ismereteit, kellő tájékozottságot szerzett annak 
szakirodalmában, ismeri a tudományos tevékenységhez szükséges technikákat, és 
képes egy tudományos probléma megfogalmazására, illetve önálló vizsgálatára. A 
kidolgozott témáknak tudományos igényűnek kell lenniük, valamint önálló gondolatokat 
és szempontokat is tartalmazniuk kell. A kidolgozás során az adott szakterület 
tudományos kutatási módszereit kell alkalmazni. 

615. A szakdolgozat felépítéséhez a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

a) A bevezetésben pontosan meg kell határozni a vizsgált kérdést, problémát, 
területet és a dolgozat célját, illetve a szorosabban vett téma kifejtése előtt 
ismertetni kell annak elméleti hátterét, tágabb összefüggéseit. 

b) A téma kifejtése után a záró rész tartalmazza a dolgozat megállapításainak, a 
kutatás eredményeinek rövid összefoglalását. 

616. A szakdolgozatra vonatkozó általános tartalmi követelmények: 

a) A témaválasztás indoklása, időszerűsége, egyedisége (gyakorlati 
alkalmazhatósága), összhang a cím és a tartalom között. 

b) Az adott tudományterület konvencióinak megfelelő, tudományos és szakmai 
szempontból pontos, illetve az adott elemzéshez szükséges fogalmi apparátus 
következetes alkalmazása.  

c) A dolgozat szakirodalmi és elméleti megalapozottsága, hazai és külföldi 
szakirodalom feldolgozása, értékelése, elemzése és a saját eredményekkel való 
összevetése. 

d) A kutatói kérdés, az adatgyűjtés és –feldolgozás megfelelősége. 
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e) Empirikus vizsgálatok és/vagy forráskritika; megfelelő mintavétel és/vagy a 
források megfelelő köre; az adatok hitelessége, rendezettsége, rögzítésének és 
feldolgozásának megfelelő módja. 

f) A téma szakszerű feldolgozása, megfelelő módszertan, nem csupán leíró jelleg. 

g) Kritikai reflexiók, összefüggések meglátása. 

h) A dolgozat szerkezete, a témakörök kifejtésének arányossága, a fő- és alfejezetek 
tagolásának logikája, a dolgozat struktúrája, áttekinthetősége, címrendszere. 

i) Összegző megállapítások, saját vélemény, a címben és a bevezetőben 
megfogalmazott célkitűzés teljesültsége, helyesen levont következtetések. 

j) A dolgozat nyelvhelyessége, stílusa, külalakja, alaki megfelelőség. A fogalmazás 
szabatossága és gördülékenysége, ábrák és táblázatok át-tekinthetősége. 

617. Felsőoktatási szakképzés esetében készítendő záródolgozatra vonatkozó általános 
tartalmi követelmények megegyeznek a szakdolgozatra vonatkozó követelményekkel, 
azzal a kitétellel, hogy az empirikus kutatások helyett a hangsúly a szakirodalmi 
feldolgozásra helyeződik. 

618. Szakirányú továbbképzések esetében a szakvezető tovább pontosíthatja a szak kimenti 
szempontjából releváns további tartalmi követelményeket, amelyeket a záróvizsga 
követelményekkel egy időben nyilvánosságra hoz az Egyetem. 

619. Őszi szemeszterben a hallgató a szakdolgozatát november 15-ig, tavaszi 
szemeszterben április 15-ig köteles benyújtani a Hallgatói és Információs Központban. 
Amennyiben decemberi (előrehozott) záróvizsgára jelentkezik a hallgató szakdolgozatát 
október 20-ig köteles benyújtani. 

620. Szakirányú továbbképzés esetében a szakdolgozatot legkésőbb december 15-ig, illetve 
május 15-ig kell benyújtani a Hallgatói és Információs Központban. 

621. A hallgató akkor adhatja be a szakdolgozatát, ha azt az oktató befogadhatónak ítéli, ezt 
elektronikus űrlapon jelöli. 

622. A késedelmesen leadott szakdolgozatokra a jelen TVSZ-ben rögzített mulasztás és 
igazolás szabályai irányadók, a késedelmesen leadott szakdolgozat miatt a hallgatónak 
az elektronikus tanulmányi rendszerben közzétett díjtáblázatban meghatározott díjat kell 
megfizetnie az Egyetem részére online bankkártyás fizetéssel. Szakirányú 
továbbképzés esetében a leadási határidő jogvesztő. 

623. A szakdolgozat leadását követően az intézetvezetők és az általuk kijelölt főállású oktatók 
– szakirányú továbbképzés esetén a szakvezetők – ellenőrzik a szakdolgozati bírálati 
lapon szereplő formai és befogadhatósági kritériumokat. Amennyiben a fenti kritériumok 
valamelyikének a szakdolgozat nem felel meg, erről a tényről az érintett intézetvezető 
haladéktalanul írásban értesíti az érintett hallgató témavezetőjét. Az intézetvezető a 
szakdolgozatot elégtelen érdemjeggyel minősíti, és erről a tényről jegyzőkönyvet állít ki, 
amelyet a témavezető is aláír. A szakdolgozatot ilyen esetben nem kell bírálónak 
értékelnie tartalmilag. A hallgató az ilyen módon elégtelennel minősített szakdolgozatot 
legközelebb a következő félévben adhatja le elektronikus tanulmányi rendszerben 
közzétett díjtáblázatban rögzített különeljárási díj megfizetése mellett.  

624. A témavezető és a bíráló írásban kötelesek az elfogadhatósági kritériumoknak és a 
tartalomnak megfelelően a szakdolgozatot értékelni és javaslatot tenni az érdemjegyre.  

625. A témavezető és a bíráló által javasolt érdemjegyek között tartalmi okokból nem lehet 
kettőnél nagyobb eltérés, ennek érvényesítéséről a témavezető által érintett 
intézetvezető, illetve szakirányú továbbképzés esetén az adott szakvezető köteles 
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gondoskodni. Amennyiben a javasolt érdemjegyek között mégis kettőnél nagyobb 
eltérés van, az intézetvezető határozza meg a szakdolgozat érdemjegyét, és ezt külön 
jegyzőkönyvben rögzíti. Amennyiben az intézetvezető az egyik bíráló, az általános 
rektorhelyettes jelöl ki helyette más bírálót.  

626. Amennyiben a két értékelés közül az egyik elégtelen, a másik elégséges vagy elégtelen, 
a szakdolgozat érdemjegye elégtelen és a 632. pontban foglaltakat kell megfelelően 
alkalmazni. 

627. A szakdolgozatot harmadik bírálónak ki kell adni, amennyiben a két bírálat közül az egyik 
elégtelen, a másik közepes, kivéve, ha a dolgozat az elfogadhatósági kritériumoknak 
nem felel meg. Ha a harmadik bíráló által adott érdemjegy elégtelen, a szakdolgozat 
érdemjegye elégtelen és a 632. pontban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 
Amennyiben a harmadik bíráló által adott érdemjegy jobb elégtelennél, akkor ez az 
érdemjegy a másik bíráló által adott elégtelen helyébe lép. 

628. Amennyiben a bírálatok közül plagizálás, helyesírási, illetve nyelvhelyességi hibák 
száma vagy a formai követelmények hiánya miatt az egyik elégtelen, az intézetvezető 
egyeztet a témavezetővel és a bírálóval. A hallgató részére ezt követően lehet az 
egyeztetett bírálatokat, illetve az egyeztetés eredményét rögzítő jegyzőkönyvet kiadni. 

629. A bírálók jegyzőkönyvben rögzítik a szakdolgozat védéséhez a kérdéseiket. 

630. Amennyiben a szakdolgozat összesített érdemjegye elégtelen, vagy a szakdolgozatot 
az intézetvezető az elfogadhatósági kritériumok miatt elégtelennek minősítette, és emiatt 
a jelölt nem engedhető záróvizsgára, szakdolgozatát újból be kell nyújtania az 
elektronikus tanulmányi rendszerben közzétett díjtáblázat szerinti különeljárási díj 
megfizetése mellett, legkorábban a következő esedékes szakdolgozat-leadási 
időszakban. Az el nem fogadott szakdolgozatról a jelöltet a záróvizsga megkezdése előtt 
legalább tíz munkanappal az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóságnak értesítenie 
kell. Szakdolgozatot három alkalommal lehet benyújtani védésre az elektronikus 
tanulmányi rendszerben közzétett díjtáblázatban meghatározott különeljárási díj 
megfizetése mellett. Negyedik alkalommal történő benyújtásra pozitív méltányossági 
kérelem elbírálása után van lehetőség. 

631. Harmadik alkalommal elégtelent kapott bírálat kézhezvételétől számítva 30 napon belül 
van lehetőség méltányossági kérelmet benyújtani a szakdolgozat negyedik beadására 
vonatkozóan. A méltányossági kérelem pozitív elbírálása esetén meghatározásra kerül 
a szakdolgozat témavezetője. A határidő elmulasztása esetén az Egyetem megindítja a 
jogviszony megszüntetési eljárást. 

632. A következő félévben a szakdolgozat ismételt benyújtása esetén a témavezető 
nyilatkozik a szakdolgozat befogadhatóságáról a szakdolgozat leadását megelőzően. 

633. Az el nem fogadott vagy elégtelen érdemjeggyel minősített szakdolgozat 
keménykötéses példányát a hallgató részére kiadni nem lehet, annak tárolására az 
Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság köteles. A hallgató írásbeli értesítést kap a 
szakdolgozati bírálat és jegyzőkönyv elkészültéről, melyeket a záróvizsga-időszak 
megkezdése előtt vehet át személyesen a Hallgatói Információs központban. 

634. A védés előtt tíz munkanappal az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság 
elektronikusan értesíti a hallgatót a védés pontos időpontjáról (amely időpont 
megegyezik a záróvizsga időpontjával).  

635. A szakdolgozat értékelését, valamint a témavezető és a bíráló(k) által a szakdolgozat 
tartalmához igazodóan megadott 2-2 kérdést a hallgató személyesen a Hallgatói 
Információs Központban vagy kérelem esetén elektronikusan is átveheti a kiértesítést 
követően. 
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636. Az Egyetem BA képzési szintű hallgatói jogosultak leadott szakdolgozatukat 
tudományos diákköri (továbbiakban: „TDK”) konferencián is benyújtani. 

637. Amennyiben a hallgató a TDK konferenciára benyújtott szakdolgozatát az intézményi 
TDK konferencián megvédi - azaz prezentálja, reagál az írásos bírálatra és a helyszínen 
feltett kérdésekre -, valamint az összesített pontszáma alapján a teljesítménye: 

a) - eléri legalább a maximális pontszám 80%-át, akkor a záróvizsgán jó (4), 

b) - eléri legalább a maximális pontszám 90%-át, akkor a záróvizsgán jeles 
(5) 

eredmény kerül rögzítésre. 

638. Amennyiben a hallgató a TDK intézményi fordulóján elért eredményt nem fogadja el, 
akkor jogosult a záróvizsgán megismételni a védést a normál eljárás szerint. 

639. Azon szakdolgozatokról, amelyek TDK konferenciára benyújtásra kerülnek, két darab 
bírálat készül, miszerint a második bírálatot külsős konzulens is készítheti. 

LXXXIX. A szakdolgozatra és a diplomamunkára vonatkozó különrendelkezések a 
művészeti, művészetközvetítői képzésben 

640. A szakdolgozatra és a diplomamunkára a művészeti és a művészetközvetítői képzésben 
az előző rész szabályait kell alkalmazni az ebben a részben foglalt eltérésekkel. 

641. A művészeti és a művészetközvetítői képzésben a szakdolgozat egy olyan elméleti 
munka, amelyben a hallgató számot ad arról, hogy a művészeti és művészetközvetítő 
képzésben megismert elméleti ismereteket elsajátította, ezeken a területeken 
kutatómunkát képes végezni és az ismereteket alkalmazni tudja. A művészeti és a 
művészetközvetítői képzésben készített szakdolgozat formai követelményeire a 
Hallgatói Követelményrendszer Függelékében írt szabályokat kell alkalmazni, az ott írt 
kivétellel.  

642. A művészeti és a művészetközvetítői képzésben a diplomamunka végzett szakhoz 
(szakirányhoz) kapcsolódó diplomaalkotás elkészítése, melyben a hallgató által 
megszerzett szakmai és gyakorlati ismeretek összegződnek. 

643. A diplomamunka témáját, valamint a témavezetőt a diplomamunkát készítő hallgató a 
záróvizsga letételét megelőző félév szorgalmi időszakának végéig köteles megjelölni. A 
témaválasztást és a témavezető oktató személyét az érintett intézetvezető hagyja jóvá. 

644. A diplomamunka témájának megváltoztatására a második központi szakkonzultáció 
végéig van lehetőség, abban az esetben, ha a témavezető és az az érintett intézetvezető 
azt jóváhagyja. 

645. A záróvizsgára jelentkezett hallgatóknak két központi szakkonzultáción kell részt 
venniük és prezentálniuk a diplomamunka részarányos készültségi állapotát. 

646. A központi szakkonzultáció során a legalább kettő személyből álló szakmai bizottság 
dönt arról, hogy a hallgató felkészültsége megfelel-e a Függelékben (Központi 
szakkonzultációs részvételt igazoló lap) leírt kritériumoknak.  

647. A központi szakkonzultációkat minden szakra vonatkozóan az adott intézet szervezi. Az 
első alkalmat a szorgalmi időszak második hónapjának végéig, a második alkalmat 
legkésőbb a szorgalmi időszak végéig kell megszervezni. 

648. A konzultáció eredményét az intézet a Függelék Központi szakkonzultációs részvételt 
igazoló lap mellékletében szereplő dokumentumon, illetve elektronikus felületen igazolja. 
Amennyiben a hallgató által készített Diplomamunka készültségi állapota nem 
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megfelelő, és a hallgató prezentációját a bizottság elégtelennek ítéli, a hallgató nem 
bocsátható záróvizsgára. Elégtelen minősítés esetén hallgató köteles ismételten 
teljesíteni a központi szakkonzultációt. 

649. Azon szakok esetében, amelyek mintatantervének 6. félévében szerepel a 6 kreditértékű 
konzultáció, a tárgy teljesítésének feltétele a központi szakkonzultációk sikeres 
teljesítése.  

650. A diplomamunka és a diplomamunkához kapcsolódó prezentációs anyagok leadása  

651. A diplomamunkát és/vagy a diplomamunkához kapcsolódó prezentációs anyagokat 
minden záróvizsgázónak le kell adnia a záróvizsga időszak kezdete előtt (függetlenül 
attól, hogy a hallgató mely napon záróvizsgázik).  

652. A prezentációs- és a diplomamunkát kiegészítő segédanyagok listáját és követelményeit 
a szakvezetők határozzák meg. A leadás feltételeiről és a pontos határidőről legalább 
15 munkanappal korábban értesíteni kell a hallgatókat. 

653. A záróvizsgán kizárólag a leadott prezentációs anyag prezentálható és védhető meg. 

XC. A művészeti mesterképzési szakok záróvizsgáira vonatkozó különös 
rendelkezések 

654. A művészeti mesterképzési szakokon a benyújtott diplomamunkáról bírálói vélemény, 
opponencia készül. Az opponensi vélemény lényege, hogy a diplomamunkát elhelyezze 
az adott művészeti terület szakmai kontextusában a megadott bírálati szempontok 
alapján. 

655. Egy hallgatónak egy opponense lehet. 

656. Az opponensi vélemény osztályzatra történő javaslatot nem tartalmaz. 

XCI. Záróvizsga 

Nftv. 50. § (2) A hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben, alap- és 
mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be. 

(3) A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A 
záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói 
jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, 
bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A 
tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától 
számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony 
megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető. 

(4) A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és 
képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot 
kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a tantervben 
meghatározottak szerint több részből - szakdolgozat vagy diplomamunka 
megvédéséből, további szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsgarészekből - állhat. 

(5) Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsőoktatási intézménnyel 
szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget. 

112. § (1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: 1993. évi 
felsőoktatási törvény) alapján megkezdett képzéseket - folyamatos képzésben - 2016. 
szeptember 1-jéig lehet változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend 
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keretében, változatlan oklevél kiadásával befejezni. Azok hallgatói jogviszonyát, akik e 
határidőig nem szerezték meg végbizonyítványukat, e dátummal meg kell szüntetni. 
Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig végbizonyítványt szereztek, 2018. 
szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát. Az e törvénynek az egyes, a felsőoktatás 
szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított 112. § (5a) bekezdése hatálya alá tartozó volt hallgatókra e bekezdés 
szabályait alkalmazni kell, a 112 § (5a) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmények 
által hozott döntéseket e bekezdésre tekintettel a volt hallgatók javára 2016. február 15-
ig módosítani kell. 

Nftv. Vhr. 59. § (2) A felsőoktatási intézmény szabályzatában határozza meg a 
záróvizsgára jelentkezés módját, a záróvizsga megszervezésének és lebonyolításának 
rendjét, eredményének kiszámítási módját. 

(3) Záróvizsgát felsőoktatási intézmények közösen is szervezhetnek. 

45. § (1) A végbizonyítvány kiállításáról szóló igazolást, a záróvizsga sikeres 
teljesítéséről szóló igazolást, az oklevélre való jogosultságról szóló igazolást és a 
tanítói műveltségterületi igazolást a hallgató kérésére, a törzslap alapján kell kiállítani. 

(2) Az igazolásokat a kiállításkor egyedi sorszámmal kell ellátni és az adatait a 
felsőoktatási intézmény TR-ében nyilván kell tartani. 

657. A hallgató tanulmányait a felsőoktatási szakképzésben, az alapképzésben, a 
mesterképzésben és a szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be. 

658. A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és 
képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot 
kell tennie, hogy a tanult ismereteket összefüggéseiben ismeri és alkalmazni tudja. A 
záróvizsga a tantervben meghatározottak szerint több részből – szakdolgozat 
megvédéséből, továbbá szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsgarészekből – állhat. A 
záróvizsga követelményekről (pl. tételsor), valamint a záróvizsga menetéről a hallgatókat 
legkésőbb szakonként, az aktuális záróvizsga előtt – oktatási időszak első hónapjának 
a végéig – tájékoztatni kell az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül.  

659. Záróvizsgára bocsátható az a hallgató, aki  

a) a végbizonyítványát legkésőbb a záróvizsga időszak kezdete előtt egy héttel 
megszerezte;  

b) a szakdolgozatát leadta, és a bírálók által javasolt érdemjegyek átlaga legalább 
elégséges, továbbá a művészeti képzésekben előírt diplomamunkát leadta;  

c) az Egyetem felé nem rendelkezik eszköz-, könyv- és/vagy pénztartozással, és 
ennek igazolását leadta.  

660. A tanulmányi követelmények nyomon követéséért, valamint az előírt kreditek 
megszerzéséért a hallgató felelős. Az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság az 
előírt tantárgyak és kreditek teljesítését a záróvizsga-jelentkezést követően november 
5-ig, illetve április 5-ig ellenőrzi, és ha hiányt vagy eltérést tapasztal, a záróvizsga-
jelentkezést elutasítja. 

661. A 2006/2007. tanévtől a 2011/2012. tanévig tanulmányokat kezdő hallgatók esetében, 
amennyiben a végbizonyítvány kiállításától számított hét év eltelt, akkor a záróvizsgára 
bocsátást a KÁB-tól kell kérvényezni. A bizottság engedélyében – az időmúlásra 
tekintettel – rendelkezhet az oklevél minősítésébe beszámító tantárgyak vizsgáinak a 
megismétléséről. Záróvizsgára csak abban az esetben bocsátható a hallgató, ha a 
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záróvizsgára jelentkező az adott szak – a záróvizsga jelentkezés tanévében érvényes – 
alaptárgyaiból ismételten vizsgát tesz az alaptárgyakra vonatkozó hatályos kreditérték 
kifizetését követően.  

662. A 2006/2007. tanév előtt tanulmányaikat megkezdő hallgatók, akik 2016. szeptember 1. 
napjáig végbizonyítványt szereztek, záróvizsgát 2018. szeptember 1-jéig tehetnek, 
függetlenül attól, hogy a végbizonyítványt mikor szerezték meg. 

663. A 2012/2013. tanévtől tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében a záróvizsga a 
végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony 
keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik 
vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A záróvizsga 
letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után az Egyetem 
feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után 
záróvizsga nem tehető.  

664. A záróvizsga-tételsort a kötelező szakirodalom feltüntetésével a tanulmányok várható 
befejezésének képzési időszakában, az oktatási időszak első hónapjának a végéig 
közzé kell tenni. 

665. A záróvizsgát az általános rektorhelyettes által évente meghatározott időpontokban, a 
záróvizsga időszakban lehet tenni. A művészeti és a művészetközvetítő szakokon csak 
a tavaszi szemeszterben lehetséges záróvizsgát tenni. A hallgatók kötelesek jelezni a 
záróvizsgán való részvételi szándékukat az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgatónak 
írt elektronikus kérelemben legkésőbb – a téli záróvizsga-időszakra történő jelentkezés 
esetén – a tárgyfélév szeptember 15. napjától október 1. napjáig, illetve – nyári 
záróvizsga-időszakra történő jelentkezés esetén – a tárgyfélév február 15. napjától 
március 1. napjáig. Szakirányú továbbképzés esetében a hallgatók – téli záróvizsga-
időszakra történő jelentkezés esetén - március 1. napjától március 15. napjáig, nyári 
záróvizsga-időszakra történő jelentkezés esetén október 1. napjától október 15. napjáig 
kötelesek jelentkezni. Amennyiben a hallgató nem jelzi részvételi szándékát a fenti 
időpontokig, csak a következő záróvizsga-időszakra jelentkezhet. 

666. Amennyiben a hallgató az adott félévben nem vett fel annyi tantárgyat, amennyi az 
abszolutórium feltételét képezi, az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató elutasítja a 
kérelmet, és tájékoztatja a hallgatót a hiányzó tantárgyak teljesítésének 
kötelezettségéről.  

667. Amennyiben a hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező jelentkező nem rendelkezik 
jelszóval az Egyetem elektronikus tanulmányi rendszereihez, úgy azt az 
neptunadmin@metropolitan.hu e-mail címen igényelhet. 

668. Záróvizsgáról való lejelentkezésre nyári záróvizsga-időszak esetében május 31. napjáig, 
téli záróvizsga-időszak esetében december 5. napjáig van lehetőség elektronikus 
formában előterjesztett kérelemben. A decemberi záróvizsgáról való lejelentkezés 
határideje november 5. napja. Amennyiben a hallgató ezen dátumokat követően kíván 
lejelentkezni a záróvizsgáról, úgy az elektronikus tanulmányi rendszerben közzétett 
díjtáblázatban meghatározott, a záróvizsga ismétlés esetén kivetendő összeget tartozik 
megfizetni. 

669. Amennyiben a hallgató több szakirány/specializáció teljesítését vállalta, azonban a 
záróvizsgán az egyik szakirány/specializáció számonkérési követelményeit nem kívánja 
teljesíteni, nyilatkoznia kell arról, hogy lemond-e a második, illetve további 
szakirányhoz/specializációhoz tartozó záróvizsga teljesítésének lehetőségéről a 
záróvizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg. 
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670. Az általános rektorhelyettes a tanév rendjében meghatározott záróvizsga időszaknál 
korábbi időpontra is meghirdethet záróvizsgaalkalmat. Ezen időpontra kizárólag azok a 
hallgatók jelentkezhetnek be, akik:  

a) valamely mesterszakra adtak be jelentkezést a felvételi eljárásban, a jelentkezés 
megtörténtét az elektronikus kérelemhez csatolt irattal igazolja és tantárgyként 
kizárólag a szakmai gyakorlatot és/vagy egyéb gyakorlati tárgyat vettek fel, vagy 

b) korábban abszolutóriumot szereztek. 

671. Amennyiben ezen időpontra olyan hallgató jelentkezik be, aki a fenti feltételek 
valamelyikét nem teljesíti, annak jelentkezését az ügyfélszolgálati és tanulmányi 
igazgató elutasítja. 

Amennyiben a kérelmet az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató támogatja, a hallgató 
számára a szakdolgozat leadási határidő az egyszakos és a szakpáros hallgatók 
esetében egységesen október 20. A határidő jogvesztő.  

672. Amennyiben a hallgató a záróvizsgán elégtelen érdemjegyet szerez, legközelebb csak 
a következő záróvizsga időszakban kísérelheti meg a záróvizsga ismétlését az ismételt 
záróvizsgára vonatkozó szabályok szerint. 

673. Amennyiben a hallgató nem jelenik meg a záróvizsgán, köteles megtéríteni a záróvizsga 
megszervezésének költségét, melynek összege megegyezik az elektronikus tanulmányi 
rendszerben közzétett díjtáblázatban meghatározott ismételt záróvizsgadíj összegével.  

674. Az előzetesen kihirdetett záróvizsga követelmények alapján a záróvizsga az alábbi 
részekből állhat:  

a) szakdolgozat megvédése; 

b) diplomamunka bemutatása, és annak szóbeli megvédése;  

c) írásbeli, illetőleg komplex szóbeli vizsgák letétele. 

675. Záróvizsgát a záróvizsga-bizottság előtt kell tenni. A bizottságnak az elnökön és a 
vendégelnökön kívül legfeljebb 2 tagja van, kivétel a művészet és művészetközvetítői 
képzések esetében, ahol a legfeljebb 3 tagja van. A vendégelnök a szakterület elismert 
külső szakembere. Az elnök az Egyetem minősített oktatója. 

676. A jelölt felkészültségét a bizottság tagjai külön-külön értékelik, majd zárt ülésen - vita 
esetén szavazással - megállapítják a záróvizsga eredményét. Szavazategyenlőség 
esetén az elnök dönt.  

677. A kérdések komplex jellegűek. Záróvizsga tételsor esetén, amennyiben a hallgató 
visszaadja a húzott tételt, részére nem engedélyezhető új tétel húzása, a záróvizsga 
adott részének érdemjegye elégtelen.  

678. A művészeti, művészetközvetítő képzési területen a záróvizsga-bizottság tagjai a 
szakdolgozat, illetve a diplomamunka és a védés megismerését követően, ezzel 
kapcsolatos kérdéseket tesznek fel, melyre a hallgatónak felkészültsége szerint 
válaszolnia kell. 

679. A kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szakon záróvizsgát tevő hallgatók 
három, számukra előre megadott, komplex, elméleti kérdést fejtenek ki. Amennyiben 
valamely kérdésre adott választ a záróvizsga-bizottság elégtelenre értékel, úgy a 
záróvizsga elégtelen. 

680. A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni, amit az elnök és a tagok aláírása után meg 
kell küldeni az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóságnak. A jegyzőkönyv vezetése 
és továbbítása az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató által kijelölt jegyző feladata.  
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681. Az Egyetem az egyes vizsgarészeket együttesen vagy külön-külön is megszervezheti. 
A művészeti, művészetközvetítés képzési területen a záróvizsga egy időpontban, 
nyilvánosan történik. A nyilvános védés esetén kizárólag a záróvizsga bizottság tagjai 
kérdezhetnek a vizsgázótól. 

682. Amennyiben a hallgató több szakirány/specializáció teljesítését vállalta, azonban a 
záróvizsgán az egyik szakirány/specializáció számonkérési követelményeit nem teljesíti 
(szakirány/specializáció vizsgarészre elégtelen érdemjegyet kap), akkor az ismételt 
záróvizsga szabályait kell alkalmazni. 

683. A záróvizsga eredményének megállapítási módját az általános rektorhelyettes külön 
utasításban állapítja meg. 

684. A záróvizsga eredményét a záróvizsga bizottság elnökének a záróvizsga napján ki kell 
hirdetnie. 

685. Ismételt záróvizsga leghamarabb a következő záróvizsga-időszakban tehető. Ismételt 
záróvizsgára a 665. pont alapján kell jelentkezni. A művészeti és a művészetközvetítő 
szakokon csak a tavaszi szemeszterben lehetséges záróvizsgát tenni. 

686. Sikertelen záróvizsga esetén a hallgató további két alkalommal kísérelhet meg 
záróvizsgát tenni az elektronikus tanulmányi rendszerben közzétett díjtáblázatban 
meghatározott ismételt záróvizsgadíj megfizetése ellenében.  

687. Az ismételt záróvizsga során csak az előző záróvizsga sikertelen részvizsgáit kell 
megismételni. Sikeres részvizsga eredménye nem javítható. 

688. Az ismételt záróvizsga esetén a hallgatónak vállalnia kell a záróvizsga letételének 
időpontjában hatályos képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelést, illetve 
felkészülést. 

689. A művészeti és művészetközvetítői szakokon az elégtelenre értékelt diplomaalkotást 
ismételten be kell nyújtania a hallgatónak. Ez esetben a hallgatónak a központi 
szakkonzultációt újból teljesítenie kell. 

XCII. Nyelvi követelmények 

690. Az oklevél kiadásának előfeltétele az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti 
követelmény szigorúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be 
kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy 

a) alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi, vagy középfokú (B2 
szintű) általános nyelvi, komplex, 

b) mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott 
államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: 
nyelvvizsga). 

691. A nyelvvizsga kötelezettségek teljesítését elektronikus kérelemben kell jeleznie a 
hallgatónak a nyelvvizsga megszerzését igazoló okirat másolatának csatolásával. A 
bejelentést követő 5 munkanapon belül a nyelvvizsga letételét igazoló eredeti okirat 
bemutatásával is igazolni kell a sikeres nyelvvizsgát.  

692. A nyelvvizsga bizonyítványt a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 
rendelkezései alapján az oklevél kiadásának előfeltételeként akkor kell megkövetelni, ha 
a képzés indításakor annak meglétét előírták. 

693. Ha az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele az általános 
nyelvvizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik 
tanulmányaik első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik 
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életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. 
tanévben tesznek záróvizsgát 

XCIII. Oklevél, oklevélmelléklet 

Nftv. 51. § (1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának 
előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá - ha e törvény másképp nem rendelkezik - az 
előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény szigorúbb feltételt nem 
állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely 
igazolja, hogy 

a) alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) 
általános nyelvi, komplex, 

b) mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott 

államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: 
nyelvvizsga). 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat - a záróvizsga kivételével - nem kell alkalmazni, ha a 
képzés nyelve nem a magyar nyelv. 

(3) Az oklevelet az (1) bekezdés szerinti nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától 
számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záróvizsgát tett. 
Ha a hallgató a záróvizsga időpontjában már bemutatta azt az okiratot, amely az (1) 
bekezdésben meghatározott követelmények teljesítését igazolja, az oklevelet a sikeres 
záróvizsga napjától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni számára. 

(4) Oklevél kiállítására csak az e törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézmény 
jogosult. Az oklevél megnevezést csak a felsőoktatási intézmények által e törvény 
alapján kiállított szakképzettséget és - a felsőoktatási szakképzés és a szakirányú 
továbbképzés kivételével - felsőfokú végzettségi szintet, doktori fokozatot igazoló 
okiratra lehet használni. 

(5) Az oklevél Magyarország címerével ellátott közokirat, amely tartalmazza a kiállító 
felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosító számát, az oklevél sorszámát, az 
oklevél tulajdonosának nevét, születési nevét, születésének helyét és idejét, a 
végzettségi szint, illetve az odaítélt fokozat és a szak, szakképzettség megnevezését, az 
oklevél minősítését, a kiállítás helyét, évét, hónapját és napját, az oklevél által tanúsított 
végzettségnek, szakképzettségnek a Magyar Képesítési Keretrendszer, az Európai 
Képesítési Keretrendszer szerinti besorolását, valamint a képzésnek a képzési és 
kimeneti követelmény szerinti időtartamát. Tartalmaznia kell továbbá a felsőoktatási 
intézmény vezetőjének - illetőleg a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott 
vezetőnek - eredeti aláírását, a felsőoktatási intézmény bélyegzőjének lenyomatát. 

(6) A kiadott oklevelekről központi nyilvántartást kell vezetni. 

Nftv. 52. § (1) Az oklevelet magyar és angol nyelven vagy magyar és latin nyelven, 
nemzetiségi képzés esetében magyar nyelven és a nemzetiség nyelvén, nem magyar 
nyelven folyó képzés esetén magyar nyelven és a képzés nyelvén kell kiadni. 

(2) Az alapképzésben és mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben szerzett 
oklevél mellé ki kell adni az Európai Bizottság és az Európa Tanács által meghatározott 
oklevélmellékletet magyar és angol nyelven, valamint nemzetiségi képzés esetében - a 
hallgató kérésére - az érintett nemzetiség nyelvén. Az oklevélmelléklet közokirat. 

(3) Az alapképzésben és mesterképzésben, illetve az osztatlan képzésben, szakirányú 
továbbképzésben, felsőoktatási szakképzésben kiállított oklevél - jogszabályban 
meghatározottak szerint - munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít. 
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(4) A felsőoktatási szakképzésben az oklevél kiadásának előfeltételeként a képzési és 
kimeneti követelmény előírhatja a nyelvvizsga letételét. 

(5) A Magyarországon kiadott oklevelek által tanúsított végzettségi szintek angol és latin 
nyelvű jelölése: 

a) alapfokozat „Bachelor” vagy „baccalaureus” (rövidítve:. BA, BSc), 

b) mesterfokozat „Master” vagy „magister” (rövidítve MA, MSc). 

(6) A mesterfokozattal rendelkezők az oklevelük által tanúsított szakképzettség előtt az 
„okleveles” megjelölést használják (okleveles mérnök, okleveles közgazdász, okleveles 
tanár stb.). A mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú 
továbbképzésben oklevelet szerzettek a „Legum Magister” vagy „Master of Laws” 
(rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosultak. A tanárképzésben oklevelet szerzettek 
a „Master of Education” (rövidítve: MEd) cím használatára jogosultak. 

Nftv. 107. § (1) Ha az oklevél illetve bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele az 
általános nyelvvizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a 
hallgatók, akik tanulmányaik első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább 
a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik 
a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát. 

(2) Ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik az 
(1) bekezdésben meghatározottakon túl az oklevél, illetve a bizonyítvány 
megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek 
azok a hallgatók is, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem 
mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és 
az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-
követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi 
vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. 
tanévben tesznek záróvizsgát. 

Nftv. Vhr. 46. § (1) A felsőfokú tanulmányok sikeres befejezését és a szakképzettség 
megszerzését igazoló oklevelet a sikeres záróvizsga vagy sikeres utolsó záróvizsga-
rész (e bekezdésben a továbbiakban együtt: záróvizsga) napjától számított harminc 
napon belül kell kiállítani, ha a hallgató előzőleg teljesítette az előírt nyelvvizsga-
követelményeket. A nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazoló okirat bemutatása 
esetén az oklevelet akkor is a záróvizsga szerinti tárgyévben kell kiállítani, ha a 
záróvizsga szerinti tárgyévből kevesebb, mint harminc nap van hátra. 

(3) Az oklevél a törzslap alapján kerül kiállításra. 

(4) Az oklevelet záradékkal a 9. mellékletben meghatározottak szerint kell ellátni. Ha 
olyan záradék válik szükségessé, amelyet a 9. melléklet nem tartalmaz, akkor a 
felsőoktatási intézmény - a Hivatal előzetes egyetértésével - egyedi záradékkal is 
elláthatja az oklevelet. A záradék az oklevél elválaszthatatlan részét képezi. 

(5) Az oklevelet a kiállításkor egyedi intézményi sorszámmal kell ellátni és az adatait a 
felsőoktatási intézmény TR-ében kell nyilvántartani. 

(6) Az oklevelet a felsőoktatási intézmény keménytáblás dossziéban adja ki. 

(7) Az átadás előtt a felsőoktatási intézmény a kiállított oklevélről hiteles másolatot 
készít, amely a törzslap melléklete. 

(8) Az oklevél átadását a törzslapra rá kell vezetni. Az irat átadását átadás-átvételi 
dokumentumon kell igazolni. 
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Nftv. Vhr. 48. § (5) A felsőoktatási intézmény - a közfeladatot ellátó szervek 
iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelettől 
eltérően - az átadást követően elveszett, ellopott, megsemmisült oklevélről kérelemre 
oklevélmásodlatot állít ki a 46. § (2) bekezdésében meghatározott formanyomtatványon. 
A másodlat tartalmában megegyezik a törzslap 46. § (7) bekezdésében foglalt 
mellékletével, továbbá tartalmazza a 9. mellékletben meghatározott másodlati záradékot 
és a hitelesítést. A másodlat nyilvántartásának rendje megegyezik az oklevél 
nyilvántartásának rendjével. Ugyanazon oklevélről további másodlat kiállításakor úgy 
kell eljárni, mint az első másodlat kiadásakor. 

(6) A felsőoktatási intézmény hivatalból vagy kérelemre a hibásan kiállított oklevelet 
bevonja és megsemmisíti, a törzslapon a hiba javítását a 36. § (7) bekezdés b) pontja 
szerint átvezeti, és a javított törzslap alapján az oklevelet ismét kiállítja a 46. § (2) 
bekezdésében meghatározott formanyomtatványon. Az oklevél tartalmazza a 9. 
mellékletben meghatározott javítási záradékot és a hitelesítést. 

(7) Ha a felsőoktatási intézmény a (6) bekezdésben foglaltak szerint új oklevelet állít ki, 
és a változás érinti az oklevélmelléklet tartalmát, akkor az oklevélmellékletet - a korábbi 
oklevélmelléklet bevonása és megsemmisítése mellett - újra kiadja. 

Nftv. Vhr. 47. § (1) Az oklevélmelléklet formanyomtatványa a Hivatal által kibocsátott és 
egyedi nyomtatványsorszámmal ellátott, nyomdai úton előállított papír alapú biztonsági 
okmány, amely A/4 méretű, mindkét oldalon nyomtatható lapokból és egységes 
lefűzésre alkalmas dossziéból áll. 

(2) A kiadás előtt a felsőoktatási intézmény az oklevélmellékletről hiteles másolatot 
készít, amely a törzslap melléklete. 

(3) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az oklevélmellékletet az oklevéllel együtt 
kell kiadni. Az irat átadását átadás-átvételi dokumentumon kell igazolni. 

(4) Az oklevélmellékletben szereplő magyar felsőoktatási rendszer leírását a miniszter 
felülvizsgálja és módosítás esetén a módosított leírást nyilvánosságra hozza. 

(5) Az oklevélmellékletről másodlat, illetve új oklevélmelléklet kiállítására a 48. § (5)-(7) 
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a másodlatra rá kell 
vezetni a „MÁSODLAT!” szöveget, de sem a másodlatot, sem az új oklevélmellékletet 
nem kell ellátni záradékkal. A kérelmező a másodlat kiállításáért a felsőoktatási 
intézmény szabályzatában meghatározott összegű díjat fizet. 

Nftv. Vhr. 49. § (1) Az oklevél- és az oklevélmelléklet-formanyomtatványokat a Hivatal 
bocsátja a felsőoktatási intézmények rendelkezésére. 

 

694. A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres 
záróvizsga. Az oklevél kiadásának feltétele továbbá az előírt nyelvvizsga letétele kivéve, 
ha törvény másképp rendelkezik, illetve ha a képzés nyelve nem a magyar nyelv. 

695. Az oklevelet a 690. pont szerinti nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított 
harminc napon belül kell kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záróvizsgát tett. A 
nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazoló okirat bemutatása esetén az oklevelet 
akkor is a záróvizsga szerinti tárgyévben kell kiállítani, ha a záróvizsga szerinti 
tárgyévből kevesebb, mint harminc nap van hátra. Ha a hallgató a záróvizsga 
időpontjában már bemutatta azt az okiratot, amely a 690. pontban meghatározott 
követelmények teljesítését igazolja, az oklevelet a sikeres záróvizsga napjától számított 
harminc napon belül kell kiállítani és kiadni számára. A hallgatóval egyetértésben az 
oklevelet a karon szokásos módon, ünnepélyes keretek között 30 napon túl is át lehet 
adni a hallgatónak. Az oklevélátadó ünnepség a kar által biztosított olyan 
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többletszolgáltatás, amelyen a részvétel önkéntes. Amennyiben azon a hallgató részt 
kíván venni, a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott összeget köteles a kar 
részére megfizetni. Amennyiben adott személy az oklevél kiállításához szükséges 
valamennyi feltételt teljesítette és az oklevél kiállítása, illetve kiadása folyamatban van, 
az oklevélre jogosult személy kérelmére az Egyetem az oklevélre való jogosultságról a 
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Kormányrendeletben meghatározott igazolást állít 
ki. Az igazolás végzettséget és szakképzettséget nem igazol. Az igazolást a kiállításkor 
egyedi sorszámmal kell ellátni és az adatait a TR-ben nyilván kell tartani. 

696. Az oklevél Magyarország címerével ellátott közokirat, amely tartalmazza az Egyetem 
nevét, intézményi azonosító számát, az oklevél sorszámát, az oklevél tulajdonosának 
nevét, születési nevét, születésének helyét és idejét, a végzettségi szint, illetve az 
odaítélt fokozat és a szak, szakképzettség, megnevezését, az oklevél által tanúsított 
végzettségnek, szakképzettségnek a Magyar Képesítési Keretrendszer, valamint az 
Európai Képesítési Keretrendszer szerinti besorolását, a képzésnek a képzési és 
kimeneti követelmény szerinti időtartamát, a kiállítás helyét, évét, hónapját és napját. 
Tartalmaznia kell továbbá a rektor eredeti aláírását, az Egyetem bélyegzőjének 
lenyomatát. Oklevél kiállításakor az Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) 
Kormányrendeletben meghatározott oklevél formaszövegeket köteles alkalmazni, 
függetlenül attól, hogy az oklevél a 2015/2016. tanévet megelőzően, a 2015/2016. 
tanévben vagy a 2015/2016. tanévet követően megkezdett tanulmányok befejezését 
igazolja. Ez a kötelezettség nem vonatkozik az oklevél javításának esetére és a 
másodlat kiállítására. 

697. A kiadott oklevelekről központi nyilvántartást kell vezetni. 

698. Az oklevél formáját a Kormány határozza meg. A felsőoktatási intézmény 
hagyományainak megfelelő formában az oklevélről másolatot is kiadhat. 

699. Ha az oklevél kiadására azért nincs lehetőség, mert a záróvizsgát sikeresen teljesítő 
személy az oklevél kiadásának feltételéül szabott nyelvi követelménynek nem tett eleget, 
az Egyetem a záróvizsgát sikeresen teljesítő személy kérelmére a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 87/2015. (IV. 9.) Kormányrendeletben meghatározott igazolást állít ki. Az igazolás 
végzettséget és szakképzettséget nem igazol, tanúsítja a záróvizsga eredményes 
letételét. Az igazolást a kiállításkor egyedi sorszámmal kell ellátni és az adatait a TR-
ben nyilván kell tartani. 

700. Az oklevelet magyar és angol nyelven vagy magyar és latin nyelven, nemzetiségi képzés 
esetében magyar nyelven és a nemzetiség nyelvén, nem magyar nyelven folyó képzés 
esetén magyar nyelven és a képzés nyelvén kell kiadni. Az oklevél a hallgató kérésére 
és költségére más nyelven is kiadható. 

701. Az alapképzésben és mesterképzésben, illetve a szakirányú továbbképzésben kiállított 
oklevél – jogszabályban meghatározottak szerint – munkakör betöltésére, tevékenység 
folytatására jogosít. 

702. A Magyarországon kiadott oklevelek által tanúsított végzettségi szintek angol és latin 
nyelvű jelölése: 

a) alapfokozat „Bachelor” vagy „baccalaureus” (rövidítve: BA, BSc), 

b) mesterfokozat „Master” vagy „magister” (rövidítve: MA, MSc). 

703. A mesterfokozattal rendelkezők az oklevelük által tanúsított szakképzettség előtt az 
„okleveles” megjelölést használják (okleveles mérnök, okleveles közgazdász, stb.). 
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704. Az oklevél minősítése, a szak tantervében meghatározott átlageredmény alapján:  

- kitűnő (5,00),  

- jeles (4,51-4,99),  

- jó (3,51-4,50),  

- közepes (2,51-3,50),  

- elégséges (2,00-2,50). 

705. Az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredmény esetén kitüntetéses oklevelet 
adományozhat. 

706. Kitüntetéses oklevelet kap az, aki a záróvizsga minden részéből jeles eredményt ért el, 
szakdolgozatának és valamennyi szigorlatának, illetve az új képzési rendszerben 
alaptantárgyának – kivétel szakirányú továbbképzés – érdemjegye jeles, összes többi 
vizsgájának és gyakorlati jegyének kreditindexe alapján számított tanulmányi átlaga 
legalább 3,51, továbbá érdemjegyei között közepesnél rosszabb nincs. Az érdemjegyek 
átlagának kiszámításánál és a közepes érdemjegy figyelembevételénél az esetleges 
kijavított vizsga vagy szigorlat esetében a javított vizsga eredményét kell figyelembe 
venni. 

707. Az alapképzésben, a mesterképzésben és a felsőoktatási szakképzésben szerzett 
oklevél mellé ki kell adni az Európai Bizottság és az Európa Tanács által meghatározott 
oklevélmellékletet magyar és angol nyelven, valamint nemzetiségi képzés esetében – a 
hallgató kérésére – az érintett nemzetiség nyelvén. Az oklevélmelléklet közokirat. 

708. Az oklevélmelléklet alapvető tartalmi és formai követelményeit az Európai Parlament és 
a Tanács 2004. december 15-i 2241/2004/EK határozata szabályozza. Az 
oklevélmelléklet tartalmazza 

a) az oklevél megszerzőjének adatait 

b) az oklevél adatait 

c) a képzés szintjének adatait 

d) a képzés szintjére és az elért eredményekre vonatkozó adatokat 

e) az oklevéllel járó egyes jogosultságokat 

f) az oklevélmelléklet hitelesítését 

g) a magyar felsőoktatási rendszer leírását. 

709. Az oklevélmelléklet hitelesítésére a rektor jogosult. 

710. Az Egyetem az általa vagy jogelődje által kiállított oklevelet és oklevélmellékletet az 
oklevél kiállításától számított öt éven belül visszavonja, ha az oklevelet jogellenesen 
szerezték meg. A visszavonásra egyebekben az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni. 

711. A 710. pontban foglalt rendelkezéstől eltérően, ha a nyelvvizsga-bizonyítvány kiállítását 
bűncselekmény befolyásolta, a bűncselekmény elkövetését jogerős bírói vagy ügyészi 
határozat megállapította, és a vádemelés elhalasztásának tartama eredményesen telt 
el, a kiállító vizsgaközpont a nyelvvizsga-bizonyítványt időbeli korlátozás nélkül 
megsemmisíti, ha az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot nem érint. Ha a kiállító 
vizsgaközpont jogutód nélkül megszűnt, a nyelvvizsga-bizonyítványt az oktatási hivatal 
semmisíti meg. A megsemmisítésre egyebekben Ákr. rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni. 

https://uj.jogtar.hu/
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712. A visszavont, megsemmisített oklevelet az Egyetem bevonja. A határozatot – indokolás 
nélkül – az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, 
valamint az Oktatási Hivatal honlapján közzé kell tenni. 

713. A 710. és 711. pontok szerinti döntés ellen jogorvoslatnak van helye. 

714. Az Egyetem az átadást követően elveszett, ellopott, megsemmisült oklevélről kérelemre 
oklevélmásodlatot állít ki különeljárási díjért Ugyanazon oklevélről további másodlat 
kiállításakor úgy kell eljárni, mint az első másodlat kiadásakor. 

715. Az Egyetem hivatalból vagy kérelemre a hibásan kiállított oklevelet bevonja és 
megsemmisíti, a törzslapon a hiba javítását átvezeti, és a javított törzslap alapján az 
oklevelet ismét kiállítja.  

716. Ha az Egyetem a 715. pontban foglaltak szerint új oklevelet állít ki, és a változás érinti 
az oklevélmelléklet tartalmát, akkor az oklevélmellékletet – a korábbi oklevélmelléklet 
bevonása és megsemmisítése mellett – újra kiadja. 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET – TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 

I. Általános rendelkezések 

II. A Térítési és Juttatási Szabályzat hatálya 

1. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Egyetemen folyó felsőoktatási szakképzésben, 
felsőoktatási alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben, valamint 
a korábbi felsőoktatásra vonatkozó törvény által meghatározott főiskolai képzések 
keretében teljes idejű (nappali), vagy részidős (levelező) képzésben tanulmányokat 
folytató magyar állampolgárságú hallgatókra és a magyar állampolgárságú hallgatókkal 
azonos jogállású külföldi hallgatókra (továbbiakban: „hallgató”), továbbá az oklevél 
átvételéig azon személyekre is, akik az Egyetemmel már nem állnak hallgatói 
jogviszonyban. 

2. A művészeti, a művészetközvetítő képzési terület, valamint a szakirányú továbbképzés 
szakjain képzésben részt vevő hallgatókra, valamint ezen képzésekben részt vevő 
oktatókra, tanárokra, valamint a hallgatói ügyintézésben résztvevő dolgozókra a jelen 
Térítési és Juttatási Szabályzatot (a továbbiakban: „TJSZ”) a külön pontokban 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

3. Jelen TJSZ hatálya kiterjed az Egyetem minden oktatójára, tanárára, a hallgatói 
ügyintézésben résztvevő minden dolgozójára, továbbá a térítési és juttatási ügyekben 
eljáró minden oktatói és nem oktatói munkakörben eljáró foglalkoztatottjára. 

4. A fogyatékkal élő hallgatók – jelen TJSZ-től eltérően – tanulmányi és vizsgaügyeiről, 
valamint a részükre nyújtott kedvezményekről az Esélyegyenlőségi Szabályzat 
rendelkezik. 

5. Azt a hallgatót, aki külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkezik, vagy a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás 
céljából kiállított EU kék kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár, a 
fizetendő díjak és a kapott támogatások tekintetében azonos jogok illetik meg, illetve 
azonos kötelezettségek terhelik, mint a felsőoktatásban részt vevő magyar 
állampolgárságú hallgatót. 

6. Az önköltség megfizetésének – a rá vonatkozó mértékben – jelen szabályzat szerint kell 
eljárnia a hallgató helyett önköltséget megfizető személynek vagy szervezetnek is. 

III. Értelmező rendelkezések 

7.  

1. árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy 
háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt 
és nem fogadták örökbe; 

2. félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták 
örökbe; 

3. fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a 
hallgató, aki 

a) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, 
illetve fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai 
segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy 
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b) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy legalább 50%-os 
mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart vagy 
előreláthatólag még legalább egy évig fennáll; 

4. családfenntartó: az a hallgató, 

a) akinek legalább egy gyermeke van, 

b) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
alapján ápolási díjra jogosult; 

5. nagycsaládos: az a hallgató, akinek 

a) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy 

b) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre 
igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy 

c) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja; 

6. szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőoktatási 
szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben, valamint 
doktori képzésben részt vevő hallgató, aki 

a) államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami 
(rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy 

b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott 
szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne 
államilag támogatott képzésben való részvételre; 

7. saját bevétel: az Nftv. 82. § (1)-(2) bekezdése szerinti térítési díj, továbbá az 
intézményi szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj, valamint az intézmény 
vállalkozási tevékenységének eredménye, gazdasági társaságtól kapott 
támogatásból származó bevétele, továbbá a pályázat útján kifejezetten ösztöndíj 
fizetésére kapott támogatás; 

8. államilag támogatott hallgató: az államilag támogatott képzésben részt vevő 
hallgató, valamint 2012. szeptemberétől kezdődően magyar állami (rész)ösztöndíjas 
képzésre felvételt nyert hallgató. 

IV. Általános rendelkezések 

8. A hallgató részére nyújtható támogatások jogcímeit és feltételeit, a hallgató által a 
mulasztás és késedelmes teljesítés miatt fizetendő díjak, a térítési díjak jogcímeit, 
feltételeit és mértékét, valamint az önköltség mértékét egy tanév időtartamára kell 
megállapítani és az Egyetem honlapján, továbbá az Egyetemen szokásos módon közzé 
kell tenni. 

9. Az önköltség hallgatói képzési szerződésben rögzített, képzésre érvényes összege a 
hallgatói jogviszony ideje alatt nem módosítható. 

10. A fizetési kötelezettség teljesítése tárgyában hozott döntésről határozatot kell hozni. A 
részletfizetési lehetőséget biztosító határozatban rögzíteni kell a teljesítés határidejét és 
ütemezését, valamint az elmaradás következményeit. Elutasítás esetén a határozatban 
indokolni kell a döntést és tájékoztatást kell adni a jogorvoslati lehetőségről. 
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V. Hatáskör 

11. Az Egyetemen térítési és juttatási ügyekben az alábbi testületek és személyek 
(továbbiakban: szerv) járhatnak el első fokon jelen szabályzatban meghatározott saját, 
illetve átruházott hatáskörben: 

a) Kontrolling Igazgatóság, 

b) Térítési, Juttatási és Tanulmányi Bizottság, 

c) Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgató, 

d) Diákjóléti Bizottság, 

e) Karrier Centrum, 

f) METU Szakkollégium, 

g) Nemzetközi Igazgatóság. 

 

VI. A hallgatók részére nyújtható támogatások 

12. A hallgató részére 

a) szociális alapú támogatás az Egyetemnek törvény alapján nyújtott költségvetési 
támogatása terhére, 

b) teljesítmény alapú támogatás az Egyetem törvény alapján nyújtott költségvetési 
támogatása terhére nyújtható.  

13. Az Egyetem saját bevétele terhére, külső adományokból, illetve hozzájárulásokból 
pályázati úton 

a) METU szakmai és kulturális támogatást, 

b) sport- és kulturális támogatást, 

c) karrier ösztöndíjat, valamint 

d) METU Tanulmányi Ösztöndíjat, 

e) METU Start Up támogatást, 

f) METU kreatív program támogatást, 

g) METU-TATA ösztöndíjat, 

h) Hallgatói munkadíjat, 

adományozhat. 

14. Az Egyetem a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat az alábbi jogcímeken 
használhatja fel: 

a) teljesítmény alapú ösztöndíj kifizetésére: 

aa) tanulmányi ösztöndíj, 

ab) nemzeti felsőoktatási ösztöndíj, 

ac) intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj, 

b) szociális alapú ösztöndíj kifizetésére: 

i. rendszeres szociális ösztöndíj, 
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ii. rendkívüli szociális ösztöndíj, 

iii. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi 
része, 

iv. a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja, 

v. alaptámogatás, 

vi. szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása. 

c) az intézményi működési költségek finanszírozására: 

ca) jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és 
a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, 
valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök 
beszerzése, 

cb) a kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása, 

cc) a hallgatói önkormányzat (a továbbiakban: HÖK) működésének 
támogatása, 

cd) a hallgatói tanácsadó szervezetek működésének támogatása.  

d) egyéb ösztöndíjak kifizetésére. 

VII. Az intézményi keretösszegek felhasználása 

15. Tanulmányi ösztöndíj kifizetésére kell felhasználni az e Szabályzat hatálya alá tartozó 
felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, és mesterképzésben részt vevő hallgatók 
után biztosított hallgatói normatíva legalább 45 százalékát. 

16. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj kifizetésére kell felhasználni a nemzeti felsőoktatási 
ösztöndíj e Szabályzat hatálya alá tartozó hallgatók után biztosított intézményi összegét. 

17. Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj kifizetésére kell felhasználni az e 
Szabályzat hatálya alá tartozó felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, és 
mesterképzésben részt vevő hallgatók után biztosított hallgatói normatíva legalább 2, 
legfeljebb 4 százalékát. 

18. Intézményi közéleti ösztöndíj kifizetésére kell felhasználni az e Szabályzat hatálya alá 
tartozó felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, és mesterképzésben részt vevő 
hallgatók után biztosított hallgatói normatíva legfeljebb 10 százalékát. 

19. A rendszeres szociális ösztöndíj, a rendkívüli szociális ösztöndíj, az 
alaptámogatás, valamint a szakmai gyakorlaton való részvétel támogatásának 
kifizetésére a hallgatói normatíva legalább 20%-át, valamint a lakhatási támogatás 
normatíva intézményi hatáskörben megállapított mértékét, de legalább 30%-át, és a 
tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56%-át kell felhasználni.  

20. Jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a 
felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, valamint a 
fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére kell 
felhasználni a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 24%-át. 

21. A kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatására kell 
felhasználni a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 20%-át. 

22. Kollégiumi férőhely bérlésére lehet felhasználni a lakhatási támogatás intézményi 
összegének legfeljebb 70%-át.  
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23. HÖK működésének támogatására kell felhasználni a hallgatói normatíva legalább 1%-
át.  

24. A teljesítmény alapú, a szociális alapú, valamint az ösztöndíj kizárólag pénzbeli 
támogatásként bocsáthatók a jogosult hallgatók részére.  

25. A teljesítmény alapú ösztöndíjakat, a rendszeres szociális ösztöndíjat, a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi részét, a külföldi hallgatók 
miniszteri ösztöndíját, az alaptámogatást, a szakmai gyakorlaton való részvétel 
támogatását, valamint az ösztöndíjat havi rendszerességgel kell a hallgató részére 
kifizetni, amely alól kivételt képez a METU Tanulmányi Ösztöndíj.  A felsőoktatási 
intézmény - a tanulmányi félév első hónapjának kivételével - legkésőbb a tárgyhó 10. 
napjáig köteles a számlavezető hitelintézet felé intézkedni e juttatások átutalásáról. 

VIII. Hallgatói jogosultság 

26. Tanulmányi ösztöndíjban és alaptámogatásban az államilag támogatott teljes idejű 
(nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, illetve felsőfokú 
szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet.  

27. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, 
mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. 

28. Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban, valamint a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban a teljes idejű (nappali munkarend) 
alapképzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató 
részesülhet.  

29. Az Egyetem az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjat a következők 
szerint osztja fel, és alábbi ösztöndíjformákat alakítja ki ezen jogcím keretében: 

a) tudományos és szakmai ösztöndíj, 

b) közéleti ösztöndíj, 

c) sport ösztöndíj. 

30. Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj a tantervi követelményeken 
túlmutató tevékenységet végző hallgató részére - az intézmény térítési és juttatási 
szabályzatában rögzített eljárási rend és elvek szerint - pályázat alapján, meghatározott 
időre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított nem kötelező juttatás. 

31. A külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíjában az államilag támogatott nappali munkarendű 
alapképzésben, mesterképzésben részt vevő, illetve a résztanulmányokat folytató 
hallgató részesülhet. 

32. A szakmai gyakorlaton való részvétel támogatásában az államilag támogatott nappali 
munkarendű alapképzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet.  

33. Tanulmányi ösztöndíjat a hallgató további (párhuzamos) hallgatói jogviszony esetén első 
és további alapképzési és mesterképzési szakon elért tanulmányi eredmény alapján is 
megpályázhat.  

34. A hallgató szociális alapú ösztöndíjat egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménytől 
kaphat. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói 
jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet ezekben a 
támogatásokban, amellyel előbb létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt.  
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35. A hallgató nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban is csak egy intézményben részesülhet. 
Amennyiben több intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató 
abban az intézményben részesül nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban, amellyel elsőként 
létesített hallgatói jogviszonyt.  

36. A jegyzet-előállítás támogatására rendelkezésre álló összeget a felsőoktatási intézmény 
jegyzetek előállítására, azok hallgatókhoz való eljuttatásának segítésére, továbbá 
fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére 
használhatja fel. A támogatás felhasználását a hallgatói önkormányzat előzetesen 
véleményezi, a felhasználásról a rektor évente tájékoztatja a hallgatói önkormányzatot. 

37. A kulturális, valamint a sporttevékenységek támogatásáról a TJTB - az Nftv. 61. § (2) 
bekezdése alapján - a hallgatói önkormányzat egyetértésével dönt azzal, hogy 

a) a kulturális tevékenységek körébe tartozik különösen a felsőoktatási intézmény 
keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális 
tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és tanulmányi, 
valamint mentálhigiénés életvezetési tanácsadás; 

b) a sporttevékenységek körébe tartozik különösen a felsőoktatás keretei között a 
hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, 
versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, az 
életmód-tanácsadás. 

IX. A hallgatói juttatásokhoz nyújtott normatív hozzájárulásnál figyelembe vehető 
hallgatói kör és a figyelembe vehető hallgatói létszám megállapításának rendje 

38. Az ösztöndíjak keretösszegének megállapításakor 

a) a márciusi és októberi statisztikai adatközlések szerinti jogosult létszámok 
számtani közepét kell figyelembe venni 

a. a hallgatói ösztöndíj-támogatásra, 

b. a kollégiumi támogatásra, 

c. a lakhatási támogatásra, 

d. a tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális 
tevékenységre 

fordítható összeg esetében; 

b) a tényleges jogosultsági hónapszám egytizedét kell figyelembe venni a 
nemzeti felsőoktatási ösztöndíj esetében; 

c) a ténylegesen kifizetendő összeget kell figyelembe venni a külföldi hallgatók 
miniszteri ösztöndíja és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze esetében.  

39. Márciusi statisztikai adatközlésen az Egyetem március 15-i állapotát, októberi statisztikai 
adatközlésen az Egyetem október 15-i állapotát rögzítő, az Egyetem által teljesített 
statisztikai adatközlést kell érteni. 

40. A hallgatói ösztöndíj-támogatás esetében a jogosulti létszám az államilag támogatott 
teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egyetemi szintű képzésben vagy 
felsőfokú szakképzésben teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók száma. A számítás 
során a 2006. szeptember 1-je előtt tanulmányokat kezdett hallgatókat legfeljebb a 
képzési időt nem meghaladó számú félévben lehet figyelembe venni.  
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41. A lakhatási támogatáshoz rendelkezésre álló támogatás esetében a jogosulti létszám az 
Egyetemen államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók létszáma 
levonva a képzés helyén bejelentett lakóhellyel rendelkező államilag támogatott teljes 
idejű képzésben részt vevők létszámának 95%-át.  

42. A tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális tevékenységre fordítható összeg 
esetében a jogosulti létszám az ösztöndíj-támogatási jogosulti létszám.  

43. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj esetében a jogosulti létszám a ténylegesen 
ösztöndíjban részesülő hallgatók száma.  

44. Az egyes normatívák év közbeni változása esetén a jogosulti létszámok megállapítása 
a képzési időszakok (tanulmányi félévek) rendjét követik.  

X. Hallgatók finanszírozási státusza 

45. Az Egyetemen a hallgatók finanszírozási státusza államilag támogatott, magyar állami 
ösztöndíjjal támogatott, magyar állami részösztöndíjjal támogatott, költségtérítéses, 
vagy önköltséges lehet.  

XI. Államilag támogatott képzés 

46. A magyar állami ösztöndíjjal támogatott és a magyar állami részösztöndíjjal támogatott 
hallgató az Nftv-ben előírt sajátos feltételek teljesítésére köteles. Ahol jelen 
szabályzatban az „államilag támogatott” kifejezés szerepel, azon a „magyar állami 
ösztöndíjjal támogatott” és a „magyar állami részösztöndíjjal támogatott” kifejezéseket is 
érteni kell – kivéve, ha adott §-ban a „magyar állami ösztöndíjjal támogatott”, illetve a 
„magyar állami részösztöndíjjal támogatott”, továbbá a „magyar állami (rész)ösztöndíjas” 
kifejezések külön szerepelnek. Ahol jelen szabályzatban „költségtérítéses” kifejezés 
szerepel, azon az „önköltséges” kifejezést is érteni kell – kivéve, ha adott pontban az 
„önköltséges” kifejezés külön szerepel. 

47. Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül az államilag 
finanszírozott képzésre felvett, és 

a) 1997. január 1. előtt hallgatói jogviszonyt létesített személy ezen jogviszonyának 
keretében tanulmányainak befejezéséig; 

b) az 1997/1998-as tanévben 1997. január 1. után, az 1998/1999-es, 1999/2000-es 
tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy ezen jogviszonya keretében 
tanulmányai befejezéséig, amennyiben 

ba)  első oklevele megszerzése érdekében folytatja tanulmányait (e 
paragrafus alkalmazásában a továbbiakban: első alapképzés), vagy 

bb)  a főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzése után 
ugyanazon a szakon első egyetemi végzettség és szakképzettség, 
továbbá főiskolai vagy egyetemi végzettségre épülő első tanári képesítés 
megszerzésére irányuló képzés keretében folytatja tanulmányait (e 
paragrafus alkalmazásában a továbbiakban: első kiegészítő alapképzés); 

c) a 2000/2001-es, a 2001/2002-es tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy 
ezen jogviszonya keretében 

ca)  amennyiben e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói 
jogviszonyt és első alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek 
száma a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek 
számát nem haladja meg, vagy 
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cb)  amennyiben tanulmányai megkezdésekor egyszakos tanári oklevéllel 
már rendelkezett, és a második egyszakos tanári végzettség 
megszerzését eredményező képzésben vesz részt, továbbá megkezdett 
féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt 
képzési idő féléveinek számát, vagy 

cc)  amennyiben olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési 
követelményei bemeneti követelményként előírják, hogy a hallgatónak 
felsőoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek 
száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési 
idő féléveinek számát, vagy 

cd)  első kiegészítő alapképzésben vesz részt, négy féléven keresztül; 

d) a 2002/2003-as, 2003/2004-es, a 2004/2005-ös, 2005/2006-os tanévben hallgatói 
jogviszonyt létesített személy e jogviszonya keretében, amennyiben 

da)  e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt, és 
első alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma nem 
haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek 
számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel 
megnövelt értéket, vagy 

db)  e jogviszony létesítése előtt hallgatói jogviszonyt létesített, de felvételi 
eljárás keretében e jogviszony megszüntetésével együtt új jogviszonyt 
hozott létre és első alapképzésben vesz részt, továbbá összes megkezdett 
féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt 
képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, 
egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy 

dc)  tanulmányai megkezdésekor államilag finanszírozott egyszakos 
közismereti tanári vagy hittanár-nevelő képzésben vett részt, és a második 
egyszakos közismereti tanári végzettség megszerzését eredményező 
képzésben vesz részt, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja 
meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát 
legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt 
értéket, vagy 

dd)  olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei 
bemeneti követelményként előírják, hogy a hallgatónak felsőoktatási 
oklevéllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek száma nem 
haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek 
számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel 
megnövelt értéket, vagy 

de)  első kiegészítő alapképzésben vesz részt, hat féléven keresztül; 

e)  bármely szakon költségtérítéses képzésből az intézmény döntése alapján, az 
intézménynél már meglévő államilag finanszírozott helyre átvett hallgató a 
kilépett hallgató képzési idejéből még hátralévő időtartamban. 

48. A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében a hallgató által igénybe 
vehető szolgáltatások a következők: 

a) a képzési programban meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények 
teljesítéséhez, az oklevél, illetve doktori abszolutórium megszerzéséhez 
szükséges előadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, 
terepgyakorlatok első alkalommal történő felvétele, a beszámolók, vizsgák és 
a sikertelen beszámolók, illetve vizsgák egy alkalommal történő díjmentes 
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megismétlése, a záróvizsga letétele, továbbá a fokozatszerzési eljárás a 
hallgatói jogviszony fennállása alatt, 

b) szakkollégiumi foglalkozások, 

c) a felsőoktatási intézmény létesítményeinek - könyvtár és a könyvtári 
alapszolgáltatások, laboratórium, számítástechnikai, sport- és szabadidős 
létesítmények -, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatásokhoz 
kapcsolódóan, 

d) a felsőoktatási szakképzésben a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, 
egyéni védőfelszerelés (védőruha) és tisztálkodási eszköz, más képzésben 
az egyéni védőfelszerelés (védőruha) és tisztálkodási eszköz, 

e) a hallgatói tanácsadás, 

f) a képzéssel kapcsolatos valamennyi okirat első alkalommal történő kiadása, 
amennyiben kormányrendelet a hallgatóra kedvezőbb feltételt nem állapít 
meg, 

g) az Egyetem által szervezett kötelező záróünnepségen, kötelező más 
ünnepségen vagy megemlékezésen való részvétel. 

49. A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében a hallgató által térítési 
díj fizetése mellett igénybe vehető: 

a) az alap- és mesterképzés tantervében magyar nyelven meghatározott, magyar 
nyelven oktatott ismereteknek - a hallgató választása alapján - nem magyar 
nyelven történő oktatása, 

b) a felsőoktatási intézmény eszközeivel előállított, a felsőoktatási intézmény által a 
hallgató részére biztosított, a hallgató tulajdonába kerülő dolog (pl. sokszorosított 
segédletek), 

c) a felsőoktatási intézmény létesítményeinek (könyvtár, laboratórium, 
számítástechnikai, sport- és szabadidős létesítmények), eszközeinek használata 
az ingyenes szolgáltatásokon kívüli körben, 

d) a kötelező, illetve e törvény alapján a felsőoktatási intézmény által kötelezően 
biztosítandó mértéken felül felvehető kreditértéket eredményező képzés. 

XII. Költségtérítéses képzés 

50. Ha a hallgató költségtérítéses képzésben vesz részt, a költségtérítéses képzésben a 
tanulmányi félévek száma nem korlátozott. A hallgató azonban jogszabályon alapuló 
juttatást, kedvezményt, szolgáltatást nem vehet igénybe, ha az Egyetemen az adott 
képzésen megkezdett féléveinek a száma - beleértve az államilag támogatott képzés 
idejét is - meghaladja a tizenhat félévet. Nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést annál, 
aki a hallgatói jogviszonya megszűnését követő öt év eltelte után létesít új hallgatói 
jogviszonyt. 

51. Azt a hallgatót, aki külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkezik, a fizetendő díjak és a kapott támogatások tekintetében azonos jogok illetik 
meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik, mint a felsőoktatásban részt vevő magyar 
állampolgárságú hallgatót.  

52. Az a hallgató, aki 2006. december 31-je előtt létesített hallgatói jogviszonyt és 
költségtérítéses képzésben vett részt és az adott félév (oktatási időszak) első napján 
terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési 
támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesült, és az adott félév (oktatási 
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időszak) első napján ezen feltételeknek eleget tesz, azon a szakon, szakképzésben, 
melyben 2007. augusztus 1-je előtt korábban emiatt költségtérítés-mentességben 
részesült, az adott félévben (oktatási időszakban) költségtérítés fizetésére nem 
kötelezhető.  

53. A hallgató és az Egyetem költségtérítéses szerződésben rögzíti a költségtérítés és a 
térítési díj összegét. Az első évfolyamon meghirdetett költségtérítés mértékét a 
Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban közzé kell tenni. 

54. A hallgató kezdő költségtérítési összegét a Szenátus szakonként, a felvételi eljárást 
megelőző tárgyév október 15-ig határozza meg. Az előkészítő képzésben résztvevők 
költségtérítésének egy adott tanévre vonatkozó összegét a felvételi eljárást megelőző 
tárgyév október 15-ig kell meghatározni. Amennyiben az adott szakon folytatott 
tanulmányok vonatkozásában idegen nyelvi hozzájárulás fizetési kötelezettség áll fenn, 
az idegen nyelvi hozzájárulás összegét a Szenátus szintén a felvételi eljárást megelőző 
tárgyév október 15-ig köteles meghatározni. 

55. Az önköltség hallgatói képzési szerződésben rögzített, képzésre érvényes összege, 
valamint a költségtérítés költségtérítéses szerződésben rögzített, képzésre érvényes 
összege a hallgatói jogviszony ideje alatt nem módosítható. 

56. Az ÜTI a tanév őszi félévére vonatkozó költségtérítési/önköltségi díjak fizetési előírásait 
(kiírás) az őszi félévre vonatkozóan a tárgyév júliusában, míg a tavaszi félévre 
vonatkozóan legkésőbb a tárgyév januárjának első felében készíti el a TR-ben.  

57. A díjfizetésről szóló hivatalos értesítés dátumának a kiírás TR-ben történő rögzítésének 
dátumát kell tekinteni, a fizetési határidőnek a TR-ben rögzített határidőt. A díjfizetésről 
szóló hivatalos értesítéseket úgy kell elkészíteni, hogy az értesítés napja és a befizetési 
határidő között legalább 15 nap legyen.   

58. A lejárt tartozással rendelkező hallgatók a hallgatói webes felületre történő 
bejelentkezéskor üzenetet kapnak. Az érintett hallgatóknak az ÜTI a tavaszi félévben 
április 30-ig, az őszi félévben november 30-ig elektronikus úton felszólítást küld. A TR-
ben elektronikusan generált és a TR-ben nyilvántartott e-mail címre automatikusan 
küldött felszólítás első felszólításnak minősül. A következő – egyben első tértivevényes 
– felszólítást a tartozással rendelkező hallgatóknak a tavaszi félévben júniusban, az őszi 
félévben pedig januárban küldi ki a Kontrolling Igazgatóság.  

59. Ha a hallgató önköltséges képzésben vesz részt, a 48. pontban meghatározott 
ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokért önköltséget, a 49. pontban rögzített 
kötelezettségek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért különeljárási díjat kell 
fizetnie. 

60. 2013. szeptember 1. után beiratkozott hallgatók részére az Egyetem biztosítja, hogy a 
hallgató egyéni tanulmányi rendjében - költségtérítés fizetése nélkül - az összes előírt 
kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tárgyat teljesítsen.  2013. szeptember 1. 
előtt önköltséges képzésben részt vevő hallgatók részére az Egyetem – önköltség 
fizetése mellett – biztosítja, hogy az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó 
kreditértékű tárgyat teljesítsen. 

61. Amennyiben a képzésben részt vevő hallgatók a 60. pontban meghatározott kreditnél 
több kreditet vesznek fel az Egyetemen, a felvett kreditekért, kreditenként ún. kreditdíjat 
fizetnek, ha a kredittúllépés az adott szakra a képesítési követelményekben vagy a 
képzési és kimeneti követelményekben megállapított képzési időn belül történik. A 
kreditdíj értékét az évente kihirdetett Különeljárási díjtábla tartalmazza. A többlet-kredit 
felvételét követően az Egyetem a többletnek megfelelő összegű, az elszámoláskor 
hatályos díjjal számolt kreditdíjról a záróvizsgára történő képzési időn belüli jelentkezést 
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követően kredit alapú pénzügyi elszámolást küld. A hallgató köteles a többlet kredit díját 
átutalással megfizetni legkésőbb 5 munkanappal a záróvizsga időpontja előtt  

62. Amennyiben a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók nem teljesítik a képzési 
időn belül a szak elvégzéséhez szükséges kreditszámot, minden – a képzési időt 
meghaladó számú – félévben, amikor a hallgató bejelentkezik, és tantárgyakat vesz fel, 
az alábbi költségtérítés megfizetésére köteles: 

a) Ha a képzési időt meghaladó bejelentkezett félévben a hallgató által 
felvett kreditek összértéke a 15 kreditet nem haladja meg, a féléves 
költségtérítés összege a költségtérítés félévenkénti összegének 50%-
a. 

b) Ha a képzési időt meghaladó bejelentkezett félévben a hallgató által 
felvett kreditek összértéke a 15 kreditet meghaladja, a féléves 
költségtérítés összege a költségtérítés félévenkénti összegének 
100%-a. 

63. A tanulmányok végén, azaz a hallgatói jogviszony megszűnésével, illetve a záróvizsgára 
történő jelentkezést követően az Egyetem a költségtérítés fennmaradó összegéről, 
illetve az esetleges más jogcímű tartozásokról a hallgató részére kreditelszámolást küld. 
A hallgató köteles a többlet teljesített kredit díját átutalással megfizetni legkésőbb 5 
munkanappal a záróvizsga időpontja előtt. A költségtérítés egy tanévre érvényes – 
átlagos előrehaladási ütem esetén – félévre vonatkozó pontos összegét a fenti 
szempontok szerint az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató az Egyetemen szokásos 
módon közzéteszi a megelőző tanév június 15-ig, keresztféléves képzés esetén a 
megelőző tanév december 15-ig. A különeljárási díjak jegyzékét az ügyfélszolgálati és 
tanulmányi igazgató a megelőző tanév június 15-ig, keresztféléves képzés esetén 
december 15-ig elektronikusan közzéteszi.   

64. Az Egyetem valamennyi költségtérítéses képzésében, az adott szakra és munkarendre 
felvett hallgatója, egy adott évben egyenlő mértékű költségtérítést fizet meg az Egyetem 
részére, kivéve az Egyetemen belüli párhuzamos képzésen történő részvétel esetén, 
amikor a második szakra történő bejelentkezés esetén, összesen két szakra 
megállapított költségtérítés helyett a később felvett szak önköltségének 50%-át kell 
befizetni mindaddig, amíg a párhuzamos képzés fennáll. A párhuzamos képzés 
megszűntét követően a hallgató a fennmaradó képzésében teljes költségtérítést fizet.  

65. A vendéghallgatóknak – áthallgatás esetén felvett kreditenként – mindenkor az adott 
félévre vonatkozó kreditdíjat kell az Egyetem részére megtéríteni. 

66. Amennyiben a költségtérítéses képzésre felvételt nyert hallgató a 
beiratkozás/bejelentkezést követően írásban nyilatkozik arról, hogy a 
beiratkozás/bejelentkezés megtörténte után passzív félévet kíván végezni, akkor a 
beiratkozásnak/bejelentkezésnek nem feltétele a költségtérítés befizetése. Ha ez mégis 
megtörtént, a hallgató jogosult az egyösszegű, pénzbeli költségtérítés visszatérítésre. 
Amennyiben a hallgató a felvételt követő félévben szüneteltetni kívánja hallgatói 
jogviszonyát, úgy ebben az esetben a különeljárási díj-táblázatban meghatározott díjat 
köteles megfizetni. 

67. A hallgató nem jogosult költségtérítés visszatérítésre, amennyiben félév közben, 
elbocsátás miatt szűnik meg hallgatói jogviszonya. 

68. Az a hallgató, aki korábban már részt vett államilag támogatott képzésben és azt 
megszüntetve új felvételi eljárás keretében ismét államilag támogatott hallgatóként 
folytatja tanulmányait, az új felvételi eljárás alapján megkezdett képzésben olyan 
időtartamig lehet államilag támogatott, amely szerint az összes megkezdett államilag 
támogatott félévek száma nem haladja meg a 12 félévet. A diploma megszerzéséhez 
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szükséges további tanulmányi félévekre a hallgató költségtérítéses képzésben 
folytathatja. 

XIII. Képzési szerződés 

69. Az Egyetem és a költségtérítés fizetése mellett folytatott képzésben részt vevő hallgató 
képzési szerződést köt. A szerződéskötéskor az Egyetemet az oktatási vezérigazgató-
helyettes képviseli. 

70. Képzési szerződést kell kötni: 

a) a költségtérítéses, önköltséges valamint magyar állami részösztöndíjjal 
támogatott finanszírozási formára felvett, vagy átvett hallgatóval, 

b) a jelen Szabályzat alapján önköltséges finanszírozási formára átsorolt hallgatóval 
az átsorolást követő első bejelentkezésekor, illetve amennyiben a hallgató 
átsorolására az adott szakon megkezdett tanulmányai első tanévében kerül sor, 
valamint amennyiben a hallgatót egy adott tanév második félévétől kezdődő 
hatállyal sorolják át önköltséges képzésre, ekkor az átsorolási döntés véglegessé 
válásától számított 30 napon belül.   

71. A képzési szerződést írásban kell megkötni, két eredeti példányban, amelyből egy 
példányt az ÜTI köteles megőrizni a jogviszony megszűnését követő 10 évig. A 
szerződés nyelve a magyar, de amennyiben nem magyar állampolgár idegen nyelvű 
képzésben folytat tanulmányokat, a szerződést az oktatás nyelvén is el kell készíteni. 

72. A képzési szerződésnek tartalmaznia kell: 

a) a képzés megnevezését, a képzéssel szerezhető végzettségi szint és a 
szakképzettség megnevezését, a képzés szakmai követelményeiről rendelkező 
jogszabály számát, 

b) a hallgatónak a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, 
értékelésének módját, a vizsgára bocsátás feltételeit, 

c) az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozásokról, illetve a konzultációkról való 
megengedett hiányzás mértékét, és ennek túllépése esetén a hallgatót érintő 
következményeket, 

d) a képzés helyét, munkarendjét, időtartamát, ütemezését figyelembe véve az 
előzetesen megszerzett tudás beszámítását, 

e) a gyakorlati foglalkozás helyét, időtartamát, ütemezését, valamint a hallgató 
számára a gyakorlati foglalkozással összefüggésben esetlegesen biztosított 
juttatásokat, 

f) a költségtérítés és térítési díjak összegét, mértékét és fizetésének módját, 
figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, 

g) a költségtérítésért járó szolgáltatásokat, 

h) a befizetett költségtérítés visszafizetésének feltételeit, 

i) állami, illetve európai uniós források terhére támogatásban részesülő képzés 
esetén a támogatás tényét, megnevezését, a támogatás összegét, 

j) a képzésben részt vevő hallgató, illetve az Egyetem szerződésszegésének 
következményeit, 

k) mindazt, amit más jogszabály előír, vagy lehetővé tesz. 
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73. Az Egyetemen képzési szerződésként kizárólag a Szenátus által meghatározott (a 
Főtitkárság, és a HÖK által véleményezett) formanyomtatvány használható, amelyet az 
Egyetem honlapján közzé kell tenni. 

XIV. Idegen nyelvi hozzájárulás 

74. Amennyiben az adott hallgató adott szakon folytatott tanulmányaira vonatkozó 
Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató idegen nyelvi hozzájárulás fizetését írja elő, a 
hallgató az adott szakon folytatott tanulmányaira vonatkozó Felsőoktatási Felvételi 
Tájékoztatóban foglalt mértékű, a Szenátus által meghatározott idegen nyelvi 
hozzájárulás fizetésére kötelezhető. 

XV. Térítési és szolgáltatási díjak 

75. A hallgatók a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve más szabályzatban 
meghatározott kötelesség elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért, amennyiben 
a mulasztás vagy a késedelem nekik felróható, az Egyetemen szokásos módon 
közzétett különeljárási és egyéb szolgáltatási díjtáblázatban foglalt díjtételeket kötelesek 
fizetni.  

76. Egyéb szolgáltatásokért, amelyek nem kapcsolódnak a képzési és kimeneti 
követelményekben, illetve a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek 
teljesítéséhez –a HÖK egyetértésével – az Egyetemen szokásos módon közzétett 
különeljárási és egyéb szolgáltatási díjtáblázatban foglaltak szerint más díjak is 
megállapíthatók.  

77. Az Egyetem létesítményeinek (könyvtár és a könyvtári alapszolgáltatások, laboratórium, 
számítástechnikai, sport- és szabadidős létesítmények) és eszközeinek használata az 
adott létesítmények szabályzata alapján meghatározott körben minősül ingyenesnek. Az 
ingyenes szolgáltatásokon felül a létesítmények által meghatározott mértékű díj 
szedhető a hallgatótól a szolgáltatás igénybevételéért. 

XVI. Támogatási idő 

78. Egy személy összesen tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat 
államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú 
szakképzést is. A Térítési-juttatási és Tanulmányi Bizottság döntése alapján a 
fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető. 

79. A támogatási időbe be kell számítani a megkezdett államilag támogatott, magyar állami 
ösztöndíjas és magyar állami részösztöndíjas félévet is, kivéve, ha a hallgató adott 
félévben szünetelteti a hallgatói jogviszonyát, vagy ha betegség, szülés vagy más, a 
hallgatónak fel nem róható ok miatt nem tudta befejezni a félévet. Jelen bekezdés 
vonatkozásában félév be nem fejezése alatt – kivételes esetektől eltekintve – azt kell 
érteni, ha a hallgató adott félévben egyetlen tantárgyat, illetve kurzust sem teljesít. Ezeket 
a rendelkezéseket a 2006/2007. tanévben, illetve ezután megkezdett tanulmányok 
vonatkozásában kell alkalmazni azzal, hogy a támogatási időbe a 2006/2007. tanévet 
megelőzően elhasznált államilag támogatott féléveket is be kell számítani – kivéve azon 
képzésben elhasznált államilag támogatott féléveket, amely képzést a hallgató 2006. 
március 1. előtt kezdett el és még 2006. március 1. előtt oklevél szerzése nélkül befejezett, 
és amely képzésben előreláthatólag nem is fog oklevelet szerezni. 

80. A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a 
felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy képzési 
ciklusban magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, ugyanazon 
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képzési ciklusba tartozó további (párhuzamos) képzés folytatása esetén a támogatási 
időből félévente a párhuzamosan folytatott állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzések 
számának megfelelő számú félévet le kell vonni. 

81. A 2006/2007-es tanévben hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók esetén a támogatási 
idő, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor egy 
félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll 
hallgatói jogviszonyban, illetve, ha az Egyetemen egyidejűleg több szakképzettség, 
szakképesítés megszerzésére készül fel.  

82. A tanulmányaikat első évfolyamon a 2012/2013. tanévben, illetve ezután megkezdő 
hallgatók esetében, aki magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, 
további (párhuzamos) képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente a 
párhuzamosan folytatott állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzések számának 
megfelelő számú félévet le kell vonni.  

83. A támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni 

a) a megkezdett félévet, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem 
róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet, 

b) a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény 
anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy 
tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni, 

c) azt a félévet sem, amelyet tanulmányai folytatásánál a felsőoktatási intézmény a 
megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el, 

d) azt a félévet, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a 
közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. 
törvény (a továbbiakban: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről szóló törvény) 
21/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott jogviszonyban álló 
hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésén vett igénybe. 

84. Amennyiben a hallgató kimerítette az adott oklevél megszerzéséhez igénybe vehető 
támogatási időt, az adott képzésben csak költségtérítéses, illetve – amennyiben 
tanulmányait a 2012/2013. tanévben, valamint ezután kezdte meg – önköltséges képzési 
formában folytathatja tanulmányait. 

85. Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet 
hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Ha a hallgató a támogatási idő alatt 
nem tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses képzési formában folytathatja. 

86. A támogatási idő, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor 
egy félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató – az elsőként megkezdett képzésének 
legkésőbb harmadik félévében létesített további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyára 
tekintettel – az Egyetemen kívül egyidejűleg más felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói 
jogviszonyban, illetve, ha az Egyetemen egyidejűleg több szakképzettség, szakképesítés 
megszerzésére készül fel. 

87. A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó azon hallgató támogatási ideje, aki korábban 
államilag támogatott alapképzésben vett részt és államilag támogatott mesterképzésre 
vették fel, két félévvel megnövekedik.  
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XVII. Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás 
rendje 

88. Amennyiben az adott tanulmányait a 2007/2008. tanévben, illetve ezután megkezdő, 
államilag támogatott, illetve magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat 
folytató hallgatóról a tanév végén a Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság 
(továbbiakban: “ÜTI”) megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben 
hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben 
előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak 
költségtérítéses, illetve önköltséges képzésben folytathatja. Az ajánlott tantervben előírt 
kreditmennyiség ötven százalékát egész számra kerekítve, 0,5-re végződő érték esetén 
felfelé kerekítve kell megállapítani.  

89. Ha az adott tanulmányait a 2016/2017. tanévben, illetve ezután megkezdő, magyar 
állami ösztöndíjjal támogatott vagy magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzésben 
tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén az ÜTI megállapítja, hogy az utolsó két 
olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem az Nftv. 81. 
§ (3) és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vett részt,  nem szerzett 
legalább tizennyolc kreditet, vagy nem érte el a Vhr. szerint az adott szakra a szak 
képzési területe alapján vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki az Nftv. 
48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát visszavonja, a hallgatót az ÜTI igazgatója 
önköltséges képzésre sorolja át. Az adott képzési területre vonatkozó súlyozott 
tanulmányi átlag értéket és azt, hogy adott szak milyen képzési területhez tartozik, az 
Egyetem által szokásos módon közzétett tájékoztató tartalmazza. 

90. A tanulmányait a 2012/2013. tanévtől, illetve ezután megkezdő, magyar állami 
ösztöndíjas, illetve magyar állami részösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytató 
hallgatót át kell sorolni önköltséges képzésre, amennyiben az utolsó két olyan félévben, 
amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem rendelkezik a két félév átlagában az 
adott szak tekintetében meghatározott súlyozott tanulmányi átlaggal.  

91. Jelen Szabályzatnak megfelelően költségtérítéses, illetve – amennyiben tanulmányait a 
2012/2013. tanévben, vagy ezután kezdi meg – önköltséges képzésben részt vevő 
hallgatóvá válik az a hallgató, aki a maximálisan igénybe vehető támogatási időt, illetve 
az adott oklevél megszerzéséhez igénybe vehető támogatási időt túllépi. 

92. A tanulmányi okból történő átsorolásról a döntést tanévenként egyszer, a tanév végén, 
a képzési időszak lezárását követően, de legkésőbb július 31. napjáig kell meghozni. A 
91. pont esetében a döntést félévente a képzési időszak lezárását követően, de az őszi 
félévet követően legkésőbb március 1-ig, a tavaszi félévet követően legkésőbb 
szeptember 30-ig kell meghozni.  

93. Az átsorolásról szóló határozatot az ÜTI igazgatója hozza meg. 

94. A 88. és 90. pontok alapján hozott átsorolási döntés során nem kell azokat a hallgatókat 
figyelembe venni, akik az Egyetemen legfeljebb egy képzési időszakban folytattak 
tanulmányokat, továbbá akik betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható 
ok miatt félévüket nem tudták befejezni. Jelen bekezdés vonatkozásában félév be nem 
fejezése alatt – kivételes esetektől eltekintve – azt kell érteni, ha a hallgató adott félévben 
egyetlen tantárgyat, illetve kurzust sem teljesít, továbbá azokat a hallgatókat sem kell 
figyelembe venni, akik az átsorolási döntésnél figyelembe vett bármelyik félévben 
ösztöndíjasként (ERASMUS, CEEPUS stb.) külföldi felsőoktatási intézményben 
folytattak tanulmányokat vagy vettek részt szakmai gyakorlaton.  

95. Az átsorolásról döntést képzésenként kell meghozni. Amennyiben az Egyetemen a 
képzés telephelyenként (településenként) elkülönülten folyik telephelyenként és 
képzésenként kell a döntést meghozni.  
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96. Az adott félévben kreditelismertetéssel elismert krediteket a 88. pontja alapján hozott 
átsorolási döntés során figyelembe kell venni. A figyelembevétel történhet úgy is, hogy 
az ÜTI megvizsgálja, hogy a kreditelismertetéssel elismert tantárgy a hallgató ajánlott 
tanterve szerint melyik félévhez tartozik, és az átsorolási döntés során csak azon 
kreditelismertetéssel elismert tantárgyakat veszi figyelembe, amely tantárgyak a hallgató 
ajánlott tanterve szerint az átsorolási döntésnél figyelembe vett félévekhez tartoznak.    

97. Az államilag támogatott hallgató kérése alapján költségtérítéses, a magyar állami 
ösztöndíjjal és a magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató pedig kérése alapján 
önköltséges formában folytathatja tanulmányait a soron következő félévtől, amennyiben 
erre vonatkozó kérelme legkésőbb a félév kezdete előtt 30 nappal beérkezik az ÜTI-re. 
A magyar állami ösztöndíjjal és a magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgatónak 
a kérelemben vagy a kérelem benyújtásával egyidejűleg benyújtott iratba foglaltan 
nyilatkoznia kell arról, hogy a magyar állami ösztöndíjjal támogatott illetve magyar állami 
részösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatát 
visszavonja. A saját kérésre történő átsorolásról a határozatot az ÜTI igazgatója hozza 
meg. Az átsorolt hallgató ezután viszont csak az Egyetem többi költségtérítéses, illetve 
önköltséges hallgatójával megegyező módon kérheti az államilag támogatott, illetve 
magyar állami ösztöndíjjal vagy magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzésben 
megüresedett helyre történő átvételét. 

98. A költségtérítéses képzésre átsorolt hallgató és az Egyetem jelen Szabályzat 
rendelkezéseinek megfelelő költségtérítéses szerződést köt. Az önköltséges képzésre 
átsorolt hallgató és az Egyetem jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelő hallgatói 
képzési szerződést köt. Az átsorolt hallgató kezdő költségtérítésének, illetve 
önköltségének mértéke megegyezik az átsorolt hallgató jogviszonya létesítésének 
évében, az adott szakon költségtérítéses, illetve önköltséges képzésre felvett 
hallgatóknak, az átsorolást követő tanévben érvényes költségtérítése, illetve önköltsége 
összegével. Amennyiben a hallgató átsorolására az adott szakon megkezdett 
tanulmányai első tanévében kerül sor, valamint amennyiben a hallgatót egy adott tanév 
második félévétől kezdődő hatállyal sorolják át költségtérítéses, illetve önköltséges 
képzésre, ekkor az átsorolt hallgató kezdő költségtérítésének, illetve önköltségének 
mértéke megegyezik az átsorolt hallgató jogviszonya létesítésének évében, az adott 
szakon költségtérítéses, illetve önköltséges képzésre felvett hallgatóknak az átsorolási 
döntés tanévében érvényes költségtérítése, illetve önköltsége összegével. 

99. Ha az államilag támogatott képzésre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt 
megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait bármely okból költségtérítéses 
képzésben folytatja tovább, helyére ugyanazon a szakon költségtérítéses formában 
tanulmányokat folytató hallgató léphet. Jelen bekezdés szerinti döntések meghozatalára 
a tanévenként egy alkalommal, vagy tanulmányi félévenként egy alkalommal, azaz 
tanévenként kettő alkalommal lefolytatható, megürült államilag támogatott helyek 
betöltése iránti eljárás során kerülhet sor. Az átsorolt hallgató az átsorolás 
következtében – a támogatási időre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével – 
annyi ideig folytathatja tanulmányait államilag támogatott formában, ahány félév annak 
a hallgatónak a képzési idejéből még hátravan, akinek a helyére átsorolták. 

100. Megürült államilag támogatott helyre az sorolható át, aki  

a) az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben - 
képzési időn túli hallgató esetén az ajánlott tanterv utolsó két félévéhez 
viszonyítva - előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az összesített 
korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, 
továbbá akinek 
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b) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott 
hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél 
elhelyezkedő hallgató összesített korrigált kreditindexe 

101. A következő képzési időszakra államilag támogatott formára átsorolható hallgatói 
létszám meghatározásához a hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján meg kell 
állapítani, hogy  

a) az adott tanévben, az adott szakon, a tagozat és képzési nyelv figyelembe 
vételével hány államilag támogatott hallgatónak szűnt meg a hallgatói 
jogviszonya a végbizonyítvány megszerzése előtt, 

b) hány olyan államilag támogatott hallgató van, aki az adott tanévben, az adott 
szakon költségtérítéses képzésre került átsorolásra,  

c) hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel, saját hallgatói jogviszonya 
keretében már igénybe vette az adott oklevél megszerzéséhez igénybe 
vehető államilag támogatott féléveket.  

102. Nem sorolható át államilag támogatott képzési formára az a költségtérítéses hallgató, 
akinek az adott szakon korábban igénybe vett államilag támogatott féléveinek száma 
kettővel – a TVSZ rendelkezései szerint fogyatékossággal élő hallgatónak minősülő 
hallgatók esetében hattal – meghaladja az adott szak képzési idejét, illetve aki már 
kimerítette a rendelkezésére álló összes támogatási időt.  

103. A költségtérítéses képzésről államilag támogatott képzésre történő átsorolásról a 
határozatot a hallgatói kérelmek alapján az ÜTI hozza meg. 

104. Ha az állami ösztöndíjas képzésre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt 
megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait bármely okból önköltséges 
képzésben folytatja tovább, helyére – ilyen irányú, az ÜTI által meghatározott határidőn 
belül benyújtott kérelem esetén – ugyanazon a szakon állami részösztöndíjas vagy 
önköltséges formában tanulmányokat folytató hallgató léphet. Ha az állami 
részösztöndíjas képzésre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik 
a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait bármely okból önköltséges képzésben 
folytatja tovább, helyére – ilyen irányú, az ÜTI által meghatározott határidőn belül 
benyújtott kérelem esetén – ugyanazon a szakon önköltséges formában tanulmányokat 
folytató hallgató léphet. Jelen bekezdés szerinti döntések meghozatalára a félévenként 
egy alkalommal, azaz tanévenként kettő alkalommal lefolytatható, megürült állami 
ösztöndíjas, illetve állami részösztöndíjas helyek betöltése iránti eljárás során kerülhet 
sor. Az átsorolt hallgató az átsorolás következtében – a támogatási időre vonatkozó 
rendelkezések figyelembevételével – annyi ideig folytathatja tanulmányait állami 
ösztöndíjas, illetve állami részösztöndíjas formában, ahány félév annak a hallgatónak a 
képzési idejéből még hátravan, akinek a helyére átsorolták.    

105. Megürült állami (rész)ösztöndíjas helyre az sorolható át, aki  

a) az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben - 
képzési időn túli hallgató esetén az ajánlott tanterv utolsó két félévéhez 
viszonyítva - előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az összesített 
korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, 
továbbá akinek 

b) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az állami (rész)ösztöndíjas 
hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél 
elhelyezkedő hallgató összesített korrigált kreditindexe. 
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106. A következő képzési időszakra állami (rész)ösztöndíjas formára átsorolható hallgatói 
létszám meghatározásához a hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján meg kell 
állapítani, hogy  

a) az adott tanévben, az adott szakon hány állami (rész)ösztöndíjas hallgatónak 
szűnt meg a hallgatói jogviszonya a végbizonyítvány megszerzése előtt,  

b) hány olyan állami (rész)ösztöndíjas hallgató van, aki az adott tanévben, az adott 
szakon önköltséges képzésre került átsorolásra,  

c) hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel, saját hallgatói jogviszonya 
keretében már igénybe vette az adott oklevél megszerzéséhez igénybe vehető 
támogatási időt.  

107. Nem sorolható át állami ösztöndíjas képzési formára az az állami részösztöndíjas, illetve 
önköltséges hallgató, továbbá nem sorolható át állami részösztöndíjas képzési formára 
az az önköltséges hallgató, akinek az adott szakon korábban igénybe vett államilag 
támogatott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott és magyar állami részösztöndíjjal 
támogatott féléveinek száma összességében kettővel – a TVSZ rendelkezései szerint 
fogyatékossággal élő hallgatónak minősülő hallgatók esetében összességében hattal - 
meghaladja az adott szak képzési idejét, illetve aki már kimerítette a rendelkezésére álló 
összes támogatási időt. 

108. Az önköltséges képzésről állami ösztöndíjas, az önköltséges képzésről állami 
részösztöndíjas, továbbá az állami részösztöndíjas képzésről állami ösztöndíjas 
képzésre történő átsorolásról a határozatot a hallgatói kérelmek alapján az ÜTI hozza 
meg. 

109. A magyar állami ösztöndíjjal támogatott és a magyar állami részösztöndíjjal támogatott 
formára átsorolt hallgatónak az átsorolási döntést követő félév regisztrációs időszakában 
nyilatkoznia kell a magyar állami ösztöndíjjal támogatott illetve magyar állami 
részösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásáról. Amennyiben adott személy 
nem teszi meg a magyar állami ösztöndíjjal támogatott illetve magyar állami 
részösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatot, akkor az 
átsorolási döntés hatályát veszti, és a hallgató továbbra is önköltséges, illetve állami 
részösztöndíjas formában folytathatja tanulmányait. 

110. Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett hallgatónak a 
tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy a hallgató a 
tanulmányait bármely okból önköltséges formában folytatja tovább, helyére - ilyen irányú 
kérelem esetén - a felsőoktatási intézményben önköltséges formában azonos szakon 
tanulmányokat folytató hallgató léphet. Az átsorolásról a felsőoktatási intézmény a 
magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átsorolását kérő önköltséges 
hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján dönt. 

XVIII. A hallgatók részére nyújtható állami támogatások formái 

XIX. A támogatásokról általában 

111. Amennyiben a hallgató a szorgalmi időszak második hetének végéig nem szolgáltatja 
az egyes juttatások kifizetésének alapját képező valamennyi adatot (különösen az 
adószámot, a TAJ-számot és bankszámlaszámot), a tárgyfélévben az adott juttatásban 
nem részesülhet, és az összeg növeli a támogatás formájától függően, annak következő 
félévben kiosztható keretét. 

112. Kontrolling Igazgatóság munkatársai a havonta folyósítandó juttatások kifizetéséről az 
Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján – a félévek első 
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(szeptember és február) hónapjának kivételével – legkésőbb az adott hónap 10. napjáig 
intézkedni köteles.  

113. A Kontrolling igazgató az államilag támogatott és költségtérítéses hallgatók részére 
nyújtandó támogatások összegeinek felhasználásáról legkésőbb a félév utolsó napjáig 
tájékoztatja a HÖK elnökét. 

114. A rendszeres szociális ösztöndíj, a tanulmányi ösztöndíj, a sportösztöndíj, a közéleti 
ösztöndíj valamint a tudományos és szakmai ösztöndíj tárgyévben fel nem használt 
keretei december hónap folyamán a tanulmányi és a rendszeres szociális ösztöndíjra 
jogosultak között, jogosultságukkal arányosan kiosztásra kerülnek. 

115. A Számviteli Igazgató köteles minden tanulmányi félév második hónapjának első napjáig 
a tanulmányi igazgató és a HÖK elnök részére tájékoztatást adni a félévre rendelkezésre 
álló, felhasználható keretösszegről jogcímenként. 

XX. A Diákjóléti Bizottság 

116. A Diákjóléti Bizottság (a továbbiakban: DJB) a HÖK azon javaslattevő szerve, amely a 
különböző ösztöndíjak formái közül a rendszeres szociális ösztöndíjjal, a rendkívüli 
szociális ösztöndíjjal, a közéleti ösztöndíjjal, a tudományos és szakmai ösztöndíjjal, a 
sport ösztöndíjjal, valamint az alaptámogatással kapcsolatos ügyekben jár el. 

117. A hallgató szociális helyzetét – a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével 
–, valamint a hallgató tanulmányokon túlmutató tevékenységét tanulmányi félévente 
egyszer, intézményi szinten egységesen vizsgálja a DJB, majd ennek eredményét 
használja fel a szociális ösztöndíj, valamint a közéleti ösztöndíj, tudományos-szakmai 
ösztöndíj és sport ösztöndíj alapú juttatás elbírálásához.  

118. A DJB összetételét és eljárási rendjét a jelen Szabályzatban, és a HÖK Alapszabályában 
rögzítetteknek megfelelően saját Ügyrendjében határozza meg. 

119. A DJB hatásköre: 

a) a TJSZ keretei között pályázatokat ír ki teljesítmény alapú és szociális alapú 
ösztöndíjakra, 

b) javaslatokat tesz a Szenátusnak az általa kiírt teljesítmény alapú és szociális alapú 
ösztöndíjak számítási módjára, 

c) kiszámítja a szociális ösztöndíjak egy-egy főre jutó összegét, és azt jóváhagyásra 
megküldi a Térítési-Juttatási és Tanulmányi Bizottságnak, 

d) véleményezi a benyújtott teljesítményalapú és szociálisalapú pályázatokat, majd 
döntésre megküldi a Térítési-Juttatási és Tanulmányi Bizottságnak, 

e) tájékoztatja a hallgatókat a térítési és juttatási kérdésekről, havonként legalább egy 
alkalommal fogadóórát tart, 

f) folyamatosan figyelemmel kíséri, és évente értékeli a hallgatók részére nyújtható 
támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzatot, 
szükség esetén kezdeményezi a szabályzat módosítását, új szabályzat alkotását, 

g) ellátja a HÖK Alapszabályában meghatározott feladatokat. 

120. A DJB működése feletti felügyeleti jogot a főtitkár és az ügyfélszolgálati és tanulmányi 
igazgató a HÖK elnökével közösen látja el. 
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XXI. A tanulmányi ösztöndíj 

121. Állami normatívából osztott Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott teljes idejű 
alapképzésben, mesterképzésben, és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató 
részesülhet. 

122. A tanulmányi ösztöndíj a tanulmányi eredményeket ösztönző és elismerő, differenciált, 
havi pénzbeli juttatás. 

123. A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Az ösztöndíj összegét 
a hallgató előző aktív félévi tanulmányi eredménye alapján úgy kell megállapítani, hogy 
ösztönző legyen a hallgató tanulmányi munkájára. 

124. A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor – az abban részesülők körének és számának 
meghatározásakor – biztosítani kell, hogy az azonos vagy hasonló tanulmányi 
kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetőek és az így megállapított 
ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek.  

125. Tanulmányi ösztöndíjban az Egyetem államilag támogatott teljes idejű (nappali) 
képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet oly módon, hogy az 
egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj legkisebb mértéke a hallgatói 
normatíva 5%-a.  

126. Az adott szakon az első aktív félévére beiratkozó, illetve bejelentkező hallgató ebben a 
félévben tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet. 

127. A tanulmányi ösztöndíj megállapítása során az adott hallgató utolsó lezárt aktív félévi 
teljesítését kell figyelembe venni. Amennyiben adott hallgató úgy vesz részt külföldi 
részképzésben (pl. Erasmus ösztöndíj segítségével), hogy párhuzamosan adott 
félévben a tanulmányait az Egyetemen is aktív státuszban folytatja, és ezért féléve 
határidőre nem zárható le, a következő aktív félévben akkor is csak a tanulmányi 
ösztöndíjszámítás alapjául szolgáló félév lezárását követően állapítható meg részére a 
tanulmányi ösztöndíj. Az érintett hallgatók azonban az adott félévben az 
ösztöndíjszámítás szempontjából érintett félév lezárása után szeptemberig, illetve 
februárig visszamenőleg is megkapják tanulmányi ösztöndíjukat. 

128. Az adott félévben kreditelismertetéssel elismert, a részképzés jellegű teljesítések 
kategóriába nem tartozó kreditek a tanulmányi ösztöndíj megállapítása szempontjából 
nem minősülnek a korrigált kreditindex, valamint a tanulmányi átlag szerinti teljesített 
kreditnek, ezért a tanulmányi ösztöndíj megállapítása során ezeket a krediteket nem 
lehet figyelembe venni. A részképzés jellegű teljesítések kategóriába tartozó adott félévi 
kreditek a tanulmányi ösztöndíj megállapítása szempontjából a korrigált kreditindex, 
valamint a tanulmányi átlag szerinti teljesített kreditnek minősülnek, ezért a tanulmányi 
ösztöndíj megállapítása során ezeket a krediteket figyelembe kell venni.    

129. Korábban, más felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató, de az Egyetemre 
átvételt nyert hallgató ugyanolyan feltételekkel kaphat tanulmányi ösztöndíjat, mint az 
Egyetemre felvételt nyert hallgató a TVSZ-ben rögzített feltételek között. Más 
felsőoktatási intézményből, illetve az intézményen belüli szakról átvett hallgatók 
esetében a korrigált kreditindex kiszámítása az Egyetem által elismert kreditek alapján 
történik. 

130. A tanulmányi ösztöndíjat félévente megállapított korrigált kreditindex alapján kell kifizetni 
az átlagszámítás alapját képező félévet követő félévben.   

131. Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a hallgató, aki 

a) államilag finanszírozott, teljes idejű (nappali) képzésben vesz részt, és 



 

145 
 

b) az előző aktív félévében legalább 15 kreditet teljesített, és 

c) korrigált kreditindexe eléri vagy meghaladja a vele egy képzési területen tanuló 
és az a-b. pontban foglaltaknak megfelelő hallgatók korrigált kreditindexének 
számtani átlagát, de legalább a 3,75 korrigált kreditindexet.  

132. A képzési területhez vagy szakmacsoporthoz rendelt számtani átlag a hallgatók 
teljesítményétől függően félévente változik. 

133. A tanulmányi ösztöndíj megállapításához szükséges korrigált kreditindexet a jogosultak 
körének kihirdetésével egyidejűleg a Térítési-Juttatási és Tanulmányi Bizottság az 
elektronikus tanulmányi rendszerben teszi közzé legkésőbb a szorgalmi időszak 
második hónapjának 10. napjáig. 

134. A tanulmányi ösztöndíjaknak pontos havi összegét képzési területenként, illetve 
szakmacsoportonként az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató, az elektronikus 
tanulmányi rendszer kreditnyilvántartása alapján a félév második hónapjának utolsó 
napjáig határozza meg és teszi közzé a HÖK elnökével folytatott egyeztetést követően 
úgy, hogy az azonos tanulmányi kötelezettség alapján megállapított ösztöndíjak 
hallgatói csoportonként azonos mértékűek legyenek. 

135. Egy csoportot alkotnak az azonos évfolyamba tartozó hallgatók. Az aktív 
szemeszterszám alapján a következő hallgatók kerülnek egy csoportba: 

- 1. évfolyam: 2 szemeszter; 

- 2. évfolyam: 3 és 4 szemeszter; 

- 3. évfolyam: 5 és 6 szemeszter. 

A képzési időn túli hallgatókat az adott szak képzési idejének megfelelő legmagasabb 
évfolyamba tartozó hallgatókkal egy csoportban kell kezelni. 

136. Amennyiben a párhuzamos képzésben résztvevő hallgató az Egyetemen kezdte el 
korábban tanulmányait, akkor az Egyetemen elért eredményei alapján kaphat 
ösztöndíjat. 

137. A hallgatónak az 134. pontban jelölt időpontot követő egy héten belül kell elektronikus 
kérelemben jelezni az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgatónak, ha adminisztratív 
hibát (pl. átlagszámítási, ösztöndíj-számítási hibát), vagy egyéb hiányosságot (az 
elektronikus tanulmányi rendszerből kimaradt bármilyen adatot) észlel. 

XXII. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 

138. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben részt 
vevő hallgató részesülhet. 

139. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet 
elnyerni. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési 
törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével.  

140. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 
15-i állapotát rögzítő statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű 
(nappali) alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-
a, de legalább egy fő.  

141. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az az alap- vagy mesterképzésben részt vevő 
hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre 
bejelentkezett, és legalább 55 kreditet megszerzett.   
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142. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a harmadik szemesztertől kezdődően azok az aktív 
hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók részesülhetnek, akik 

a) az előző két szemeszterben 4,5-nél magasabb korrigált kreditindexet értek el, 
és 

b) kimagasló tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeznek. 

143. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj az ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató által 
meghirdetett nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatokat a hallgató a Hallgatói 
Információs Központban nyújtja be. A benyújtott pályázatok elbírálását a Térítési-
Juttatási és Tanulmányi Bizottság végzi pontozási rendszer alapján. A pályázatok 
alapján a Szenátus által átruházott hatáskörben a Térítési-Juttatási és Tanulmányi 
Bizottság minden évben augusztus 1-jéig tesz javaslatot a felsőoktatásért felelős 
miniszternek a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására. 

144. Az adott tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak az adott tanévben 
folyósítható.  

145. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, 
a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek 
megfelelően páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a nemzeti 
felsőoktatási ösztöndíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait 
az adott tanév második félévében már folytatja.  

146. Amennyiben a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató 
esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a 
nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra, és az Egyetemi felterjesztésben az a fenti feltételek 
és az intézményi keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt Egyetemi eljárási hiba 
folytán nem kapta meg, a felsőoktatásért felelős miniszter jogosult a hallgató részére 
nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató nem 
vehető figyelembe a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj keretének meghatározásakor, 
részére az ösztöndíjat az Egyetem a hallgatói előirányzat vagy a saját bevétele terhére 
köteles kifizetni.  

147. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi 
ösztöndíj támogatásból.  

148. A nemzeti felsőoktatási elnyert hallgatók díszoklevelének ünnepélyes átadásának 
módját az általános rektorhelyettes állapítja meg. 

XXIII. Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti és a sport ösztöndíj 

149. Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj és a sport ösztöndíj a tantervi 
követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, egy 
félévre megállapított, havonta folyósított juttatás.  

150. Ezen ösztöndíjakban finanszírozási formától függetlenül az Egyetem teljes idejű 
képzésben részt vevő valamennyi hallgatója részesülhet, amennyiben a hallgató 
pályázást megelőző aktív félévének súlyozott tanulmányi átlaga legalább 2,5 és képzési 
idejét legfeljebb 2 félévvel lépte túl. 

151. Nem pályázhat az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra és sport 
ösztöndíjra az a hallgató, aki az adott tanévben nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban 
részesül. 

152. A pályázó azon tevékenysége, amelyet rendszeres díjazás ellenében, fizetésért vagy 
ellenszolgáltatás fejében végzett, nem értékelhető. 
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153. Amennyiben a pályázó, az értékelés alapját képező félévben passzív státuszú volt, akkor 
a pályázat benyújtását megelőző legutolsó aktív félévében nyújtott tevékenységét, 
teljesítményét kell figyelembe venni a bírálás során. A csatolt dokumentumoknak az 
érintett félévi tevékenységeket kell alátámasztaniuk, kivéve, amikor ezt az igazolt 
tevékenység természete nem teszi lehetővé. 

154. Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj és a sport ösztöndíj az Nftv. 
alapján nem kötelező juttatás. 

155. A HÖK a kiemelkedő szakmai, tudományos, közéleti tevékenységet folytató hallgatók 
részére pályázatot ír ki. A pályázatot a szorgalmi időszak második hónapjának 10. 
napjáig kell kiírni a pályázati feltételek, és a pályázati határidő megjelölésével. A 
pályázatok leadásának határideje nem lehet két hétnél hosszabb. Amennyiben a 
pályázat valótlan adatokat tartalmaz, és ez az elbírálásra lényeges kihatással lehet vagy 
lehetett, a pályázó a tanulmányai további idejére a közéleti, a tudományos és szakmai 
és a sport ösztöndíjat nem kaphat, a felvett támogatást pedig vissza kell fizetnie. 

156. Az ösztöndíj az elbírálást követően minden hónap 10. napjáig kerül kiutalásra. 

157. A pályázatokat a HÖK a Függelékben meghatározott szempontrendszer alapján 5 
munkanapon belül értékeli, és a hallgatókat rangsorolja. 

158. A pályázatok elbírálásának menetéről az ÜTI jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a 
döntések megfelelő indoklását is. 

159. A HÖK által javasolt pontszámok és rangsor alapján a döntést a Térítési-Juttatási és 
Tanulmányi Bizottság hozza meg, majd az érintett hallgatókat az Ügyfélszolgálati és 
Tanulmányi Igazgatóság értesíti a döntésről. 

160. A Térítési-Juttatási és Tanulmányi Bizottság döntése ellen felülbírálati kérelem nyújtható 
be a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz a TVSZ-ben meghatározottak szerint. 

161. Az hallgató, aki az adott félév során a félév utolsó napjáig nem ad meg az utaláshoz 
szükséges bankszámlaszámot, adószámot vagy TAJ-számot, a számára megítélt 
pénzbeli támogatás érvénytelenné válik. 

XXIV. Szociális alapú ösztöndíjak 

XXV. Az alaptámogatás 

162. Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, 
alapképzésben, hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával 
– kérelemre – az éves hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű 
alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007 (III.26.) számú 
Korm. rendelet 16. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 

163. Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói 
jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói 
normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a 
hallgató a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló 51/2007 (III.26.) számú Korm. rendelet 16. § (2)-(3) bekezdésében 
foglalt feltételeknek megfelel. 

164. Rászorultság alapján támogatásként a rendszeres szociális ösztöndíjat, a rendkívüli 
szociális ösztöndíjat, valamint az alaptámogatást (a továbbiakban együtt: szociális 
ösztöndíj) a hallgatók szociális helyzetük alapján, az erre a célra szolgáló pályázati űrlap 
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kitöltésével és a pályázati feltételekben megjelölt mellékletek benyújtásával a kitűzött 
határidőn belül igényelhetnek. 

165.  A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni különösen: 

a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 
e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban 
Tbj.) szerinti, a hallgató által is lakott közös háztartásban élők számát és 
jövedelmi helyzetét, 

b) a képzési hely (Budapest vagy Hódmezővásárhely) és a lakóhely közötti 
távolságot, az utazás időtartamát és költségét, 

c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös 
háztartásban él, ennek költségeit, 

d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök 
beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint 
személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére, 

e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi 
állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait, 

f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a 
vele együtt eltartott gyermekek számára, 

g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket,   

h) a kereső családtagok jövedelmét, a család egy főre eső jövedelmét 

i) az eltartott hallgató családi helyzetét (elvált szülők, nyugdíjas szülők, 
munkanélküli szülők, testvérek hallgatói jogviszonya, félárvaság, teljes árvaság, 
állami gondozás, tartós betegség, rokkantság), 

j) a házasságban élő hallgatók egyéb körülményeit (házastárs munka- és kereseti 
körülményei, GYES, GYED). 

166. A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó 
három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell 
figyelembe venni. A hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is 
figyelembe kell venni.  

XXVI. A rendszeres és a rendkívüli szociális ösztöndíjra, valamint az alaptámogatásra 
vonatkozó sajátos szabályok 

167. A szociális ösztöndíjak formái közül a rendszeres szociális ösztöndíj, a rendkívüli 
szociális ösztöndíj elektronikus formában a hallgató által beadott pályázat útján 
igényelhető. Az alaptámogatásra vonatkozó igényt az elektronikus formában benyújtott 
pályázaton kell megjelölni. A pályázatok elbírálására a HÖK ad előzetes javaslatot. A 
pályázatról a hallgató szociális helyzete alapján, pontozásos rendszerben dönt a 
Térítési, Juttatási és Tanulmányi Bizottság, a HÖK javaslatát figyelembe véve. 

168. A hiányosan vagy nem megfelelő módon benyújtott pályázatok esetében a DJB 
hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. A hallgató a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül 
kiegészítheti vagy kijavíthatja pályázatát. Amennyiben a hallgató érdekkörén kívül eső 
ok miatt (különösen a hatóság hosszabb ügyintézési határideje miatt) a hiányzó iratokat 
előreláthatólag a rendelkezésre álló időben benyújtani nem tudja, úgy igazolási 
kérelemmel élhet a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül. Amennyiben a 
hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelenül eltelt vagy a hallgató az iratokat 
ismételten nem az előírtaknak megfelelően nyújtja be, a DJB a pályázatot érvénytelenné 
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nyilvánítja, vagy kizárólag a megfelelően igazolt tényeket vizsgálva teszi meg javaslatát 
a Térítési, Juttatási és Tanulmányi Bizottságnak. 

169. A pályázatban megjelölt adatokat, körülményeket az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi 
Igazgató ellenőrizheti. Amennyiben a pályázat valótlan adatokat tartalmaz, és ez az 
elbírálásra lényeges kihatással lehet vagy lehetett, a pályázó a tanulmányai további 
idejére szociális alapú ösztöndíjat nem kaphat, a felvett támogatást pedig vissza kell 
fizetnie. 

170. A pályázatok elbírálásának menetéről az ÜTI jegyzőkönyvet készít, amely rangsorban 
tartalmazza a Térítési, Juttatási és Tanulmányi Bizottságnak előterjesztett javaslatok 
megfelelő indoklását is. 

171. A Térítési, Juttatási és Tanulmányi Bizottság a DJB javaslatainak figyelembevételével 
hozza meg döntését. A Térítési, Juttatási és Tanulmányi Bizottság elutasító döntése 
ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz lehet fellebbezni a TVSZ-ben 
meghatározottak figyelembe vételével. 

172. A pályázatok elbírálásának szempontrendszerét és a kitöltési útmutatókat, valamint a 
rendkívüli szociális ösztöndíjra vonatkozó pályázati űrlapot a HK Függeléke tartalmazza. 
A rendszeres szociális ösztöndíjra irányuló pályázatot elektronikus kérelem formájában 
kell benyújtani. 

173. Azon hallgató, aki az adott félév során számára megítélt pénzbeli támogatás 
vonatkozásában az adott félév utolsó napjáig nem ad meg az utaláshoz szükséges 
bankszámlaszámot, adószámot vagy TAJ-számot, annak támogatása érvénytelenné 
válik. 

XXVII. Az alaptámogatásra vonatkozó külön szabályok 

174. Az első alkalommal államilag támogatott nappali munkarendű, alapképzésben hallgatói 
jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – rendszeres szociális 
ösztöndíj iránti elektronikus kérelmére – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő 
összegű – egyszeri – alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a rendszeres 
szociális ösztöndíjra jogosult és amennyiben alaptámogatásra irányuló szándékát 
jelezte.  Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói 
jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – rendszeres szociális 
ösztöndíj iránti elektronikus kérelmére – a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő 
összegű – egyszeri – alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a rendszeres 
szociális ösztöndíjra jogosult és amennyiben alaptámogatásra irányuló szándékát 
jelezte.  Az alaptámogatás kizárólag a rendszeres szociális ösztöndíj iránti elektronikus 
kérelemben igényelhető. 

175. Az alaptámogatásra irányuló pályázat a rendszeres szociális ösztöndíj igénylésére kiírt 
pályázattal összevonva kerül kihirdetésre. A pályázati kiírásban a pályázatok leadási 
határideje nem eshet későbbre, mint a szorgalmi időszak első hónapjának utolsó napja. 
A pályázatok leadásának határidejét követően legkésőbb 10 munkanapon belül a DJB-
nek javaslatot kell tennie a támogatások odaítéléséről a Térítési, Juttatási és Tanulmányi 
Bizottságnak. Amennyiben a pályázat valótlan adatokat tartalmaz, és ez az elbírálásra 
lényeges kihatással lehet vagy lehetett, a pályázó a tanulmányai további idejére szociális 
alapú ösztöndíjat nem kaphat, a felvett támogatást (beleértve az alaptámogatást is) 
pedig vissza kell fizetnie. 

176. Az alaptámogatásra jogosultság feltételeit az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi 
Igazgatóság segítségével a DJB ellenőrzi. A Számviteli Igazgatóság intézkedik a 
kifizetések teljesítéséről a Térítési, Juttatási és Tanulmányi Bizottság döntése alapján. 
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XXVIII. A rendszeres szociális ösztöndíj 

177. A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy félévre 
biztosított, havonta folyósított juttatás.  

178. A DJB a rendszeres szociális ösztöndíj igénylésére minden félévben, a szorgalmi 
időszak első napjáig pályázatot ír ki a pályázati feltételek és a pályázati határidő 
megjelölésével. A pályázati kiírásban a pályázatok leadási határideje nem eshet 
későbbre, mint a szorgalmi időszak első hónapjának utolsó napja. A pályázatok 
leadásának határidejét követően legkésőbb 10 munkanapon belül a DJB-nek javaslatot 
kell tennie a támogatások odaítéléséről. 

179. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint 
az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján 
rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult és 

a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy 

b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy 

c) családfenntartó, vagy 

d) nagycsaládos, vagy 

e) árva.  

180. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint 
az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján 
rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult és 

a) hátrányos helyzetű, vagy 

b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy 

c) félárva.  

181. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint 
az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató a külföldi állampolgárok, 
valamint a kedvezménytörvény hatálya alá tartozó hallgatók – nem a részképzés idejére 
adományozott – miniszteri ösztöndíjában részesül. 

182. A rendszeres szociális ösztöndíj esetén, az egy pályázóra jutó támogatást úgy kell 
megállapítani, hogy az adott félévben rendelkezésre álló, egy hónapra jutó keretet el kell 
osztani az adott félévben pályázók számított pontszámainak összegével. Az így kapott 
és egész számra lefelé kerekített érték megmutatja, hogy az adott félévben egy pont, 
hány forintnak felel meg. A kapott értéket fel kell szorozni az egyes pályázók 
pontszámával. Ha egy pályázó esetében az így kapott érték nem éri el a pályázati 
kiírásban rögzített minimumot, akkor az a pályázó nem jogosult rendszeres szociális 
ösztöndíjra és pályázata érvénytelennek tekintendő. A korrigált pályázói létszámot alapul 
véve a már említett módon újból ki kell számolni, hogy az érvénytelen pályázatokat 
figyelmen kívül hagyva egy pont hány forintnak felel meg, és az így kapott értéket fel kell 
szorozni az érvényes pályázók pontszámával. Ezek az értékek megegyeznek az egyes 
pályázóknak juttatandó rendszeres szociális, illetve lakhatási támogatás összegével. 

183. A szociális támogatás odaítélésénél a hallgató tanulmányi eredménye, illetve a 
tanulmányi eredményhez köthető juttatások mértéke nem vehető figyelembe. 
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XXIX. A rendkívüli szociális ösztöndíj 

184. A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának 
enyhítésére folyósított egyszeri juttatás, amelynek maximális összege adott félévben 
megegyezik a mindenkori legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) összegével. 

185. Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A beérkezett 
hallgatói kérelmekről havonta egyszer a DJB javaslatot tesz az általa mérlegelt 
méltányossági szempontok és a pályázó rendkívüli élethelyzetét bizonyító igazolások 
alapján a Térítési-Juttatási és Tanulmányi Bizottságnak. A kifizetésről a döntést követő 
nyolc munkanapon belül a Gazdasági Igazgatóság munkatársainak intézkedni kell.  

186. Rendkívüli szociális támogatás félévente egyszer vehető igénybe. 

XXX. A lakhatási támogatás 

187. A lakhatási feltételek támogatására a rendszeres szociális ösztöndíj keretében kerül sor. 

XXXI. Karrier ösztöndíj 

188. Karrier ösztöndíjra jogosult hallgató, aki államilag támogatott, teljes idejű 
alapképzésben, mesterképzésben vesz részt. 

189. A karrier ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb 
féléves gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi 
félévre adható juttatás. 

190. A karrier ösztöndíj odaítélésének feltételeiről az általános rektorhelyettes külön 
utasításban rendelkezik oly módon, hogy az ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki 
a szakmai gyakorlatot az Egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől (továbbiakban: 
képzési hely) eltérő helyen teljesíti, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és 
a lakóhely közötti távolság legalább 30 km. 

191. A pályázónak a szociális körülményei igazolásán túl a kérelemhez mellékelnie kell a 
szakmai gyakorlóhely igazolását. A pályázónak nem kell külön igazolnia a szociális 
helyzetére vonatkozó adatokat, amennyiben adott félévben a hallgató egyéb szociális 
juttatás iránti kérelmet nyújtott be, és ahhoz már csatolta a szükséges dokumentumokat. 

192. A karrier ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem 
haladhatja meg. 

XXXII. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

193. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális 
juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a 
továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és 
megyei önkormányzatok (a továbbiakban együttesen: helyi önkormányzat) által a 
hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: önkormányzati 
ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján az Egyetemen megállapított 
szociális ösztöndíjrészből (a továbbiakban: Egyetemi ösztöndíjrész) áll.  

194. Az Egyetemi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó 
lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében 
támogatásban részesített, továbbá akik nappali munkarendű alapképzésben, 
mesterképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
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195. Az Egyetemi ösztöndíjrész forrása az Egyetem költségvetésében megjelölt elkülönített 
forrás. 

196. Az Egyetemi ösztöndíjrész havi egy főre jutó legnagyobb összegét (a továbbiakban: 
összeghatár) a felsőoktatásért felelős miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi 
közzé. 

197. Az Ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális 
helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmányi 
eredménye nem vehető figyelembe.  

198. Az Egyetemi ösztöndíjrész független minden más, az Egyetemen folyósított 
támogatástól.  

199. Az Egyetemi ösztöndíjrészt a felsőoktatásért felelős miniszter adományozza.  

200. Az ösztöndíjat az Egyetem folyósítja a hallgatónak. A tanulmányi igazgató a kifizetés 
megkezdése előtt megvizsgálja a hallgató jogosultságát az ösztöndíjra.  

201. Az ösztöndíj folyósítása előtt felsőfokú tanulmányait megkezdett hallgató számára az 
Egyetemi ösztöndíjrész folyósítása március hónapban kezdődik, azt a hallgatói 
juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése 
március hónapban, de legkésőbb az Egyetemre történő átutalást követő első ösztöndíj 
kifizetésekor indul, amikor az addig esedékes ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd a 
továbbiakban az ösztöndíj fizetés rendje szerint történik az intézményi ösztöndíjrész 
kifizetésével együtt.  

202. Amennyiben a hallgató felsőfokú tanulmányait először az ösztöndíj folyósításának 
félévében kezdte meg, akkor az Egyetemi ösztöndíjrész folyósítása az Egyetemi 
hallgatói juttatások kifizetésével azonos rendben történik október hónaptól. Az 
önkormányzati ösztöndíjrész folyósítása október hónapban, de legkésőbb a 
felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj kifizetésekor 
kezdődik, amikor az addig esedékes ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd a 
továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik az intézményi ösztöndíjrész 
fizetésével együtt.  

203. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az 
ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes 
egészében szünetel. 

204. Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíj-folyósítás feltételeinek nem felel meg, az 
Egyetem köteles az ösztöndíj folyósítását megszüntetni.  

205. Amennyiben a hallgató nem jogosult az ösztöndíjra, a rá eső, már átutalt, de ki nem 
fizetett önkormányzati ösztöndíjrészt az Egyetem a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő számára 30 napon belül köteles visszautalni.  

206. Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról a legrövidebb időn, de legfeljebb 15 
napon – belül írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőt. Az értesítési kötelezettséget 
a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 

a) hallgató neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, 
állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, 

b) a hallgató képzésének megnevezése, munkarendje, 

c) a tanulmányok halasztása.  
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207. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj 
folyósításából és az Ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az 
ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat az Egyetem 
részére visszafizetni. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása 
miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően (június 30-
ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.  

208. Az Egyetem térítésmentesen köteles havonta, az egyéb általa nyújtott juttatásokkal 
együtt és azokkal azonos módon folyósítani az ösztöndíjat. Az önkormányzati 
ösztöndíjat a felsőoktatási intézmény csak abban az esetben köteles kifizetni, ha annak 
fedezete a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőtől a 
számlájára átutalásra került.  

209. Az Egyetemi ösztöndíjat abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati 
ösztöndíj fedezete nem áll rendelkezésre az Egyetem számláján.  

XXXIII. Elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges 
elektronikus eszközök beszerzése 

210. A jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a 
felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, valamint a 
fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére elkülönített 
keret felhasználható elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez 
szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, amennyiben azt digitális tananyag 
előállítására, beszerzésére vagy a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő 
eszköz beszerzésére fordítja az Egyetem.  

211. A támogatás felhasználását a HÖK előzetesen véleményezi, a felhasználásról a 
vezérigazgató évente tájékoztatja a HÖK-öt.  

XXXIV. A sporttevékenység és a kulturális tevékenység támogatás 

212. A sporttevékenységek körébe tartozik különösen az Egyetem keretei között a hallgatók 
részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges 
életmódra nevelést biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás.  

213. A sporttevékenységek támogatásáról a vezérigazgató a HÖK egyetértésével dönt.  

214. A kulturális tevékenységek körébe tartozik különösen az Egyetem keretei között a 
hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, 
rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és tanulmányi tanácsadás.  

215. A kulturális tevékenységek támogatásáról a vezérigazgató a HÖK egyetértésével dönt.  

XXXV. A HÖK működésének támogatása 

216. Az ügyfélkapcsolati vezérigazgató-helyettes a HÖK elnökével kötött megállapodás 
alapján dönt a HÖK működésének támogatásáról. 

XXXVI. Az Egyetem hallgatóinak külföldi képzése 

217. Magyar állampolgár által államilag elismert, külföldi felsőoktatási intézményben folytatott 
képzéshez segítséget nyújtó ösztöndíj pályázatának kiírása és elbírálási rendje 
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218. A magyar állampolgárok számára, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben 
folytatott tanulmányokhoz segítséget nyújtó ösztöndíj nyilvános pályázati úton nyerhető 
el.  

219. A pályázat kizárólag a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó magyar állampolgárok 
számára az anyanyelven – az adott országgal kötött kétoldalú nemzetközi szerződésben 
meghatározottak szerint – államilag elismert felsőoktatási intézményben folytatott 
tanulmányok segítését szolgálja.  

220. A pályázatot – a költségvetési törvényben meghatározott keretek között – a 
felsőoktatásért felelős miniszter írja ki, és a felsőoktatásért felelős miniszter által kijelölt 
szervezet bonyolítja le.  

221. A pályázat elbírálására a vonatkozó két- vagy többoldalú nemzetközi szerződések és a 
pályázók tanulmányi teljesítménye alapján kerül sor.  

222. A pályázatokat a Hallgatói Információs Központban kell benyújtani. A pályázatokat a 
Térítési-Juttatási és Tanulmányi Bizottság rangsorolja, a rangsorolt pályázatokat a 
tanulmányi igazgató továbbítja a felsőoktatásért felelős miniszter által kijelölt 
szervezethez. A felsőoktatásért felelős miniszter – szükség szerint szakértők 
bevonásával – dönt a pályázatokról.  

223. A pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi, mint a közzétételtől számított 30. 
nap.  

224. Az Európai Gazdasági Térség országaiban részképzésben részt vevő hallgatók 
ösztöndíja megállapításának és folyósításának rendje 

225. Ha az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató az Európai Gazdasági Térség 
országaiban olyan részképzésben vesz részt, amelyben folytatott tanulmányai az 
Egyetem képzésébe beszámíthatók, a hallgató a külföldi tanulmányok idejére az 
Egyetemtől, ösztöndíjat kaphat. 

226. Az ösztöndíj éves összege nem lehet kevesebb, mint a hallgatói ösztöndíj támogatás 
háromszorosa. Az Egyetem évenként megtervezi költségvetésében az ösztöndíjalapot 

227. A hallgató akkor jogosult az ösztöndíjra, ha külföldi tanulmányait a Nemzetközi 
Igazgatóság vezetője – az Erasmus-programban történő részvétel esetén a Nemzetközi 
Bizottság – hozzájárulásával kezdte meg, és az oklevél megszerzéséhez szükséges 
kreditek legalább 60%-át már teljesítette. 

228. Az engedély akkor adható meg, ha a hallgató az adott félévi egyéni tanrendjében 
szereplő tárgyak kreditjeit a külföldi felsőoktatási intézményben és az Egyetemen 
abszolvált vizsgákkal teljesíteni tudja. Az engedély megadása előtt a Nemzetközi 
Igazgatóság vezetőjének előzetes nyilatkozatát a beszámíthatóságról be kell szerezni. 
A külföldi intézményben legalább 15 kreditet teljesíteni kell. 

229. Az ösztöndíj adományozásáról nyilvános pályázat útján a Nemzetközi Igazgatóság 
vezetője dönt. 

230. A pályázati felhívást az Egyetem honlapján közzé kell tenni. A pályázat benyújtására a 
hallgatóknak a közzétételtől számítva legalább 30 napot kell biztosítani. 

231. Az ösztöndíj átutalásáról a Számviteli Igazgatóság munkatársai a hallgató kiutazása 
előtt, de legkésőbb a kiutazását követő 15 napon belül gondoskodik. 

232. Amennyiben az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság megállapítja, hogy a 
hallgató nem teljesített a külföldi intézményben legalább 15 kreditet, a hallgatónak a 
támogatás felét – az erről szóló értesítés kézhezvételét követő – 30 napon belül vissza 
kell fizetnie. 
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XXXVII. Külföldi állampolgárok magyarországi tanulmányainak támogatási rendje 

233. A kétoldalú nemzetközi szerződés alapján az Egyetemen államilag támogatott 
tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató részére a felsőoktatásért 
felelős miniszter miniszteri ösztöndíjat adományoz. Az adományozott ösztöndíj évente 
tíz vagy tizenkét hónapra szól.  

234. A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel más alap- és mesterképzésben részt vevő 
hallgatók esetében a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves 
összege 34%-ának.  

235. A miniszteri ösztöndíjat az Egyetem fizeti ki.  

236. A 2007. január 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesítő és magyar állami ösztöndíjjal 
tanulmányokat folytató külföldi hallgatók részére a támogatásokat a velük kötött 
megállapodás előírásai szerint kell kifizetni, azzal az eltéréssel, hogy a Magyar Ösztöndíj 
Bizottság által adományozott ösztöndíjat az Egyetem folyósítja.  

237. A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó, államilag támogatott képzésben részt vevő 
hallgató részére a felsőoktatásért felelős miniszter tíz hónapra szóló ösztöndíjat 
adományozhat.  

238. A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel a költségvetési törvényben meghatározott 
hallgatói normatíva 15%-ának.  

239. A hallgató az ösztöndíjat pályázat útján nyerheti el. A pályázatot oktatási és kulturális 
miniszter által kijelölt szervezet bonyolítja le.  

240. A Magyarországon költségtérítéses képzésben részt vevő nem magyar állampolgárságú 
hallgató részére tanévenként a felsőoktatásért felelős miniszter ösztöndíjat 
adományozhat.  

241. A pályázatot – a költségvetési törvényben meghatározott keretek között – a 
felsőoktatásért felelős miniszter írja ki, és a felsőoktatásért felelős miniszter által kijelölt 
szervezet bonyolítja le. A pályázatot közzéteszik a minisztérium honlapján.  

242. A pályázatokat a Nemzetközi Képzések Központjában kell benyújtani. A pályázatokat a 
Nemzetközi Igazgatóság vezetője rangsorolja. A pályázat elbírálása során az 
ösztöndíjak kiosztására a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat és a pályázók 
tanulmányi teljesítménye alapján kerül sor.  

243. A rangsorolt pályázatokat a Nemzetközi Igazgatóságnak vezetője továbbítja a 
felsőoktatásért felelős miniszter által kijelölt szervezethez. A felsőoktatásért felelős 
miniszter – szükség szerint szakértők bevonásával – dönt a pályázatokról. 

244. A pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi, mint a közzétételtől számított 30. 
nap.  

XXXVIII. A hallgatói ösztöndíj program 

XXXIX. Metropolitan tanulmányi ösztöndíj 

245. Metropolitan tanulmányi ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki 
felsőoktatási szakképzési, alapképzési, mesterképzési szakon önköltséges képzésben 
vesz részt és hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti. 

246. Tanulmányi félévenként és beiratkozási évfolyamonként 

a. munkarendenként (nappali és levelező), 
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b. karonként (HFTGK és KMK), 

c. képzési nyelvenként 

1-1 hallgató részesülhet a Metropolitan tanulmányi ösztöndíjban. 

247. A Metropolitan tanulmányi ösztöndíj mértéke megegyezik az ösztöndíjat elnyert hallgató 
szakán az adott félévben hatályos önköltséggel. 

248. A Metropolitan tanulmányi ösztöndíjat tanulmányi eredmény alapján, a legmagasabb 
korrigált kreditindexet, de legalább 4,5 súlyozott tanulmányi átlagot elérő hallgatók nyerik 
el. Az ösztöndíj odaítélése automatikus. 

249.  Egyenlőség esetén a nyelvvizsgák száma és szintje dönt. 

XL. Kreatív ösztöndíj 

250. A kreatív program keretében az Egyetem hallgatói csoportjai által megvalósítani 
tervezett olyan projektek támogathatók, amelyek az Egyetem közösségi életét, 
közösségi tudatának erősítését, társadalmi felelősségvállalását támogatják.  

251. Pályázatot nyújthat be minden alapképzési szakra beiratkozott aktív hallgató vagy 
hallgatói csoport. 

252. A kreatív program támogatásának mértéke legfeljebb 500.000 forint projektenként. A 
kreatív program éves keretösszege 1.500.000 forint. 

253. Az Egyetem a pályázatok elbírálására bizottságot hoz létre. A bizottság a pályázati 
kiírásban tájékoztatja a hallgatókat a pályázatok elbírálásának szempontjairól. A 
bizottságban a hallgatói részvételt biztosítani kell. 

254. A kreatív programot a 2014/2015. tanévtől kezdődően felmenő rendszerben lehet 
odaítélni. Az ösztöndíj odaítélése a tavaszi félévben történik. 

XLI. Startup program 

255. A startup programban az Egyetem hallgatói csoportja által megvalósítani tervezett olyan 
projektek támogathatók, amelyek az Egyetem, illetve a társadalom számára hasznosak. 

256. Az Egyetem a pályázatok elbírálására bizottságot hoz létre. A bizottság a pályázati 
kiírásban tájékoztatja a hallgatókat a pályázatok elbírálásának szempontjairól. 

257. A startup program támogatásának mértéke legfeljebb 1.000.000 forint projektenként. A 
startup program éves keretösszege 3.000.000 forint.  

258. A startup program támogatását a 2013/2014. tanévtől kezdődően felmenő rendszerben 
lehet odaítélni. A támogatás odaítélése a tavaszi félévben történik. 

XLII. A hallgatók részére nyújtható, nem állami forrásból származó Egyetemi 
támogatások formái 

259. Egyetemi támogatások forrása és mértéke, más forrásból származó támogatások 
bejelentése 

260. A nem állami forrásból származó hallgatói juttatásokra a költségtérítéses képzésben 
részt vevő hallgatók mindenkori tényleges költségtérítés befizetéseinek legfeljebb 5%-a 
használható fel. 

261. A hallgatói juttatásoknak más külső forrásból származó, nem az állami támogatás 
terhére eső egyéb formáit a Szenátus határozza meg. 
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262. Azok a hallgatók, akik céges, egyéb szervezeti, alapítványi vagy más – nem állami és 
Egyetemi – forrásból származó támogatásban részesülnek, ezt a tényt, az elnyerést 
követő 15 napon belül kötelesek az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóságnak 
bejelenteni. 

XLIII. Metropolitan szakmai és kulturális támogatás 

263. A vezérigazgatónak joga van szakmai és kulturális támogatásban részesíteni azon 
hallgatókat, illetve hallgatói csoportokat, akik: 

a) a tantervben előírt követelmények felett teljesített szakmai tevékenységükkel 
képviselik az Egyetemet (szakmai vagy tudományos konferenciákon, 
országos vagy nemzetközi versenyeken); 

b) az Egyetemi élethez kapcsolódó, a Hallgatói Önkormányzat rendezvényeitől 
független kulturális rendezvények szervezését vállalják; 

c) olyan hallgatói rendezvényeket szerveznek, melyek erősítik és támogatják 
az Egyetem hallgatói életét (kirándulások, szakmai találkozók, szakkörök 
stb.) 

264. A Metropolitan szakmai és kulturális támogatásra jogosult a 263. pontban meghatározott 
rendezvényeket szervező, illetve azokon részt vevő hallgató, illetve hallgatói csoport. 

265. A Metropolitan szakmai és kulturális támogatásra a pályázat benyújtásának feltételeit az 
általános rektorhelyettes és a vezérigazgató közösen határozza meg, és azt minden 
félév szorgalmi időszaka első hónapjának végéig az Egyetemen szokásos módon 
közzéteszi. 

266. Pályázatot az adott szorgalmi időszakban bármikor benyújthatja olyan hallgató, illetve 
hallgatói csoport, aki, illetve amely által megszervezendő rendezvény a szakmai 
pályázati kiírásnak megfelel. 

267. A pályázathoz csatolni kell a pályázati kiírásban meghatározott mellékleteket, valamint 
egy nyilatkozatot, amelyben a hallgatók vállalják, hogy a rendezvényeken biztosítják az 
Egyetem egységes arculatának megjelenését. Az egységes arculati elemek 
használatáról a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság Igazgatója tájékoztatja a 
pályázó hallgatókat. 

268. A pályázatokat az általános rektorhelyettes által kijelölt bizottság bírálja el a pályázatok 
beérkezését követő 2 héten belül. Döntésével szemben jogorvoslattal lehet fordulni a 
vezérigazgatóhoz a döntéstől számított 5 munkanapon belül. 

269. A rendezvényre megítélt támogatás kizárólag a rendezvény céljaira használható fel. A 
pályázó hallgatói csoport a támogatás felhasználásáról köteles pénzügyi és szakmai 
beszámolót készíteni legkésőbb a támogatott tevékenység befejezését követő egy 
hónapon belül. Amennyiben a támogatás felhasználása nem szabályszerű, a hallgatói 
csoport tagjainak további pályázatait a későbbi pályázati eljárásokból ki lehet zárni. 

XLIV. Sport- és kulturális támogatás 

270. Az Egyetem saját forrásból sport- és kultúra támogatására elkülöníthet keretet, 
amelynek mértéke nem haladhatja meg az állami támogatott hallgatóknál egy főre eső, 
állami forrás alapján meghatározott sporttevékenységre és a kulturális tevékenységre 
biztosított keret egy főre eső összegét. 

271. A sport- és kulturális támogatás felhasználásának módja megegyezik az állami forrású 
sport- és kulturális tevékenység támogatás felhasználási módjával. 
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XLV. METU Karrier ösztöndíj 

272. A költségtérítéses képzési formában finanszírozott keret terhére felvett hallgató 
tanulmányi kötelezettségei részeként teljesítendő kötelező szakmai gyakorlata idejére 
egy hallgatónak az Egyetem pályázat alapján minden félévben ösztöndíjat ad, melynek 
összege 100.000,- Ft. 

273. A szakmai gyakorlat idején fizetendő támogatást – pályázat alapján – a HÖK 
véleményének figyelembe vételével az illetékes bizottság ítéli oda. 

274. A pályázat benyújtásának feltételeit, határidejét, az illetékes bizottság összetételét, 
valamint az elbírálás szempontjait az általános rektorhelyettes félévente állapítja meg a 
Karrier Centrum igazgatója véleményének figyelembevételével. 

275. A karrier ösztöndíjra egyebekben az államilag támogatott hallgatókra vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

XLVI. Hallgatói munkadíj 

276. Az államilag támogatott és a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatónak joga van 
az Egyetemen ún. hallgatói munkadíj alapjául szolgáló, munkavégzésnek minősülő 
tevékenységet, általános demonstrátori (oktatási, kutatási, könyvtári) és egyéb munkát 
végezni. A hallgató vállalhat közreműködést az Egyetem egyéb alapfeladatainak és 
szolgáltatásainak ellátásában is. 

277. Az egyes szervezeti egységek a demonstrátori vagy egyéb hallgatói 
munkatevékenységet jogosultak pályáztatáshoz kötni. Az intézeti demonstrátorok a HK 
2. sz. melléklete szerint jogosultak hallgatói munkavégzésre. 

278. A munkavégzéshez ún. hallgatói munkaszerződést kell kötni. A végzett munkáért a 
hallgatót a mindenkor hatályos jogszabályok szerint hallgatói munkadíj illeti meg. 

 

XLVII. MNB Kiválósági ösztöndíj 

 

279. A Budapesti Metropolitan Egyetem a Magyar Nemzeti Bankkal való együttműködése 

keretében, a rendelkezésére álló támogatási összeg felhasználása céljából – a 

megkötött Támogatási szerződésben – meghatározott feltételek alapján és az MNB 

jóváhagyása után pályázatot ír ki az ösztöndíj elnyerésére. 

280. Az MNB Kiválósági Ösztöndíjban 15 fő alapképzésben és 1 fő mesterképzésben 

résztvevő hallgató részesülhet, amennyiben megfelelnek a pályázati feltételeknek. 

281. Azon hallgatók pályázhatnak állampolgárságtól függetlenül, akik 

a) a Budapesti Metropolitan Egyetem gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi 

gazdálkodás, pénzügy és számvitel alapképzési szakjain, illetve a vezetés és 

szervezés mesterképzési szakán nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal 

rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanuló 

hallgatói, 

b) a támogatni kívánt alap- vagy mesterképzési szakon legalább két félévre 

bejelentkeztek és az utolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek, 

c) akik a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át 

teljesítették, továbbá 
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d) az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben a megszerzett érdemjegyek 

kreditekkel súlyozott számtani átlaga 4,00, és a legutóbbi két félévben tudományos, 

illetve egyéb szakmai munkát végeztek.  

282. A pályázattal egy időben kitöltendő, csatolandó dokumentumok: 

 pályázati adatlap. 

 a hallgató tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri dolgozat, 

nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel, szakkollégiumi tevékenység) 

alátámasztó igazolások, illetve minden olyan okirat, dokumentum, melyet a 

pályázó a pályázat elbírálása során érvényesíteni kíván. 

 a hallgató nyilatkozata arról, hogy a pályázati felhívásban megjelölteket, így 

különösen a megítélt ösztöndíj felfüggesztésére vonatkozó rendelkezéseket 

magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

 a hallgató nyilatkozata arról, hogy pályázatában szereplő személyes adatait a 

bíráló bizottság tagjai, az MNB képviselői, illetve a pályázat adminisztrációját 

végző személyek kezelhessék.  

 a hallgató nyilatkozata arról, hogy a támogatás elnyerése esetén személyes adatai 

(így különösen neve, szakja) az Egyetem és az MNB kommunikációja során 

felhasználásra kerüljenek. 

283. A pályázatot az Egyetem Modulo rendszerén keresztül 2017. szeptember 25-ig lehet 

benyújtani. A határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség. 

 

284. A beérkezett pályázatok értékelését az Egyetem által kijelölt bizottság végzi a 

Támogatási szerződésben meghatározottak alapján, miszerint 70%-ban a tanulmányi 

teljesítményt, 20%-ban a tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri 

dolgozat, nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel, szakkollégiumi 

tevékenység), 10%-os arányban a közéleti, közösségi tevékenységet veszi figyelembe. 

Az értékelés részletes pontrendszere a Függelékben található. 

285. Pontegyenlőség esetén a nyelvvizsgák száma és szintje dönt. 

286. A pályázat eredményéről a pályázót az Egyetem elektronikus úton értesíti. 

287. A támogatás összegét a pályázaton nyertes hallgatók „MNB kiválósági ösztöndíj” 

jogcímén kapják meg akként, hogy a havi ösztöndíj összege 30.000.- Ft, amely egy 

tanév során 10 hónapra jár (szeptember-június hónapokra), amennyiben a hallgató az 

ösztöndíjra való jogosultság feltételeinek megfelel. 

288. Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei: 

 A 2017/2018. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2017/2018. tanévben folyósítható. Az 

ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át. 

 Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi 

félévben (tehát a 2017/2018. tanév első félévének végén) fejezi be tanulmányait, 

abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő 

félévben sikeres felvételi eljárást követően ugyanazon felsőoktatási intézmény egy, 

az ösztöndíjprogram által támogatott mesterképzési szakán folytatja. 

 Amennyiben a hallgató 

 – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2017/2018. 

tanév 1., azaz őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, vagy 
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 egyéb más ok miatt megszakítja tanulmányait, és nem folytatja az ösztöndíjprogram 

által támogatott mesterképzési szakon sem, vagy 

 ha a hallgató valamennyi tantárgyát nem teljesíti az első (őszi) félévben, és így 

részére a továbbiakban nem jár ösztöndíj, 

a felsőoktatási intézmény jogosult – ismételt pályázat kiírása nélkül – a kiesett hallgató(k) 

helyét feltölteni a pályázati feltételeknek megfelelő hallgatók közül a pályázati rangsorban 

következővel. A pályázó számára az így elnyert ösztöndíj csak a 2. (tavaszi) félévre 

folyósítható.   

 A hallgató nem jogosult a 2. (tavaszi) féléves ösztöndíj támogatására, ha a 

2017/2018. tanév őszi félévében a felvett valamennyi tantárgyát nem teljesítette. 

 Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára az 

ösztöndíj tovább nem folyósítható. 

 

289. Az ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a nemzetközi felsőoktatási ösztöndíj 

(korábban köztársasági ösztöndíj) és a tanulmányi ösztöndíj támogatásából. 

 

290. Az Egyetem a pályázat visszavonásának jogát fenntartja. 

291. A pályázat értékelésével és az ösztöndíj megszűnését megállapító döntéssel szemben 

jogorvoslatnak nincs helye. 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET – HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK 

ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 

I. Általános rendelkezések 

A Hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálása rendjének hatálya 

 

1. A Hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálása rendjének (a továbbiakban: „FKER”) 
hatálya kiterjed  

a) az Egyetemen felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, 
mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben, magyar, valamint – 
amennyiben külön jogszabály vagy nemzetközi megállapodás eltérően 
nem rendelkezik – nem magyar állampolgárságú hallgatókra, függetlenül 
attól, hogy tanulmányaikat milyen oktatási formában végzik;  

b) az Egyetem bármely jogviszonyban foglalkoztatott oktatójára és ügyviteli 
dolgozójára. 

II. A fegyelmi és a kártérítési felelősség 

2. Ha a hallgató a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, 
írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.  

3. Fegyelmi felelősséggel tartozik a hallgató 

a) az Egyetemen tanúsított olyan magatartásért, amellyel az Egyetem rendje 
ellen szándékosan vagy súlyosan gondatlanul vét, vagy amely cselekedet 
jogszabályt, egyetemi szabályzatot vagy egyetemi házirendet sért, 

b) az Egyetem területén és az Egyetem területén kívüli olyan magatartásért 
is, amely az egyetemi hallgatói jogállásával összeegyeztethetetlen, az 
Egyetem jó hírnevét súlyosan sérti vagy veszélyezteti, így különösen, ha 
a hallgató olyan magatartást tanúsít, amely sérti mások emberi 
méltóságát, személyiségi jogait, az európai és nemzetközi kulturáltság és 
együttélés alapvető viselkedési normáit, vagy magatartásával 
szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, 

c) oktatás rendje elleni vétség tanúsítása esetén, 

d) hallgatói jogviszonyából eredő kötelességének vétkes és súlyos 
megszegésért, 

e) az Egyetemi Etikai Kódex súlyos megsértése esetén. 

4. Az oktatás rendje elleni vétséget követ el az a hallgató, aki az oktatás rendjét, az 
előadásokat, a szemináriumokat és egyéb oktatási formákat, illetve vizsgákat súlyos 
vagy ismételt módon megzavarja, a tanulmányi és vizsgakötelezettség, illetve az oktatás 
rendje szempontjából jelentős, de a HK-ban nem rendezett előírást, szabályt súlyosan 
vagy ismételten megsérti. 

5. Az oktatás rendje elleni vétségnek tekintendő továbbá az Egyetem oktatójának vagy 
ügykörében eljáró más dolgozójának a hallgató által a hallgató tanulmányi és 
vizsgakötelezettsége szempontjából lényeges körülmény tekintetében történő 
megtévesztése vagy tévedésben tartása. 
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6. Az Egyetem hallgatójának hallgatói jogállásával összeegyeztethetetlen magatartásból 
eredő vétségek. 

7. Az egyetemi hallgató hallgatói jogállásával összeegyeztethetetlen magatartásból eredő 
vétségnek minősül: 

a) olyan bűncselekmény, illetve olyan szabálysértést megvalósító 
cselekmény elkövetése, amely morálisan összeegyeztethetetlen a 
hivatásra történő felkészüléssel, 

b) az Egyetem oktatójával, dolgozójával vagy hallgatójával szemben 
tanúsított sértő magatartás, erőszak vagy erőszak alkalmazásának 
kilátásba helyezése, 

c) a hallgatói önkormányzati választások megzavarása, szándékos 
akadályozása, a hallgatói önkormányzati tisztségviselő munkájának 
akadályozása, 

d) jogosulatlan file-manipuláció, számítógépes hálózat veszélyeztetése, 
jelszó kifürkészése és jogosulatlan felhasználása, 

e) az Egyetem könyvtárának használatára vonatkozó szabályok 
megszegése, 

f) a plagizálás. 

8. Nem vonható felelősségre a hallgató olyan magatartásért, cselekményért vagy 
mulasztásért, melyhez a HK mellékleteinek valamelyike fűz – tanulmányi jellegű – 
jogkövetkezményt. 

9. Ha a hallgató a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben az 
Egyetemnek, illetve a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz – az Nftv-
ben foglalt eltérésekkel - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint 
kell helytállnia. 

10. Gondatlan károkozás esetén, a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a károkozás 
napján érvényes legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) egyhavi összegének ötven 
százalékát.  

11. Szándékos károkozás esetén az okozott teljes kárt meg kell téríteni.  

12. A hallgató a jegyzékkel vagy átvételi elismervénnyel visszaszolgáltatási vagy 
elszámolási kötelezettséggel átvett dolgokban bekövetkezett hiányért, kárért teljes 
kártérítési felelősséggel tartozik, feltéve, hogy azt állandóan őrizetében tartja, 
kizárólagosan használja vagy kezeli. Mentesül a felelősség alól, ha a hiányt 
elháríthatatlan ok idézte elő.  

13. Amennyiben a kár okozása során nem valósult meg fegyelmi vétség, akkor az általános 
rektorhelyettes, – szükség szerint kikérve a Gazdasági Vezérigazgató-helyettes 
véleményét – indokolt határozatot hoz, és a határozatban felszólítja a hallgatót a 
megállapított kártérítési kötelezettség elismerésére és az okozott kár megtérítésére. 

14. Ha a kártérítésre kötelezett elzárkózik a kártérítési kötelezettségének elismerésétől, 
vagy a kár okozása és a fegyelmi vétség ugyanabban a cselekményben valósult meg, 
akkor a kártérítési ügyre a fegyelmi eljárás szabályait kell alkalmazni. 

15. Ha a hallgató az általa szándékosan, vagy gondatlanul okozott kár végleges határozattal 
megállapított összegét nem fizeti meg 

a) a következő félévre nem jelentkezhet be, 

b) záróvizsgán nem vehet részt, 
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az Egyetem intézkedik a tartozás behajtásáról. 

III. A Fegyelmi Bizottság 

16. Az első fokú fegyelmi eljárást a két oktató és egy hallgató tagból álló Fegyelmi Bizottság 
(a továbbiakban: bizottság) folytatja le. 

A tag jogosult és köteles:  
a) a bizottság ülésén részt venni, 

b) akadályoztatása esetén távolmaradását az elnöknek vagy a titkárnak 
bejelenteni, 

c) bizottsági tevékenysége során a jogszabályokat, az egyetemi 
szabályzatokat betartani, 

d) bizottság hatáskörébe tartozó bármely ügyben a bizottság ülésén 
kérdéseket feltenni, intézkedést, módosítást kezdeményezni, 

e) minden olyan információhoz hozzáférni, amely a bizottsági tagságból eredő 
feladatai ellátásához szükséges. 

A bizottság, valamelyik oktató tagjának akadályoztatása esetén, a zavartalan működés 
biztosítása érdekében, további egy oktatói póttaggal rendelkezik. A bizottság ülésére az 
ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgatót tanácskozási joggal meg kell hívni. 

17. A bizottság elnökét a két oktató tag közül az alakuló ülésen a bizottság választja meg. 

18. A bizottság oktató tagjait, ideértve a póttagot is, a Szenátus delegálja. A HÖK további 
egy hallgatói tagot delegál. 

19. Az oktató tag mandátuma 3 évre, a hallgató tag mandátuma 1 évre szól. 

20. A tag mandátuma megszűnik: 

a) a mandátum lejártakor, 

b) a munkaviszony, illetve hallgatói jogviszony megszűnésekor, 

c) A HÖK által delegált tag esetében a Hallgatói Önkormányzatban betöltött 
tisztség megszűntekor, 

d) a bizottságból történő visszahíváskor, 

e) lemondáskor. 

21. Ha az elnök megbízatása megszűnik, helyette új elnököt kell választani. Ha a tag 
megbízatása szűnik meg, akkor helyére új tagot kell választani. 

22. A bizottság munkájában nem vehet részt: 

a) a fegyelmi eljárás alá vont hallgató közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) 1. 
pont], 

b) az ügy vizsgálóbiztosa, 

c) akit a fegyelmi eljárás során, mint tanút vagy szakértőt meghallgattak, 

d) akitől az ügy elfogulatlan és tárgyilagos elbírálása nem várható el 
(elfogultság). 

A bizottság mindegyik tagja egy szavazattal rendelkezik. A bizottság egyszerű 

szótöbbséggel hozza meg döntéseit. 
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A bizottság ülésének megnyitása után az elnök megállapítja a bizottság 

határozatképességét. Az ülés akkor határozatképes, ha a tagok, több, mint fele jelen 

van. Amennyiben a bizottság határozatképtelen, a bizottság elnöke megkísérli a 

határozatképesség helyreállítását, illetve gondoskodik az újabb ülés 24 órán belüli 

időpontra történő összehívásáról. A megismételt ülés a jelenlévők számától függetlenül 

határozatképes. 

Amennyiben az ülésen jelen vannak tanácskozási joggal meghívottak is és a bizottság 
tagjai a jelenlévőkhöz több kérdést nem kívánnak intézni, a bizottság elnöke felhívja 
azokat a jelenlévőket, akik nem tagjai a bizottságnak, hogy a termet a határozathozatal 
idejére hagyják el. 
Amennyiben a fegyelmi és kártérítési eljárás alá vont érintett az ülésen jelen van, a 
bizottság elnöke tájékoztatja a bizottság döntéséről.  

 

IV. A fegyelmi és a kártérítési eljárás menete 

23. A fegyelmi eljárás bejelentésre vagy hivatalos tudomásszerzés alapján indul meg, 
amelyet az általános rektorhelyettes, tartós akadályoztatása esetén a főtitkár jogosult 
elrendelni.  

24. Tudomásszerzésen a fegyelmi eljárás elrendelésére jogosult személy 
tudomásszerzését kell érteni. 

25. Az általános rektorhelyettes az eljárás elrendeléséről haladéktalanul, postai úton, 
tértivevényes levéllel értesíti a hallgatót, amely értesítésben megjelöli az eljárás 
elrendelésének indokául szolgáló cselekmény lényegét, valamint kitér a szabályzat 33. 
pontjában rögzített tartalmi elemekre. Az általános rektorhelyettes a hallgatónak küldött 
értesítéssel egyidejűleg, az üggyel kapcsolatos valamennyi rendelkezésére álló irat 
megküldésével tájékoztatja az eljárás elrendeléséről a bizottság elnökét. 

26. Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a fegyelmi vétségről való tudomásszerzés óta 
egy hónap, illetőleg a vétség elkövetése óta öt hónap már eltelt. 

27. Ha a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekménnyel kapcsolatban büntetőeljárást, 
vagy egyéb hatósági eljárást indítottak, vagy ha a hallgató jelen szabályzatban 
meghatározott meghallgatása, tárgyaláson való részvétele önhibáján kívüli okból nem 
lehetséges, a bizottság az akadály tudomására jutásától számított 8 munkanapon belül 
meghozott végzésével a fegyelmi eljárást legfeljebb a büntetőeljárás, egyéb hatósági 
eljárás jogerős vagy végleges lezárásáig, az akadály megszűnéséig felfüggeszti. 

28. A fegyelmi eljárást a 26. pontban foglalt kivétellel az eljárás elrendelésétől számított 21 
munkanapon belül be kell fejezni, de indokolt esetben, egy alkalommal a bizottság 
elnöke ezt a határidőt további 15 munkanappal meghosszabbíthatja. 

29. Az általános rektorhelyettes a fegyelmi eljárás elrendelését követő 3 munkanapon belül 
vizsgálóbiztost jelölhet ki az egyetem munka,- illetve megbízási jogviszonyban álló 
személyek közül a fegyelmi ügy tényállásának megállapítása, a bizonyítékok felkutatása 
és összegyűjtése érdekében. 

30. A vizsgálóbiztos kijelölésétől csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha a fegyelmi ügy 
tényállása egyszerű és a hallgató az eset minden lényeges körülményére kiterjedő 
írásbeli nyilatkozatot tesz, melyben a fegyelmi vétség elkövetését elismeri. 

31. Nem lehet vizsgálóbiztos, akivel szemben a 22. pontban meghatározott 
összeférhetetlenségi ok áll fenn. 
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32. A vizsgálóbiztos a kijelöléstől számított 8 munkanapon belül köteles a vizsgálatot 
lefolytatni és ennek keretében a fegyelmi vétség elkövetésével alaposan gyanúsítható 
hallgatót meghallgatni. A hallgató védekezéséről és a lefolytatott bizonyításról 
jegyzőkönyvvezető bevonásával jegyzőkönyvet kell felvenni. 

33. A hallgatót a fegyelmi eljárást elrendelő értesítésben és az eljárás alatt szóban is 
tájékoztatni kell arról, hogy 

a) az eljárásban képviseletével jogi képviselőt vagy a HÖK egy tagját 
hatalmazhatja meg, 

b) beismerő nyilatkozata esetén – kérheti a részletes bizonyítás mellőzését, 
továbbá, hogy beismerő nyilatkozata a büntetés kiszabásánál nyomatékos 
enyhítő körülmény, 

c) a vizsgálat során joga van szóban vagy írásban észrevételt tenni, illetve 
összefüggő védekezést előterjeszteni, 

d) a fegyelmi eljárás során a fegyelmi felelősségével kapcsolatos iratokat 
megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet és egy alkalommal, kérésére 
az őt érintő iratokból egy másolati példányt kaphat. 

34. A fegyelmi eljárás alá vont hallgató vagy képviselője elfogultsági kifogást jelenthet be. 

35. Az elfogultsági kifogásról a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság soron kívül határoz. Ha a 
kifogásnak helyt ad, akkor kijelöli az új tagot vagy az új elnököt, ellenkező esetben a 
kifogást végzéssel elutasítja. A végzés ellen további jogorvoslatnak az Egyetemen belül 
helye nincs. 

36. A fegyelmi eljárás során a hallgatót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy 
álláspontját, védekezését előadja. Ha a meghallgatáskor a hallgató vitatja a terhére rótt 
kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként is indokolja, tárgyalást kell 
tartani. A tárgyalásra a hallgatót meg kell hívni. A fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet 
tartani, ha a hallgató, illetve a meghatalmazott ismételt, szabályszerű értesítés ellenére 
sem jelent meg. Ha a hallgató kezdeményezte a fegyelmi eljárást, azt meg kell indítani, 
és le kell folytatni. Ha a hallgató bizonyítási kérelmét elutasítják, annak indokát a 
fegyelmi határozatban meg kell jelölni, kivéve, ha azt állapítják meg, hogy a hallgató nem 
követett el fegyelmi vétséget. 

37. Az eljárás alá vont hallgató részére irat hirdetmény útján, elektronikusan vagy faxon nem 
kézbesíthető, továbbá kézbesítési időszak alkalmazásának nincs helye. 

38. A szóbeli idézést a tárgyalásról készült jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

39. Ha a félnek meghatalmazottja van, a személyes meghallgatásra szóló idézést neki és 
meghatalmazottjának egyaránt kézbesíteni kell. 

40. A fegyelmi eljárás alá vont hallgatót az idézésben tájékoztatni kell arról, hogy jogában 
áll védekezését írásban is benyújtani, valamint arra is, hogy távolmaradása a fegyelmi 
tárgyalás megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. 

41. A tárgyalásra az eljárás alá vont hallgatót, a tanúkat és a szakértőket a tárgyalás előtt 8 
nappal írásban kell megidézni. 

42. A fegyelmi tárgyalást a hallgatói fegyelmi bizottság elnöke vezeti. 

43. Az elnök ügyel a fegyelmi szabályzat rendelkezéseinek megtartására, a tárgyalás 
rendjének megóvására és gondoskodik arról, hogy az eljárásban résztvevő személyek 
jogaikat gyakorolhassák. 

44. A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell vezetni. 
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45. A bizottság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem 
elegendőek a rendelkezésre álló adatok, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást 
folytat le. 

46. A bizottság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. 

47. A bizottsági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás 
tisztázásának megkönnyítésére.  

48. Bizonyíték különösen:  

a) a hallgató nyilatkozata,  

b) az irat,  

c) a tanúvallomás,  

d) a szemléről készült jegyzőkönyv,  

e) a szakértői vélemény,  

f) a hallgatói fegyelmi bizottsági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv, és 

g) a tárgyi bizonyíték. 

49. A hallgatói fegyelmi bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, 
és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást. 

50. A bizottság a tényállás tisztázása szempontjából fontos tárgyi bizonyítékot és a 
bizonyítékként felhasználható iratot jegyzőkönyv felvétele mellett végzéssel 
lefoglalhatja. 

51. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a tényállás tisztázásához a továbbiakban már 
nem szükséges tárgyi bizonyítékot és iratot nyolc napon belül kiadni annak, akitől azt 
lefoglalták. 

 

52. A lefoglalt iratról az eljárás alá vont hallgató vagy az irat birtokosának kérésére és 
költségére az eljáró bizottság hitelesített másolatot ad ki. 

53. A bizottság a bizonyítási eljárás lefolytatása után, zárt ülésen egyszerű szótöbbséggel 
hozza meg határozatát, melyet kihirdet. 

54. A bizottság a határozatot a kihirdetéstől számított 8 napon belül írásba foglalja és az 
érintettekkel kézbesítéssel közli. 

55. A hallgatói fegyelmi bizottság kérelemre segítséget nyújt ahhoz, hogy az eljárás alá vont 
hallgató jogait és kötelezettségeit megfelelően gyakorolhassa. 

56. Az eljárás alá vont hallgató vagy a jogi képviselője betekinthet az eljárási iratokba. 

57. A hallgatói fegyelmi bizottság a fegyelmi ügyet nyilvános tárgyaláson bírálja el. 

58. A hallgatói fegyelmi bizottság a nyilvánosságot indokolt határozatával az egész 
tárgyalásról vagy annak egy részéről kizárhatja, ha az államtitok, szolgálati titok, üzleti 
titok vagy külön törvényben meghatározott más titok megőrzése végett feltétlenül 
szükséges. 

59. A hallgatói fegyelmi bizottság a nyilvánosságot a közerkölcs védelmében, valamint az 
eljárás alá vont hallgató kérelmére abban az esetben is kizárhatja, ha az az eljárás alá 
vont hallgató személyiségi jogainak védelme érdekében indokolt. 

60. Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy ellen ugyanabban az ügyben büntetőeljárás 
folyik, annak jogerős befejezéséig, illetve, ha a fegyelmi eljárás alá vont személy 
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meghallgatása, tárgyaláson való részvétele önhibáján kívüli okból nem lehetséges 
legfeljebb az akadály megszűnéséig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni. 

V. Határozathozatal a fegyelmi és kártérítési eljárásban 

61. A határozat fegyelmi büntetést kiszabó vagy a fegyelmi eljárást megszüntető határozat 
lehet. 

62. Hallgatói fegyelmi eljárásban iratminta alkalmazásának nincs helye. 

63. A fegyelmi büntetés lehet  

a) megrovás, 

b) szigorú megrovás, 

c) a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott kedvezmények és 
juttatások – legfeljebb hat hónap időtartamra szóló – csökkentése, illetőleg 
megvonása, 

d) határozott időre – legfeljebb két félévre – szóló eltiltás a tanulmányok 
folytatásától (ebben az esetben a határozott idő alatt a hallgatói jogviszony 
szünetel), 

e) kizárás az Egyetemről. 

64. A fegyelmi büntetést kiszabó határozat rendelkező részének tartalmaznia kell a 
felelősségre vont hallgató: 

a) személyi adatait, 

b) a fegyelmi vétség megnevezését, 

c) az alkalmazott fegyelmi büntetést az ezzel kapcsolatos egyéb 
rendelkezéseket, 

d) utalást a fellebbezés lehetőségére. 

65. A fegyelmi büntetést kiszabó határozat indokolásának tartalmaznia kell: 

a) a megállapított tényállást, 

b) a bizonyítékok megjelölését és értékelését, 

c) a hallgató bizonyítási indítványa elutasításának okát, 

d) a büntetés kiszabásánál figyelembe vett körülményeket, 

e) hivatkozást azokra a rendelkezésekre, amelyek a fegyelmi büntetés 
alapjául szolgáltak. 

66. A bizottság megszüntető határozatot hoz ha 

a) az elkövetett cselekmény nem fegyelmi vétség, 

b) azt nem az eljárás alá vont hallgató követte el, 

c) a fegyelmi vétség elkövetése nem bizonyítható, 

d) a fegyelmi vétség elévült, 

e) az eljárás alapjául szolgáló cselekményt fegyelmi úton már véglegesen 
elbírálták, 

f) a bizottság a hallgatóval szemben fegyelmi büntetés helyett 
figyelmeztetést alkalmaz. 
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67. A 66. f) pontban meghatározott intézkedés alkalmazásának akkor van helye, ha az 
eljárás alá vont hallgató által elkövetett cselekmény csekély súlyú és várható, hogy az 
elvárt hatás szigorúbb büntetés nélkül is bekövetkezik. 

68. A fegyelmi büntetéseket összevontan is ki lehet szabni. A határozatot a TR-be be kell 
jegyezni. 

VI. Mentesülés a fegyelmi büntetés alól 

69. A hallgató a fegyelmi büntetéshez fűződő hátrányos következmények alól – kérelem és 
erre vonatkozó határozat nélkül – mentesül: 

a) megrovás esetén a véglegessé válástól számított három hónap elteltével, 

b) juttatások, illetve kedvezmények csökkentése, illetve megvonása esetén 
a határozatban kiszabott határidő lejártával, legkésőbb a határozat 
véglegessé válásától számított öt hónap elteltével, 

c) a tanulmányoktól való eltiltás esetén az eltiltás lejártával, legkésőbb négy 
félévnek megfelelő oktatási időszak elteltével. 

70. Kizárás esetén a hallgatói fegyelmi bizottság a volt hallgató kérelmére mentesítő 
határozatot hozhat, feltéve, hogy a határozat véglegessé válásának napjától legalább 
három év már eltelt. 

71. Mentesülés esetén a fegyelmi határozatot a nyilvántartásból törölni kell, és erről a 
hallgatót írásban értesíteni kell. 

72. A mentesülést követően a hallgatót fegyelmi büntetése kapcsán hátrány nem érheti. 

 

VII. A másodfokú eljárás szabályai 

73. Az első fokú fegyelmi határozat elleni jogorvoslati kérelemre és elbírálására a hallgatói 
ügyekben történő másodfokú eljárás szabályait a jelen szakaszban meghatározott 
eltérésekkel kell alkalmazni, azzal, hogy ahol a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság üléséről, 
személyes meghallgatásról rendelkezik, ott másodfokú hallgatói fegyelmi eljárásban 
tárgyalást kell érteni. 

74. A másodfokú hallgatói fegyelmi eljárásban az első fokú határozatot hozó hallgató 
fegyelmi bizottság jogorvoslati kérelemre történő nyilatkoztatását, illetve az első fokon 
eljárt bizottság tagjainak tárgyalásra történő meghívását mellőzni kell. 

75. A másodfokú hallgatói fegyelmi ügy előadója minden esetben a Bizottság elnöke. 

76. A kézbesítésre, az idézésre, a jegyzőkönyvre, a védelem biztosítására, az eljárás 
felfüggesztésére és megszüntetésére az első fokú fegyelmi eljárás szabályait kell 
megfelelően alkalmazni. 

77. Másodfokú hallgatói fegyelmi eljárásban döntéshozatalra utasításnak nincs helye. Ha a 
Bizottság az első fokú döntést megváltoztatja, akkor csak törvényben meghatározott 
büntetések kiszabásáról vagy az eljárás megszüntetéséről rendelkezhet. Utóbbi esetben 
írásbeli figyelmeztetés alkalmazásának is helye van. 
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET – HALLGATÓI BALESET,- ÉS MUNKAVÉDELMI 
SZABÁLYZAT 

I. Általános rendelkezések 

II. A Szabályzat hatálya 

1. A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi hallgatójára, oktatójára és a 
hallgatókkal való kapcsolatban az Egyetem valamennyi egyéb munkakört betöltő 
munkavállalójára. 

2. A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 
munkaegészségügyi követelmények, továbbá e törvény céljának megvalósítására 
szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint 
mindezek végrehajtása. 

3. A hallgatók felvételi alkalmasságához szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatokat az 
Egyetem Felvételi Szabályzata tartalmazza, amelyet az Egyetemi Felvételi 
Tájékoztatóban is közzé kell tennie az Egyetemnek. 

III. A munkavédelmi oktatás 

4. A munkavédelmi oktatást valamennyi hallgató számára a tantervben kell előírni annál 
a tantárgynál, amelyhez az szervesen kapcsolódik. 

5. Az elméleti tárgyakba épített általános munkavédelmi ismeretek elsajátításáról a 
tantárgyi vizsga keretében kell a hallgatóknak számot adnia. 

6. A beiratkozó hallgatóknak az első félév megkezdésekor kötelező általános 
munkavédelmi oktatást tartani, melynek megszervezéséért az Egyetem általános 
rektor-helyettese a felelős. Az oktatás szervezésébe az üzemeltetési igazgatót, mint 
munkavédelmi vezetőt is be kell vonni. Az oktatás megtörténtét az elektronikus 
tanulmányi rendszerben kell dokumentálni. 

7. A munkavédelmi oktatás kötelező minden újonnan belépő hallgató számára, aki az 
Egyetem bármely szakán korábbi vagy jelenlegi tanulmányai alatt még nem vett részt. 

8. Az Egyetemre év közben más felsőoktatási intézményből átvett hallgatókat is 
tájékoztatni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó, az Egyetemre 
jellemző munkavédelmi szabályokról, beleértve az Egyetem által szervezett vagy 
felügyelt szolgáltatásra, rendezvényre vonatkozókat is. A tájékoztatás az 
Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság feladata. 

9. A nem magyar anyanyelvű vagy a magyar nyelvet nem megfelelően beszélő és/vagy 
értő hallgatók munkavédelmi oktatása angol nyelven, külön szervezett időpontban és 
előadóval, vagy írásban az Üzemeltetési Igazgatóság (továbbiakban: „ÜI”) által 
elkészített oktatási anyag kiadásával történik, melynek lebonyolítása az ÜI feladata. Az 
angol nyelvű anyag áttanulmányozását vagy hallgatását követően a téma 
megismertetésének igazolása a magyar anyanyelvűek igazolásával megegyezően 
történik. 

10. A hallgatók a jelenléti ívet az oktatás időpontjában kötelesek saját kezűleg aláírni. A 
munkavédelmi előírások hallgatását, illetve a megfelelő munkavédelmi ismeretek 
megszerzését Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság az elektronikus tanulmányi 
rendszerben igazolja, mely igazolás az első vizsgára jelentkezés feltétele. 

11. Az Egyetemre év közben más felsőoktatási intézményben átvett hallgatókat is 
tájékoztatni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó, az Egyetemre 
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jellemző munkavédelmi szabályokról, ideértve az Egyetem által szervezett vagy 
felügyelt szolgáltatásokat, rendezvényeket. A tájékoztatás az ÜI feladata az 
Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság közreműködésével. 

12. A veszélyforrások és a szabályok változásait az érintett hallgatókkal időben, 
dokumentálható módon ismertetni kell. 

13. A szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók részére a szakmai gyakorlat első napján 
kell a speciális, adott szakterületre vonatkozó munkavédelmi oktatást megtartani. 

14. Az oktatásban az általános ismereteken túl különös hangsúlyt kell adni az adott 
szakmai gyakorlat sajátos körülményeinek, esetleges veszélyeinek, a balesetek és 
egészségkárosodás megelőzésének. 

15. Gyakorlati oktatáson nem vehet részt az a hallgató, aki az adott tárgyat vagy a szakmai 
gyakorlatot érintő speciális munkavédelmi tájékoztatáson nem vett részt. 

16. Ha gyakorlati félév során a munkakörülményekben lényeges változás történt, ismételt 
oktatást kell tartani. 

17. Külföldön vagy más hazai intézményben folyó szakmai gyakorlatnál a munkavédelmi 
oktatást a foglalkoztatónak kell megtartania. A hallgatók gyakorlati munkavédelmi 
oktatását ugyanolyan oktatási naplóban kell dokumentálni, mint azt a dolgozók 
esetében. 

18. A tantárgyi és gyakorlati munkavédelmi oktatás megszervezéséért és végrehajtásáért 
az általános rektorhelyettes a felelős. 

19. Az oktatás megtörténtét megfelelő módon dokumentálni kell az Oktatási naplóban, 
melyért az üzemeltetési igazgató a felelős. 

IV. Védőeszközök, felszerelések biztosítása 

20. Az Egyetemi hallgatókat bármely munkahelyen az adott munkakörben foglalkoztatott 
dolgozókkal azonos védőfelszereléssel és védőruházattal kell ellátni, amelyről átadás-
átvételi jegyzőkönyvet kell kiállítani. 

21. Az a hallgató, aki az előírt és részére biztosított védőfelszerelést figyelmeztetés 
ellenére sem használja, tovább nem foglalkoztatható. 

22. A szakmai gyakorlatok esetében az esetlegesen szükséges védőoltások beadása a 
foglalkoztató feladata, felszólítására a hallgatók kötelesek megjelenni a részükre előírt 
védőoltás beadatására. 

23. Azokon a munkahelyeken, ahol védőoltás kötelező, annak hiányában a hallgató nem 
foglalkoztatható. 

24. Amennyiben a hallgatók a dolgozókkal azonos – jogszabályban meghatározott – 
klímafeltételek mellett végeznek munkát, részükre védő-, illetve melegítő italt kell 
biztosítani. A klímafeltételeket és egyéb előírásokat a További Szabályzatok kötet 5. 
sz. mellékleteként a Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza. 

V. Rendkívüli tevékenység 

25. A szokásos munkaidőtől, munkarendtől, munkahelytől eltérően, vagy rendkívüli 
helyzetben végzett gyakorlatnál, munkánál az azt elrendelő vezető jelöli ki a 
munkavédelmi szempontból intézkedésre jogosult személyt, akinek személyéről az 
érdekelteket tájékoztatni kell. 
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26. A rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi oktatást olyan felelős 
személy tarthatja, aki a rendkívüli helyzet sajátosságaival egyértelműen tisztában van. 
Az ilyen munkához a rendkívüli munkavégzés körülményeinek megfelelő 
védőfelszereléseket kell biztosítani, amelyről átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell 
kiállítani. 

VI. Készülékek, eszközök ellenőrzése 

27. A tantárgyi vagy szakmai gyakorlatok során a hallgatók által használt készülékeket, 
eszközöket a gyakorlatvezető minden foglalkozás előtt köteles munkavédelmi 
szempontból ellenőrizni.  

28. Balesetveszélyes, sérült eszközzel, készülékkel a hallgatók még közvetlen felügyelet 
mellett sem végezhetnek munkát. 

29. Az elektromos készülékeknél az előzőeken túl évente szerelői ellenőrzést kell végezni, 
melynek minden harmadik esetben műszeres érintésvédelmi vizsgálatnak kell lennie. 

30. Fenti kötelező vizsgálatokon túl különösen figyelemmel kell kísérni a nagy 
igénybevételnek kitett elektromos készülékek állapotát. 

VII. Hallgatói baleset, munkabaleset 

31. Hallgatói baleset az, amely a hallgató hallgatói jogviszonyával összefüggésben, nem 
gyakorlati foglalkozás közben következett be. Ezek a balesetek továbbjelentésre nem 
kötelezettek, de a hasonló balesetek megelőzése érdekében az Egyetem saját 
hatáskörben ezeket is kivizsgálja. 

32. Hallgatói munkabaleset az, amely a hallgatót tantárgyi vagy gyakorlati foglalkozás 
közben vagy azzal összefüggésben éri. Ezen balesetek jegyzőkönyvezését és 
nyilvántartását külön nyomtatványokon kell elvégezni.  

33. A balesetek kivizsgálási eljárásában a Hallgatói Önkormányzat részvételét biztosítani 
kell. 

34. A baleset kivizsgálásában az Egyetem üzemeltetési igazgatójának is részt kell vennie. 

35. Amennyiben a hallgatót a munkabaleset nem az Egyetemhez tartozó területen végzett 
gyakorlati foglalkozáson éri, a kivizsgálási, bejelentési és nyilvántartási kötelezettség a 
foglalkoztató intézményt terheli, az Egyetem (súlyos baleseteknél azonnali) értesítése 
mellett. 

36. Fentiek értelmében hallgatói baleset az a baleset, amely a hallgatót: 

a) egyetemi oktatás során, 

b) Egyetem területén jogszerű tartózkodás során, 

c) Egyetem által szervezett egy tevékenység (szervezett sport, kulturális vagy 
egyéb rendezvény) során, 

d) Egyetem által szervezett étkeztetés és az Egyetem által nyújtott egyéb 
szolgáltatás igénybevétele során, 

e) Egyetem utasítására a hallgató által végzett tevékenység során 

érte. 
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37. A hallgató mind a balesetet, mind a gyakorlati foglalkozás során elszenvedett legkisebb 
sérülést, rosszullétet, munkabalesetet köteles azonnal jelenteni a felügyeletet ellátó 
oktatójának és/vagy az Üzemeltetési igazgatónak, illetve a portaszolgálatnak. 

VIII. A hallgatók jogai és kötelességei 

38. A hallgató jogosult: 

a) az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételekre, a 
jogszabályokban előírt védőintézkedésekre, 

b) az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez előírt 
ismereteknek a biztosítására, 

c) a munkavégzéshez szükséges felszerelés, munka- és védőeszközök 
biztosítására. 

39. A hallgatót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő eljárásáért, 
bejelentésért. 

40. A hallgató köteles: 

a) a foglalkozásokon biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban 
megjelenni, 

b) a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök biztonságos állapotáról 
lehetőségei szerint meggyőződni, azokat a rendeltetésüknek megfelelően 
használni, és tisztításáról a tőle várható módon gondoskodni, 

c) testi épségét nem veszélyeztető öltözéket viselni, 

d) a munkaterületen fegyelmezetten viselkedni, ott rendet és tisztaságot 
tartani, 

e) a munkavédelemi ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során 
betartani, 

f) a részére előírt orvosi, alkalmassági vizsgálaton részt venni, a kötelező 
védőoltásokat beadatni, 

g) a veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart felettesének jelenteni, 
intézkedésig a tőle elvárható módon azt megszüntetni vagy a veszélyt 
csökkenteni, 

h) közvetlen élet- vagy súlyos veszély észlelésénél a munkavégzést 
haladéktalanul abbahagyni és a veszélyre munkatársai figyelmét felhívni, 

i) a munkát megtagadni, ha az saját vagy mások életét, egészségét vagy testi 
épségét veszélyeztetné, 

j) balesetét, rosszullétét azonnal jelenteni, ha ebben egészségi állapota 
akadályozza, akkor azt az esetet észlelő munkatársa tartozik megtenni, 

k) sérült munkatársát elsősegélyben részesíteni. 

41. Várandós hallgatóra a munkavégzéssel kapcsolatban a munkavédelemről szóló 1993. 
évi XCIII. törvény 87. § 8/A pontjában meghatározott szabályok vonatkoznak. 

42. Az a hallgató, aki a munkavédelmi szabályokat megszegi fegyelmi vétséget követ el. 
A fegyelmi eljárásra a HK 4 sz. mellékletében meghatározott szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni.  
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET – ERASMUS+ SZABÁLYZAT 

I. Általános rendelkezések 

II. Szabályzat hatálya 

1. Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Erasmus Charter for Higher Education 
(továbbiakban: „ECHE”) című dokumentumban, a Tempus Közalapítvány 
(továbbiakban: „Tempus”) Intézményi Végrehajtási Útmutatójában, valamint az 
ERASMUS+ Program (továbbiakban: Program) intézményi támogatási szerződésben 
meghatározott jogok és kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos eljárásokra és 
feladatokra, így a 

a) hallgatói tanulmányi mobilitás (Student Mobility for Studies – SMS), 

b) hallgatói szakmai gyakorlati mobilitás (Student Mobility for Placements – 
SMP) 

típusú tevékenységek végrehajtásának szabályaira. 

2. A Program keretében kizárólag az a hallgató vehet részt az európai felsőoktatási 
intézmények képzésein, aki a részképzés ideje alatt az Egyetemmel aktív hallgatói 
jogviszonyban áll. 

III. Hatáskör 

3. A Program egyetemi szintű feladatainak felügyeletét, a hallgatói mobilitás 
végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalát, valamint a Program hatékony 
szervezését a Nemzetközi Bizottság látja el, melynek ügyrendjét a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat (továbbiakban: „TVSZ”) rögzíti. 

IV. Hallgatói mobilitás általános szabályai 

4. A hallgatói mobilitási programok magukban foglalják a tanulmányi mobilitási és 
szakmai gyakorlati programokat. 

5. Az Erasmus+ ösztöndíj által támogatott tevékenységek: 

a) teljes időben végzett tanulmányi részképzés, amely alapképzésben, 
mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben, és felsőoktatási 
szakképzésben részt vevő hallgatók folytathatnak, 

b) teljes időben végzett szakmai gyakorlat. 

6. A pályázóknak lehetőségük van a különböző mobilitási tevékenységek kombinálására, 
vagyis az adott képzési ciklusban 12 hónapot meg nem haladó terjedelemben 
folytathatnak külföldi mobilitási tevékenységet. A korábbi „Európai Unió Egész életen 
át tartó tanulás (LLP)” programokban végzett mobilitás az időtartamba beleszámít.  

7. A tanulmányok időtartama 3-12 hónap, a szakmai gyakorlat időtartama 2-12 hónap. 

8. A tanulmányi mobilitási programban résztvevő hallgatóknak egy félév alatt minimum 
12 kredit értékű kurzust kell teljesíteniük a partnerintézményben, amelyet az Egyetem 
a TVSZ-ben rögzített kredit-elismerési eljárás szerint beszámíthat a pályázó 
tanulmányaiba. 

9. Az a hallgató, aki önhibájából nem teljesíti a minimum kreditszámot, a támogatási 
összeg arányos visszafizetésére kötelezhető. 
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10. A Programban az alábbi módokon keresztül lehet részt venni: 

a) Erasmus+ ösztöndíjas: egy összegű támogatásban részesül az Európai 
Bizottság által közzétett finanszírozási táblázat szerint, 

b) Erasmus+ önfinanszírozó: ösztöndíjban nem részesül, de megilletik mindazon 
jogok, melyek az ösztöndíjas hallgatókat. 

V. Pályázati felhívás 

11. A Nemzetközi Bizottság a tavaszi félévben legkésőbb február 28-ig pályázatot ír ki a 
következő tanévre az ERASMUS hallgatói tanulmányi mobilitási programban való 
részvételre. Amennyiben a Tempus Közalapítvány által biztosított kerethelyek a 
pályáztatás alkalmával nem kerülnek betöltésre, a Nemzetközi Bizottság a következő 
tanév őszi félévében, legkésőbb szeptember 30-ig un. „pótmeghirdetés” keretében 
újabb pályázatot ír ki az adott tanév tavaszi félévére esedékes külföldi tanulmányútra. 
Az általános információkat tartalmazó pályázatot az elektronikus tanulmányi rendszer 
megfelelő részén is elérhetővé kell tenni. 

12. A pályázati felhívás és pótmeghirdetés tartalmazza: 

a) a pályázat célját; 

b) az elnyerhető ösztöndíj időtartamát; 

c) a pályázat benyújtásának határidejét és módját; 

d) a pályázatok elbírálásának határidejét és módját; 

e) a bírálati szempontokat. 

13. A pályázat beadásának és elbírálásának határidejét a pályázati kiírás tartalmazza. A 
pályázatot a pályázati kiírásban meghatározott módon, elektronikusan kell benyújtani.  

14. Pályázatot az a hallgató nyújthat be, aki az alábbi feltételeknek megfelel: 

a) legalább egy lezárt félévvel rendelkezik, de a kiutazásig két lezárt aktív félévet 
teljesít; 

b) az Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban áll a pályázat beadásának 
félévében; 

c) minimum 3.0 feletti korrigált kreditindexszel rendelkezik a pályázat benyújtását 
megelőző két aktív félévben; 

d) nem áll fenn tartozása az Egyetem irányába; 

e) az adott oktatási nyelvből legalább középfokú (B2), komplex nyelvvizsgával 
rendelkezik, vagy nyelvi szintfelmérőn vesz részt, amelyet megfelelő 
minősítéssel teljesít. 

15. Amennyiben a hallgató a pályázatot hiányosan nyújtotta be, a Nemzetközi Igazgatóság 
Erasmus referense egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével 
hiánypótlásra szólítja fel a pályázatot leadó hallgatót. Amennyiben a pályázatot a 
hallgató ismételten hiányosan adja be, az adott pályázati eljárásból a továbbiakban ki 
kell zárni. 

16. A határidőre beadott pályázatokat a Nemzetközi Bizottság bírálja el az előzetesen 
rögzített és a pályázati kiírásban ismertetett szempontrendszer alapján és a Tempus 
Közalapítvány által biztosított létszám figyelembe vételével.  
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17. Az elbírálás elsődleges szempontja a pályázat benyújtását megelőző két aktív félév 
korrigált kreditindexe, másodlagos szempontja a hallgató nyelvvizsgával vagy nyelvi 
szintfelmérővel igazolt nyelvtudása. Ha két, azonos intézménybe pályázó hallgatónak 
azonos a tanulmányi átlaga, akkor az a hallgató nyeri el az ösztöndíjat, akinek 
magasabb szintű nyelvvizsgája van az adott nyelvből. Azonos szintű nyelvvizsgák 
esetén a hallgató egyetemi közéleti, tudományos tevékenységét, illetve más igazolt 
nyelvtudását veszi számításba a Bizottság a pályázatok elbírálása során. 

18. A bírálatról a Bizottság titkára jegyzőkönyvet készít, mely rögzíti: 

a) a pályázatot benyújtott hallgatók létszámát, 

b) az ösztöndíjra javasolt hallgatók névsorát rangsorolva (hallgatónként a 
külföldi célintézmény nevét és a megpályázott félévet), továbbá 

c) a bírálat időpontját. 

19. A beadott pályázatok elbírálásának és az egyetemi rangsor összeállításának határideje 
a pályázat beadási határidejét követő 15. nap. 

20. A Bizottság javaslata alapján az egyetemi rangsort a Nemzetközi Igazgatóság Erasmus 
referense állítja össze és legkésőbb az elbírálást követő 5 munkanapon belül 
gondoskodik az érintett hallgatók írásbeli tájékoztatásáról.  

21. Az írásbeli értesítés keltezésétől számított két héten belül a nyertes hallgatónak 
írásban nyilatkoznia kell a Nemzetközi Igazgatóság Erasmus referensének, hogy 
elfogadja-e a Nemzetközi Bizottság által odaítélt helyet. Amennyiben a hallgató 
nemleges választ ad, csak az újabb meghirdetés alkalmával pályázhat ismét. A 
megajánlott külföldi célország, illetve célintézményi hely módosítására a hallgatóknak 
a bizottsági döntést követően csak kivételes esetekben van lehetősége. 

22. A nemleges válasz eredményeképpen megüresedett helyet a Nemzetközi Igazgatóság 
Erasmus referense a következő legjobb helyezést elért hallgató számára ajánlja fel. A 
változást a Nemzetközi Bizottság elnöke hagyja jóvá és a változásról a Bizottság tagjait 
írásban tájékoztatja. 

23. A hallgató külföldi felsőoktatási intézményben megvalósítandó tanulmányi programját 
az adott tárgy vonatkozásában az adott intézetvezető hagyja jóvá.  

24. A nyertes hallgató támogatási szerződést köteles kötni legkésőbb a kiutazás előtt kettő 
héttel, amely alapján történik a támogatás folyósítása. 

VI. A hallgatói visszalépés lehetősége 

25. Amennyiben a hallgató a támogatástól visszalép, ezt írásban jeleznie kell a Nemzetközi 
Igazgatóság Erasmus referense felé, legkésőbb a kiutazás előtt egy hónappal. A 
lemondásnak tartalmaznia kell: 

a) a hallgató nevét; 

b) az ERASMUS ösztöndíj időtartamát; 

c) a célintézmény nevét. 

26. A visszalépés miatt fennmaradó helyet azon hallgató részére kell felajánlani, aki a 
rangsorban a visszalépett pályázót követi. 

27. Az a hallgató, aki visszalép, a következő pályázati kiíráson nyújthat be pályázatot. 
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VII. A tantárgyfelvétel és a vizsgakötelezettség 

28. A Program keretében az európai felsőoktatási intézmények képzésében részt vevő 
hallgató az adott félévben az Egyetemen tantárgyfelvétel keretében felvehet kötelező 
és szabadon választható tárgyakat, melyeket kedvezményes tanulmányi rend 
keretében teljesíthet. 

29. A Programban részt vevő hallgatók automatikusan kedvezményes tanulmányi rendet 
kapnak. Ennek értelmében a hallgató mentesül a kötelező foglalkozásokon való 
részvétel alól, a számonkérés módját az oktató határozza meg. Az oktató által 
meghatározott feladatokat az oktató által megadott időben és módon kell teljesíteni, de 
legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig. Amennyiben a hallgató elmulasztja a 
tárgy teljesítésével kapcsolatos egyeztetést a szorgalmi időszak 4. hetének a végéig, 
akkor az oktató nem kötelezhető feladat meghatározására. Kedvezményes tanulmányi 
időbeosztás a tréningre, workshopra nem terjed ki. 

30. A hallgatónak az Egyetemen az elektronikus tanulmányi rendszerben felvett 
valamennyi tárgyból teljesítenie kell a számonkérési követelményeket. Gyakorlati tárgy 
esetén az oktatóval való előzetes egyeztetés alapján történik a számonkérés.  

VIII. Kreditelismerés, tantárgyelismerés 

31. A hallgató az előzetes tantárgy-elismerési kérelmét a tanulmányi félévnek a külföldi 
intézményben való megkezdését megelőzően, de legkésőbb az oktatási időszak 
kezdetéig, papír alapú kérelem formájában megküldi az elismerendő tárgya(ka)t 
gondozó intézet vezetőinek. 

32. A hallgató az előzetes tantárgyelismerésre irányuló kérelméhez a következő 
dokumentációkat köteles csatolni: 

a) a külföldi felsőoktatási intézmény (és kar) pontos megnevezését; 

b) a hallgatni kívánt tantárgy pontos megnevezését; 

c) a hallgatni kívánt tantárgynak a külföldi felsőoktatási intézmény által 
közzétett tematikáját; 

d) a tantárgyat előadó oktató nevét, beosztását, tudományos fokozatát; 

e) az oktató vagy a felsőoktatási intézmény igazolását a tantárgy felvételéről 
(kivéve, ha az Egyetem rendelkezik a tanulmányi megállapodás eredeti 
példányával). 

33. Az érintett intézetvezető az előzetes tantárgy-elismerési kérelemben jelöli, hogy a 
hallgatni kívánt tárgy a hallgató szakján mely tárgynak ismerhető el a kreditátvétel 
szabályai alapján a tárgy teljesítését követően. 

34. A Program keretében az európai felsőoktatási intézményekben képzésben részt vevő 
hallgató számára a partnerintézmény ún. „Kreditigazolást” (Transcript of Records) állít 
ki a külföldi felsőoktatási intézményben elvégzett tanulmányokról. Ezen 
végbizonyítvány birtokában, a hazaérkezést követően a hallgató a Kreditátviteli 
Bizottsághoz címzett kérelmében kéri az előzetesen jóváhagyott tárgyelismerést, 
kreditelismerést. 

35. A kreditelismerésre, illetve tantárgyelismerésre irányuló elektronikus kérelemhez 
csatolt dokumentációnak tartalmaznia kell: 

a) az előzetes tárgyelismerési kérelem eredeti példányát, és 
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b) a külföldön elvégzett tárgyakról szóló igazolást, ami tartalmazza a 
megszerzett krediteket és érdemjegyeket, valamint a külföldi felsőoktatási 
intézmény által az illetékes személy aláírásával és az intézmény 
bélyegzőlenyomatával hitelesített „vizsgaigazolást”(Transcript of Records); 

c) a külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított olyan igazolást, amely 
tartalmazza a többfokozatú érdemjegyben kifejezett értékelést az ECTS 
átszámításnak megfelelően ötfokozatú skálán is. 

IX. A hallgató kötelezettségei 

36. Az ERASMUS-program keretében az európai felsőoktatási intézményekben 
képzésben részt vevő hallgató az alábbi kötelezettségeknek kell, hogy eleget tegyen: 

a) A kiutazás előtti dokumentációval kapcsolatos feladatok megvalósítása: 

1. „Tanulmányi megállapodás” (Learning Agreement) kitöltése, 

2. „Támogatási szerződés” aláírása. 

b) A fogadó intézményben a „Tanulmányi megállapodásban” vállalt tanulmányi 
program elvégzése, amelyet a hallgató a hazaérkezést követően a 
„Vizsgaigazolással” (Transcript of Records) igazol. A „Tanulmányi 
megállapodásban” a hallgató meghatározott számú – nem nyelvi – tárgy 
teljesítésére vállal kötelezettséget. A hallgató a „Tanulmányi megállapodást” 
érintő bármilyen változáshoz írásos beleegyezést kell, hogy kérjen a küldő 
és a fogadó intézménytől egyaránt (Tanulmányi megállapodás During 
mobility részében jelezve). Amennyiben az ösztöndíjas hallgató a 
„Tanulmányi megállapodásban” foglalt elvárásokat nem, vagy csak részben 
teljesíti, a támogatónak jogában áll visszakérni az ösztöndíj teljes összegét 
vagy egy részét. 

c) A kiutazás utáni dokumentációval kapcsolatos feladatok megvalósítása: 

1. A hallgató köteles a hazaérkezéstől számított 7 munkanapon belül az 
Egyetem honlapjáról (www.metropolitan.hu/erasmus) letölthető 
külföldi tanulmányútról szóló beszámoló formanyomtatványát kitölteni 
és a Nemzetközi Igazgatóság Erasmus referensének elektronikus 
formában benyújtani. 

2. A vizsgaigazolást annak kézhezvételétől számított 7 munkanapon 
belül a Nemzetközi Igazgatóság Erasmus referensének bemutatni. 

X. ERASMUS külföldi szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozó rendelkezések 

37. Amennyiben a hallgató szeretné az ERASMUS külföldi szakmai gyakorlatot kötelező 
szakmai gyakorlatként elismertetni, szakmai gyakorlatra a szakmai gyakorlati 
kötelezettség, a szakmai gyakorlat célja, illetve a szakmai gyakorlatot biztosító 
szervezet tekintetében a TVSZ szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 

38. A külföldi szakmai gyakorlat letöltésére szolgáló munkahely kiválasztása, 
megkeresése egyéni úton történik. 

39. A külföldi szakmai gyakorlatot az a hallgató kezdheti meg, aki a TVSZ szakmai 
gyakorlatra vonatkozó rendelkezései szerint a szakmai gyakorlatot megkezdheti. 

 



 

178 
 

40. ERASMUS támogatás külföldi szakmai gyakorlat teljesítésére egész évben 
folyamatosan, 2-10 hónap közötti időtartamra pályázható. 

41. Az elnyert pályázati összeget két részletben utalja az Egyetem a hallgató támogatási 
szerződésben megjelölt deviza számlaszámára az alábbi részletekben. 80%-ot utal az 
Egyetem a támogatási szerződés megkötése után legfeljebb 30 napon belül, a 
fennmaradó 20%-ot pedig legkésőbb a hallgató hazaérkezése után, a beszámolási 
kötelezettsége teljesítését követő 10 munkanapon belül. 

42. A hallgatók számára a pályázati anyag leadási határideje minden évben legkésőbb 
június 30. A pályázatokat a Nemzetközi Igazgatóságnak a kiírásban meghatározott 
dokumentumokkal együtt elektronikus módon kell benyújtani.  

43. A Karrier Centrum előzetes jóváhagyása után, mely 

a) a szakmai gyakorlat időtartamára, 

b) a hallgató tervezett munkaköri leírására, 

c) a hallgató gyakorlati tevékenységének szakhoz való kapcsolódására 
vonatkozik, 

a Nemzetközi Bizottság a hiánytalanul beadott pályázatokat folyamatosan bírálja el.  

44. A Nemzetközi Igazgatóság Erasmus referense folyamatos jelleggel értesíti a hallgatót 
a pályázatok elbírálásáról. 

45. A pályázati anyag kötelező elemei: 

a) a fogadó intézmény által meghatározott idegen nyelvből, államilag elismert, 
legalább középfokú (B2) komplex nyelvvizsga bizonyítvány, illetve 
bizonyítvánnyal nem igazolható nyelvtudás esetén az Idegen nyelvi intézet 
vezetőjének írásbeli nyilatkozata arról, hogy a hallgató nyelvtudása legalább 
a középfokú nyelvvizsga követelményeinek megfelel, 

b) motivációs levél magyar és a fogadó intézmény által megkívánt idegen 
nyelven, 

c) önéletrajz magyar és a fogadó intézmény által megkívánt idegen nyelven, 

d) cégszerű aláírással ellátott befogadó nyilatkozat fogadó intézmény által 
megkívánt idegen nyelven és hiteles magyar fordításban, 

e) a külföldi szakmai gyakorlat programját részletesen bemutató Mobility 
Agreement Before Mobility részének hiánytalan kitöltése, ami a pályázati 
kiírás mellé csatolásra kerül.  

46. A pályázatot támogató döntést követően a hallgató, a fogadó intézmény és az Egyetem 
képzési megállapodást köt legkésőbb a hallgató kiutazását megelőzően 2 héttel. 

47. Az Egyetem a pályázaton támogatott hallgatókkal támogatási szerződést köt a képzési 
megállapodás aláírását követő 5 munkanapon belül. A támogatási szerződést a 
pályázaton támogatott hallgató és az Egyetem nevében a nemzetközi igazgató írja alá. 
A Számviteli Igazgatóság a támogatást a 41. pont szerint, a támogatási szerződés 
megkötését követően folyósítja. 

48. A hallgató feladata a gyakorlat időszakában, hogy fogadó intézmény által megkívánt 
nyelven havi munkanaplót vezessen (amely az adott hónap munkafolyamatait 
tartalmazza), melyet havi rendszerességgel alá kell íratnia a tutorral.  
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49. A tutor feladata a gyakorlat időszakában, hogy meghatározott szempontok alapján, 
havi rendszerességgel a fogadó intézmény által meghatározott nyelven, írásbeli 
tájékoztatást adjon a Karrier Centrum számára a hallgató gyakornoki tevékenységéről, 
a hallgató teljesítményéről, hozzáállásáról.  

50. Amennyiben az ERASMUS szakmai gyakorlatot kötelező szakmai gyakorlatként 
szeretné elismertetni a hallgató, a szakmai gyakorlat teljesítésének feltételeként a 
hallgatónak a Karrier Centrumhoz be kell nyújtani a TVSZ „A szakmai gyakorlat 
teljesítésére vonatkozó rendelkezések”-ben meghatározott dokumentumokat: 

a) A szakmai gyakorlat megkezdése előtt legalább 10 munkanappal a szakmai 
gyakorlóhellyel megkötött Együttműködési megállapodást,  

b) továbbá a szakmai gyakorlat tantárgy felvétele esetén legkésőbb a szorgalmi 
időszak befejezése előtt egy héttel: 

i.  munkahelyi vezetői értékelést (papír alapon és online, angol 
nyelven) és 

ii. Beszámoló dolgozatot magyar nyelven online, és 

iii. Hallgatói kérdőívet online. 

51. A szakmai gyakorlat teljesítésének feltételeként a hazaérkezéstől számított 7 
munkanapon belül az Egyetem honlapjáról (www.metropolitan.hu/erasmus) letölthető 
külföldi tanulmányútról szóló beszámoló formanyomtatványát kitölteni és a Nemzetközi 
Igazgatóság Erasmus referensének elektronikus formában benyújtani. 

52. A szakmai gyakorlat során felmerülő fordítási költségek (különösen a pályázat 
benyújtásához és a szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges, valamint a szakmai 
gyakorlat során elkészítendő dokumentumok esetében) a hallgatót terhelik.  

XI. Hatályba léptető és záró rendelkezések 

53. Jelen szabályzatban nem részletezett kérdésekben az ECHE, az Erasmus+ 
Programszabályzat, a Tempus Közalapítvány által kiadott intézményi végrehajtási 
útmutató, valamint a Program Hallgatói Iránytűjében foglaltak irányadók. 

54. Jelen Szabályzat mellékletei az adott tanévre a Tempus Közalapítvány által kiadott 
Erasmus+ iratminták. A mellélteket az Egyetem honlapján közzé kell tenni. 
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7. SZÁMÚ MELLÉKLET – A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK 

ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT 

I. Általános rendelkezések 

1. Jelen szabályzat hatálya – képzési formától függetlenül – kiterjed az Egyetem hallgatóira, 
illetve az Egyetemre jelentkezőkre. 

2. A szabályzat rendelkezik: 

a) a fogyatékossággal élő hallgatók segítését irányító egyetemi esélyegyenlőségi 
koordinátor feladatairól, megbízásának rendjéről; 

b)  a segítségnyújtásra, a mentességre és a kedvezményekre irányuló kérelmek 
elbírálását végző egyetemi esélyegyenlőségi bizottság delegálásának rendjéről és 
ezen bizottság hatásköréről; 

c) az előnyben részesítés szabályairól; 

d) a fogyatékosság típusa és mértéke szerint az Egyetem által biztosított technikai 
és személyi segítségekről, illetve az egyes szolgáltatások igénybevételére és 
térítésére vonatkozó szabályokról; 

e) az Egyetem által nem biztosított, de más módon rendelkezésre álló személyi és 
technikai segítségnyújtásról és szolgáltatásokról; 

f) a fogyatékkal élő hallgatók törzslapjain a fogyatékossággal összefüggő adatok 
nyilvántartásának rendjéről. 

3. A fogyatékossággal élő hallgatókat megillető különleges bánásmód elbírálásához 
szükséges adatokhoz való hozzáférést az Egyetem biztosítja az esélyegyenlőségi 
koordinátor részére. 

II. A fogyatékossággal élő hallgató előnyben részesítésének általános szabályai 

4. A hallgató fogyatékosságára tekintettel szakvélemény alapján kérheti a tanulmányi 
kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentését vagy 
azok más módon történő teljesítésének engedélyezését.2 

5. A szakvélemény igazolására a következő módokon van lehetőség: 

a) Ha a hallgató fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú 
tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai, illetve az 
érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a fogyatékosság, sajátos 
nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve 
azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei (valamint 
jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs 
bizottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok) által kibocsátott 
szakértői véleménnyel igazolható.3 

b) Ha a hallgató fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok 
ideje alatt nem állt fenn, illetve fogyatékosságra, sajátos nevelési igényre tekintettel 
a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült, a 

                                                
2 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 64. § (1) 
3 Nftv. 63. § (2) 
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fogyatékosság a rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak jogelődei által 
kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.4 

6. A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó 
felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy 
teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben 
mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás 
kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, 
illetve szintje alól.5 

7. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé 
kell tenni a segédeszköz – így különösen számítógép –alkalmazását, szükség esetén az 
írásbeli beszámoló, szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval 
történő felváltását. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés 
alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet az oklevél 
által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi 
követelmények alóli felmentéshez.6 

8. A fogyatékossági szakvélemény megállapításai alapján a fogyatékos hallgatókat az alábbi 
csoportokba sorolhatjuk be: 

a) mozgáskorlátozott, 

b) hallássérült (siket, nagyothalló), 

c) látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó), 

d) beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, 
orrhangzós beszéd, dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és 
beszédmegértési zavar, centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés) 

e) pszichés fejlődési zavarral küzdő, 

- diszlexia-diszgráfia-diszortográfia 

- diszkalkulia 

- hiperaktív, figyelemzavarral küzdő 

- magatartásszabályozási zavar 

f) autizmussal élő. 

9. A fogyatékossággal élő hallgató kérelmére az Egyetemnek a tanterv előírásaitól részben 
vagy egészében eltérő követelményeket kell megállapítania, illetve – figyelemmel az Nftv. 
49. § (8) bekezdésére – azok teljesítésétől el kell tekintenie a (a)-(f) bekezdésben foglalt 
csoportoknak biztosítható kedvezmények közül legalább egy, szükség szerint több 
kedvezmény biztosításával, ha a fogyatékosságot igazoló szakvélemény megállapításai 
alapján kedvezmény, illetve mentesség biztosítható a hallgató számára.7 

III. A mozgáskorlátozott hallgatókra vonatkozó rendelkezések8 

10. Alkalmazható kedvezmények: 

                                                
4 Nftv. 63. § (3) 
5 Nftv. 49. § (8) 
6 Nftv. 49. § (8) 
7 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 62. § (1) 
8 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 62. § (2) 
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a. a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve annak 
más formában történő teljesítése, 

b. az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése,  

c. mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól, 

d. mentesítés a manuális készségeket igénylő feladatok alól azzal, hogy az elméleti 
ismeretek megkövetelhetők, 

e. az írásbeli feladatok megoldásához szükséges speciális eszközök, berendezési tárgyak 
használatának lehetővé tétele, 

f. a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb 
felkészülési idő biztosítása, 

g. a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása. 

IV. Hallássérült (siket, nagyothalló) hallgatókra vonatkozó rendelkezések 

11. Alkalmazható kedvezmények: 

a) a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve 
annak más formában történő teljesítése, 

b) a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése, szóbeli vizsgáztatás során - hallgatói 
igény esetén - jelnyelvi vagy orális tolmács biztosítása, 

c) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól, 

d) az érthetőség és a megértés szempontjából az előadásokon és vizsgákon az 
elhangzottak egyidejű írásban való megjelenítése a hallgató részére, 

e) minden vizsgáztatás alkalmával segédeszközök, vizuális szemléltetés biztosítása, 

f) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb 
felkészülési idő biztosítása, 

g) a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő, jegyzetelő tolmács, jelnyelvi tolmács 
biztosítása. 

V. Látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) hallgatókra vonatkozó rendelkezések 

12. Alkalmazható kedvezmények: 

a. a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve annak 
más formában történő teljesítése, 

b. az írásbeli vizsgák helyett a szóbeli vizsga, illetve az írásbeli számonkérés esetén 
speciális technikai eszközök használata, 

c. mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól, 

d. mentesítés a manuális, vizuális készségeket igénylő feladatok alól, de az elméleti 
ismeretek megkövetelhetők, 

e. az előadások, gyakorlatok és vizsgák alkalmával a kérdések, tételek hanghordozó 
eszközön, digitálisan, pontírásban vagy nagyításban történő hozzáférhetősége, 

f. a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb 
felkészülési idő biztosítása, 

g. a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása. 
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VI. Beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, 
orrhangzós beszéd, dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és 

beszédmegértési zavar, centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés) 
hallgatókra vonatkozó rendelkezések 

13. Alkalmazható kedvezmények: 

a. a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsga, és a számonkérések esetén speciális technikai 
eszközök használata, 

b. mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól, 

c. a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb 
felkészülési idő biztosítása, 

d. a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása. 

VII. Pszichés fejlődési zavarral küzdő hallgatókra vonatkozó rendelkezések 

14. A diszlexiás-diszgráfiás-diszortográfiás hallgatónál alkalmazható kedvezmények: 

a) az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga, 

b) írásbeli vizsga esetén a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési 
időnél hosszabb felkészülési idő, 

c) a vizsgán a szükséges segédeszközök (különösen számítógép, írógép, helyesírási 
szótár, értelmező szótár, szinonima szótár) biztosítása, 

d) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól; 

15. A diszkalkuliás hallgatónál alkalmazható kedvezmények: 

a) mentesítés a számítási feladatok alól, de az elméleti ismeretek megkövetelhetők, 

b) a vizsgák alkalmával mindazon segédeszközök használata, amelyekkel a hallgató a 
tanulmányai során korábban is dolgozott (különösen táblázatok, számológép, 
konfiguráció, mechanikus és manipulatív eszközök), továbbá hosszabb felkészülési idő 
biztosítása; 

16. A hiperaktív, figyelemzavarral küzdő hallgatónál alkalmazható kedvezmények: 

a) az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga, 

b) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb 
felkészülési idő biztosítása, 

c) vizsgáknál a hallgató várakozási idejének minimálisra csökkentése, 

d) az írásbeli feladatok megoldásához szükséges speciális eszközök, berendezési tárgyak 
alkalmazása, 

e) a hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása, vagy a vizsga 
helyiségének elhagyása nélküli szünetek, vagy mozgásos aktivitás engedélyezése, 
érzelmi megnyilvánulások tolerálása, 

f) külön vizsga a többi hallgatótól elkülönítetten, 

g) az egyéni sajátosságok függvényében a szóbeli vizsgáztatás során – hallgatói igény 
esetén – a kérdések leírása vagy többszöri megismétlése, komplex kérdések 
részegységekre történő lebontása, segítség az elvárások és kérdések tisztázásához, 
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h) az előadások, gyakorlatok és vizsgák alkalmával a kérdések, tételek hanghordozó 
eszközön, digitálisan történő hozzáférhetősége, 

i) a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása; 

VIII. A magatartásszabályozási zavarral (szocio-adaptív folyamatok zavaraival, az 
érzelmi kontroll, ön-, vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-

szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az 
alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a 

metakogníció eltérő fejlődésével) küzdő hallgatókra vonatkozó rendelkezések 

17. Alkalmazható kedvezmények: 

a) az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése, 

b) a hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása vagy szünetek 
engedélyezése, az egyéni késztetések, érzelmi megnyilvánulások tolerálása, 

c) külön vizsga a többi hallgatótól elkülönítetten, 

d) a szóbeli vizsgáztatás során - hallgatói igény esetén - a kérdések leírása, az elvárások 
és kérdések tisztázása, a feltett kérdések, utasítások megfogalmazásának 
egyszerűsítése, pontosítása, 

e) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb 
felkészülési idő, 

f) a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása. 

IX. Az autizmussal élő hallgatókra vonatkozó rendelkezések 

18. Alkalmazható kedvezmények: 

a. a számonkérés körülményeinek a hallgató speciális szükségleteihez alakítása, az 
írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga, 

b. számonkérés során segítségadás az elvárások és kérdések tisztázásához, szóbeli 
vizsgánál a feltett kérdések, utasítások írásban való megjelenítése, megfogalmazásuk 
egyszerűsítése, 

c. a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb 
felkészülési idő, 

d. mind a kurzusok, mind a számonkérés során speciális eszközök (elsősorban 
hangrögzítő eszköz, számítógép, értelmező szótár, egyéb támogató, 
infokommunikációs technológiák) alkalmazása, 

e. mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól, 

f. a fejlődési zavarából következő nehézségek miatt egyes gyakorlati követelmények alóli 
mentesítés, vagy ezek teljesítésének megfelelő, nem gyakorlati feladatokkal való 
helyettesítése, 

g. a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása. 

X. Könnyítések, mentesítések 

19. A hosszabb felkészülési időt a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított 
időtartamhoz képest legalább 30%-kal hosszabb időtartamban kell megállapítani. 
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20. Halmozott fogyatékosság esetén előnyben részesítések bármelyike adható, figyelembe 
véve a hallgató egyéni szükségleteit. 

21. Indokolt esetben a hallgató kérelmére, a szakvélemény alapján az Egyetem a szabályozott 
kedvezményektől eltérő, további vagy más kedvezményt is biztosíthat a hallgató részére. 

22. A nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés megilleti azt a 
fogyatékossággal élő volt hallgatót, aki záróvizsgát tett és hallgatói jogviszonya megszűnt, 
de a szakképzettség megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga kötelezettségét nem 
teljesítette. 

23. A fogyatékossággal élő hallgató kérelmére, az egyetemi esélyegyenlőségi bizottság 
döntése alapján, veheti igénybe – a fogyatékossága típusa és mértéke szerint – az 
Egyetem által biztosított személyi és technikai segítségnyújtást és szolgáltatásokat. 

24. A fogyatékossággal élő hallgató a tréningek, workshopok kivételével a kurzusokon 
hangfelvételt készíthet, azt azonban csak saját tanulmányai során és azokkal 
összefüggésben használhatja fel. Az oktató és a kurzus résztvevői részére a hangfelvétel 
készítését előre be kell jelenteni. 

25. A fogyatékossággal élő hallgató köteles megkeresnie az adott tárgy oktatóját a 
számonkérés előtt legalább négy munkanappal az adható könnyítések, mentesítések 
egyeztetésével kapcsolatban. 

26. A fogyatékossággal élő hallgató kérésére, az egyetemi esélyegyenlőségi bizottság 
javaslata alapján a kurzus oktatója – a jogszabályban meghatározottak szerint – adhatja 
meg a kurzus követelményei alól a teljes vagy részleges felmentést, illetve határozza meg 
a helyettesítő követelményeket. 

27. Az egyeztetést követően a vizsgáztató köteles az alábbi könnyítések, mentesítések közül 
legalább egy, szükség szerint több kedvezményt biztosítani:  

a. lehetővé tenni szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsga, illetve írásbeli vizsga helyett 
szóbeli vizsga letételét, 

b. engedélyezni az írásbeli számonkérés esetén speciális technikai eszközök 
használatát, 

c. a felkészülési, illetőleg a teljesítési időt – a nem speciális szükségletű hallgatók 
esetében megállapított időtartamhoz képest – legalább 30%-kal meghosszabbítani. 

28. A fogyatékossággal élő hallgatónak a vizsga előtt legalább 4 munkanappal jelzett kérése 
alapján az esélyegyenlőségi koordinátor gondoskodik a fogyatékosságához igazodóan a 
rendelkezésre álló segédeszköz, speciális eszköz, illetőleg jelnyelvi tolmács biztosításáról. 

29. A fogyatékossággal élő hallgató kérésére, az egyetemi esélyegyenlőségi bizottság 
javaslata alapján kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben 
az oktatási vezérigazgató-helyettes mentesítheti a nyelvvizsga vagy annak egy része, 
illetve szintje alól a hallgatót.  

XI. Az Esélyegyenlőségi Bizottság 

30. A Szenátus a jelen szabályzatban foglalt, egyetemi szintű feladatok ellátására létrehozza 
az Esélyegyenlőségi Bizottságot. 

31. Az Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai: 

a) a fogyatékossággal élő hallgatók segítését ellátó esélyegyenlőségi koordinátor; 

b) a Szenátus által választott oktató; 
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c) az Egyetem Hallgatói Önkormányzata (a továbbiakban: HÖK) által delegált 
hallgató; 

d) kizáró ok esetén egy oktató, valamint egy hallgató póttag. 

32. Az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke az esélyegyenlőségi koordinátor. 

33. Az oktató tag és póttag személyére az általános rektorhelyettes tesz javaslatot a Szenátus 
számára. 

34. Az oktató tag és póttag mandátuma 3 évre, a hallgatói tag és póttag mandátuma 1 évre 
szól. 

35. A tag és a póttag mandátuma megszűnik: 

a) a mandátum lejártakor, 

b) a munkaviszony, illetve hallgatói jogviszony megszűnésekor, 

c) a Bizottságból történő visszahíváskor, 

d) lemondáskor. 

36. Az Esélyegyenlőségi Bizottság az ügyrendjét maga határozza meg. 

37. Az Esélyegyenlőségi Bizottság hatásköre: 

a) jelen szabályzat alkalmazásának ellenőrzése, a módosítások gondozása; 

b) döntés a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló kiegészítő 
normatív támogatás felhasználásáról, a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök 
beszerzéséről javaslattétel; valamint e döntés végrehajtásának ellenőrzése; 

c) az Egyetem által igényelt kiegészítő normatív támogatás felhasználásának 
ellenőrzése; 

d) ajánlások megfogalmazása az Egyetem vezetősége számára a fogyatékossággal élő 
hallgatók esélyegyenlőségének kielégítőbb biztosítása érdekében; 

e) elbírálja a fogyatékossággal élő hallgató regisztrációs kérelmét; 

f) határozatot hoz a fogyatékossággal élő hallgató a kérelmében megjelölt és az őt 
megillető – jogszabályban megjelölt – segítségnyújtásról, mentességről és 
kedvezményekről; 

g) döntés a képesítési, valamint képzési és kimeneti követelményektől részben eltérő, 
további képzési, tanulmányi és vizsgakövetelményekkel kapcsolatos, a 
fogyatékossággal élő hallgatóktól érkező kérelmekről. 

38. Az Esélyegyenlőségi Bizottság tevékenységéről legalább tanulmányi félévenként egy 
alkalommal beszámolót készít az Egyetem vezetősége számára. A rektor, a 
vezérigazgató és az általános rektorhelyettes kérelmére az Esélyegyenlőségi Bizottság 
időszakos jelentést készít. 

39. Az Esélyegyenlőségi Bizottság határozatai ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül 
felülbírálati kérelemmel lehet fordulni a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz. 

40. Az Esélyegyenlőségi Bizottság felügyeletét a vezérigazgató látja el. 
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XII. Az esélyegyenlőségi koordinátor 

41. A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak segítésére a Szenátus 
esélyegyenlőségi koordinátort választ. 

42. A koordinátornak felsőfokú végzettséggel, valamint fogyatékosügyi kompetenciákkal vagy 
fogyatékosügyi szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. 

43. Az esélyegyenlőségi koordinátor mandátuma három évre szól, amely 
meghosszabbítható. 

44. Az esélyegyenlőségi koordinátor feladatainak ellátásához szükséges infrastruktúrát az 
Egyetem biztosítja. 

45. Az esélyegyenlőségi koordinátor a feladatokat munkakörében látja el. 

46. Az esélyegyenlőségi koordinátor feladatai: 

a. a fogyatékossággal elő hallgatókkal, azok személyes segítőivel, valamint az 
Egyetem hallgatóival, Hallgatói Önkormányzatával való kapcsolattartás; 

b. a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányai, vizsgái során alkalmazható, 
segítségnyújtási lehetőségek biztosítása, illetve a szorgalmi időszakban a 
fogyatékossággal élő hallgatók által igényelt konzultációs lehetőségek 
megszervezése; 

c. javaslattétel a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló 
kiegészítő normatív támogatás felhasználására, a segítségnyújtáshoz szükséges 
tárgyi eszközök beszerzésére; 

d. a fogyatékossággal élő hallgatók létszámának folyamatos és az adatvédelmi 
rendelkezések betartásával történő nyilvántartása, és az adatok statisztikai célú 
felhasználásának biztosítása; 

e. hitelesíti a fogyatékossággal élő hallgató által benyújtott dokumentumokat; 

f. a nyomtatott papíralapú információszerzésben, a tananyag elolvasásában 
akadályozott hallgató kérése alapján az esélyegyenlőségi koordinátor 
kezdeményezésére az Egyetem gondoskodik a megfelelő formátumú digitális 
tananyag biztosításáról; 

g. részvétel a fogyatékossággal élő hallgatók által benyújtott, kérelem elbírálásában 
és nyilvántartásában, valamint a hallgatót érintő jogorvoslati döntésekben azzal, 
hogy az esélyegyenlőségi koordinátor, aki a kérelem elbírálásában részt vett, nem 
vehet részt a jogorvoslati eljárásban. 

 

XIII. A fogyatékossággal élő hallgatók után biztosított kiegészítő normatív 
támogatás felosztásának rendje 

47. A fogyatékossággal élő hallgató után az Egyetem kiegészítő normatív támogatást kap. 

48. A támogatás mértékét a költségvetési törvény szabályozza. 

49. A támogatási keretet a fogyatékossággal élő hallgatók tárgyi feltételeinek javítására, a 
fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi munkájának segítésére, illetve a mindennapi 
ügyeikben való segítésre kell felhasználni. 

50. A 47. pont szerinti kiegészítő normatív támogatás felosztására az Esélyegyenlőségi 
Bizottság évente tesz javaslatot.  
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1. SZÁMÚ FÜGGELÉK – A SZAKDOLGOZAT FORMAI ÉS TARTALMI 
KÖVETELMÉNYEIRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK9 

I. Általános Rendelkezések 

A szakdolgozatot (a főszöveget és a mellékleteket, a kivonatot, a tartalom- és 
irodalomjegyzéket, láb- és végjegyzetet is beleértve) számítógépes szövegszerkesztővel kell 
elkészíteni az alábbiak szerint: 

 fekete színű, Times New Roman betűtípus, 

 12-es betűméret, 

 másfeles sortávolság, 

 sorkizárt szöveg, 

 a bal oldalon 3 cm-es, a jobb oldalon, alul és felül 2,5 cm-es margó. 

A főszöveg terjedelme (kivonat, tartalom- és irodalomjegyzék, láb- illetve végjegyzet, ábrák és 
táblázatok, illusztrációk, valamint mellékletek nélkül): 

- felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók esetében legalább 25 oldal és 
legalább 40.000 karakter (szóközökkel együtt), legfeljebb 50 oldal; 

- alapképzésben és szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók esetében 
legalább 36 oldal és legalább 70.000 karakter (szóközökkel együtt), legfeljebb 60 oldal; 

- mesterképzésben részt vevő hallgatók esetében legalább 45 oldal és legalább 90.000 
karakter (szóközökkel együtt), legfeljebb 70 oldal legyen.10 

A művészeti és művészetközvetítői alapképzésekben a szakdolgozat főszövegének 
terjedelme legalább 20 oldal és legalább 32 000 karakter, legfeljebb 36 oldal legyen.  

A művészeti mesterképzésekben a szakdolgozat főszövegének terjedelem legalább 12 oldal 
és legalább 20.000 karakter legyen, legfeljebb 20 oldal. 

Design- és művészetelmélet alapképzés, valamint design- és művészetmenedzsment 
mesterképzés esetében a fenti felsorolásban előírt minimális terjedelmi előírások az 
irányadóak. 

A szakdolgozat külső borítóján (középen) fel kell tüntetni a műfajt (szakdolgozat), (a bal alsó 
sarokban) a hallgató nevét, (a jobb alsó sarokban) a készítés évét. 

A szakdolgozat belső borítóján a külső borítón is feltüntetett adatokon túl szerepeljen az 
intézmény neve (Budapesti Metropolitan Egyetem), a szakdolgozat pontos címe, a témavezető 
neve, az adott szak megnevezése, valamint a képzés szintje (FOSZ, BA, MA, SZTK), továbbá 
a képzés helye (Budapest, Hódmezővásárhely) 

A szakdolgozat külső borítójának kötelező formai felépítését a 2.a. sz. melléklet tartalmazza. 

A szakdolgozat belső borítójának kötelező formai felépítését a 2.b. sz. melléklet tartalmazza. 

II. A szakdolgozat kivonata 

A hallgató köteles a szakdolgozatához kivonatot (kulcsszavak, legfontosabb források, rövid 

tartalmi leírás) készíteni magyar és angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelven. 

                                                
9 Módosította a Szenátus 2012, február 14. napján 3a/0214/2012 számú határozatával. 
10 A karakterszám csak a minimumkövetelményként meghatározott oldalszám kétséges elérése esetén vizsgálandó. 
 A 2008/2009-es tanévnél korábban beiratkozott hallgatók esetében a szakdolgozati kivonatot magyar és egy választott idegen 
nyelven kell beadni. 
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Idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatónak kizárólag a képzés nyelvén kell a kivonatot 
elkészítenie. A kivonat tartalmi leírása nyelvenként legalább fél oldal, legfeljebb egy oldal 
terjedelmű legyen, és a szakdolgozat formai követelményeit összeállításukkor megfelelően 
alkalmazni kell. 

A kivonat tartalma nem számítható be a szakdolgozat kötelező karakterszámának 
vizsgálatakor. 

A kivonat mintáját a 2.c sz. melléklet tartalmazza. 

III. Tartalomjegyzék 

A szakdolgozatnak tartalmaznia kell a tartalomjegyzéket közvetlenül a kivonat után. A 
tartalomjegyzék szerkezete a főszöveg fejezetbeosztását kövesse. A fejezetek és alfejezetek 
tagolása decimális kód szerint történjen úgy, hogy tükrözze a felépítés logikáját: 

1. első főcím 

1.1. első alcím 

1.1.1. első rész 

1.1.2. második rész 

1.1.3. stb. 

1.2. második alcím 

IV. A hivatkozás típusai, a felhasznált szakirodalom-jegyzék készítésének 
szabályai11 

Az idézés és a hivatkozás szabályai 

A szakirodalom és a források ismeretét a rájuk való közvetlen és közvetett főszövegbeli és 
lábjegyzetes hivatkozások bizonyítják. Az idézetek a szövegben, forrásmegjelölésük a 
lábjegyzetben, a lap alján találhatók. A szövegben számozással jelezni kell a hivatkozást. A 
lábjegyzetes hivatkozás formai előírása: Times New Roman betűtípus, 10-es betűméret, 
szimpla sortáv, sorkizárt. 

A készített dolgozatban mindig pontosan, félreérthetetlenül kell hivatkozni. A pontosság alatt 
a forrásmegjelölés, visszakereshetőség, a félreérthetetlenség alatt pedig a hivatkozás 
elejének és végének egyértelművé tétele értendő. 

A konkrét szerzőhöz fűződő gondolati előzmények bemutatása alapvetően két módon 
történhet: szószerinti idézéssel és/vagy tartalmi idézéssel. 

- A szószerinti idézet idézőjelek („…”) közé kerül. A szószerinti idézet idézetenkénti 
hossza nem haladhatja meg a 10 sort vagy 2 bekezdést vagy 500 karaktert 
(szóközökkel). 

 A tartalmi idézetek, vagyis gondolatok kölcsönzése esetén nem kell idézőjelet kitenni. 
A gondolatsor végén elegendő lábjegyzetben feltüntetni a hivatkozást. 

Mindkét esetben pontosan meg kell adni az idézet szerzőjét és bibliográfiai adatait (cím, kiadás 
helye, kiadó, megjelenés dátuma, illetve online forrás esetén a teljes elérési útvonal (link) és 
az utolsó letöltés dátuma) az oldalszám vagy oldaltartomány feltüntetésével. Például: 

                                                
11 Forrás: Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai. Budapest, Perfekt Kiadó 2004. 

MSZ ISO 690:1990 szabvány 
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Róka Jolán: Kommunikációtan. Budapest, Századvég Kiadó, 2002. 32. o. 

Alapelv, hogy mindig az eredeti műre kell hivatkozni, ugyanakkor előfordul, hogy az eredeti 
forrás nem hozzáférhető. Ebben az esetben hivatkozni kell a közvetítő műre, illetve ezen 
keresztül az eredeti forrásra (közvetett hivatkozás).  Például: 

Berne szerint: „A demokrácia új formái jobban illeszkednek majd napjaink összetett társadalmi 
problémáihoz, mint a képviselet hagyományos formái.” 1 

1Berne, Eric: Emberi játszmák. Budapest, Háttér Kiadó, 2000., idézi Róka Jolán: 
Kommunikációtan. Budapest, Századvég Kiadó, 2002. 45.o. 

Általános érvényű figyelmeztetés: a nem jelzett idézet plagizálásnak minősül! 

A statisztikai adatok közlésekor minden számszerű adatközlést hivatkozással kell ellátni, még 
abban az esetben is, ha általánosan közismert számadatról van szó. 

A hivatkozás további részletes szabályait (egy vagy többszerzős művek, gyűjteményes kötet, 
folyóiratcikkek stb.) az intézmény a szokásos módon közzéteszi. 

A felhasznált irodalomjegyzék készítésének szabályai 

Az irodalomjegyzék a dolgozat kötelező eleme. A felhasznált irodalomjegyzékben 
ábécérendben, sorszámozva, különválasztva a tudományos szakirodalmat az egyéb 
forrásoktól minden olyan és csak olyan művet kell és lehet feltüntetni, amelyre a 
törzsszövegben hivatkozás található. Az irodalomjegyzék célja, hogy bemutassa, milyen 
anyagokat, szakirodalmat használt fel (és ismer) a dolgozat szerzője. Fel kell tüntetni minden 
egyes felhasznált forrást, függetlenül az alkalmazás mértékétől. 

A szakdolgozatban felhasznált kötelező minimum forrásmunkák: 

 felsőoktatási szakképzés esetén: minimum 5 tudományos szakirodalom és 10 egyéb 
forrás; 

 alapképzés és szakirányú továbbképzés esetén: minimum 15 tudományos 
szakirodalom és 5 egyéb forrás; 

 mesterképzés esetén: minimum 25 tudományos szakirodalom és 10 egyéb forrás; 

 művészeti és művészetközvetítői alap- és mesterképzések esetén: minimum 10 
tudományos szakirodalom és 3 egyéb forrás. Design- és művészetelmélet alapszak 
esetében az alapképzésre, valamint design- és művészetmenedzsment mesterszak 
esetében a mesterképzésre vonatkozó szabályok az irányadóak. 

Tudományos szakirodalomnak minősül: minden olyan, kiadó vagy más szakmai közösség által 
lektorált, monografikus jellegű vagy gyűjteményes kötetben megjelent vagy folyóiratban közölt 
szöveg, amely az adott téma feldolgozását releváns kvantitatív, kvalitatív vagy interpretatív 
módszertannal végzi el. Például: tudományos szakkönyv, tudományos szakfolyóirat, illetve 
szakfolyóiratcikk, tudományos periodika stb. 

Egyéb forrásnak minősül: napilap, magazin, lexikon, enciklopédia, jogszabály, internetes 
forrás, elemzés, interjú, céges belső anyag, statisztika stb. 

V. Plágium 

A plagizálás elkerülése érdekében, a hallgatóknak fel kell tüntetniük a lábjegyzetben a nem 
általános tudás tárgyát képező tények, adatok forrását, valamint a másoktól származó 
gondolatokat, illetve idézeteket, a jelen mellékletben meghatározottak szerint. Ez a szabály 
minden felhasznált forrásra egyaránt vonatkozik, legyen az kutatási eredmény, tanulmány, 
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esszé, könyvismertető, internetes oldal, hangzó szöveg stb. A hallgatónak minden benyújtott 
dolgozatban pontosan dokumentálnia kell a dolgozat megírásához felhasznált forrásokat és a 
beazonosításához szükséges bibliográfiai adatokat. Ennek elmulasztása esetén a hallgató a 
plágium vétségét követi el, és viselnie kell a Hallgatói Követelményrendszerben meghatározott 
szankciókat. 

VI. További minimum (befogadhatósági) követelmények 

A szakdolgozatban az egyértelmű és súlyos helyesírási hibák száma nem haladhatja meg a 
tízet, a nyelvhelyességi hibák száma a húszat. Amennyiben a helyesírási és nyelvhelyességi 
hibák száma meghaladja az előírtat, a szakdolgozat érdemjegye elégtelen. 

VII. A szakdolgozat beadása 

A szakdolgozatot elektronikus formában a következő helyekre (ebben a sorrendben) kell 
feltöltenie a hallgatónak: 

- az Egyetem könyvtári felületére, kivétel a zártan kezelt szakdolgozat, 

- az Egyetem zártan kezelt belső tárhelyére.  

Ezt követően a szakdolgozatot nyomtatott formában egy keménykötéses és egy spirálozott 
példányban kell leadni. 

VIII. Nyilatkozat a szerzői jogok figyelembevételéről 

A szakdolgozat feltöltésekor a hallgatónak elektronikus formában nyilatkoznia kell arról, hogy 
az általa elkészített és leadott szakdolgozat saját munkájának eredménye, valamint arról, hogy 
a dolgozatban felhasznált adatokat a szerzői jogvédelem figyelembevételével alkalmazta. 
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2/a. sz. melléklet 

SZAKDOLGOZAT 

A dolgozat készítője                                                                          Készítés éve 
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 2/b. sz. melléklet 

Budapesti Metropolitan Egyetem 

SZAKDOLGOZAT 

A szakdolgozat címe 

 

 

 

 

Témavezető: Készítette: 

Név Név 

 Szak, képzési szint 

 

Képzési hely 

Készítés éve 
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2/c. sz. melléklet 

SZAKDOLGOZATI KIVONAT 

1. A szakdolgozat alapvető kulcsszavai (3-5 kulcsszó megadása): 

  

  

  

  

  

2. A 2-3 legfontosabbnak ítélt forrás (szakirodalom) megjelölése: 
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3. A szakdolgozat rövid, legfeljebb egy oldalas kivonata magyar nyelven: (Itt kell a 

hallgatónak megfogalmaznia a szakdolgozatának főbb célkitűzéseit, ismertetnie 

kutatásának eredményeit, azok összegzését) 
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4. A szakdolgozat rövid, legfeljebb egy oldalas kivonata idegen nyelven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum 

 
 

 


