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1. Bevezető rész 

A Gábor Dénes Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa, a Főiskola Hallgató i 

Önkormányzatának (továbbiakban: HÖK) egyetértésével 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezése inek 

végrehajtásáról szóló 87/2015 (IV.9) Korm. rendelet, 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes 

rendelkezésekről szóló a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet, 

a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő térítésekről szóló 51/2007. (III. 

26.) Korm. rendelet, 

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, 

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény, 

az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint 

a 2005. évi CXXXIX. törvényben foglaltak és a jogszabályok által intézményi hatáskörbe 

utalt kérdések szabályozásának figyelembevételével a Főiskola Hallgató i 

követelményrendszerét a következők szerint állapítja meg. 

2. Hatálya 

(1) Az első félévre történő beiratkozás megtörténtével a hallgató tudomásul veszi a 

Főiskola Hallgatói követelményrendszerben foglaltakat, valamint a Főiskola által 

közzétett valamennyi szabályzatnak a hallgatókra vonatkozó rendelkezéseit. E 

szabályzatok mindenkor hatályos szövege elektronikus úton rögzített formában a 

Főiskola honlapján, illetve kinyomtatott formában az Hallgatói Szolgáltató és 

Információs Központban minden hallgató számára rendelkezésre áll.  

(2) A Hallgatói követelményrendszer hatálya kiterjed: 

a) a Főiskolával hallgatói jogviszonyban álló, a Főiskola valamely képzésén 

tanulmányokat folytató hallgató tanulmányi- és vizsgaügyeire, függetlenül 

attól, hogy hallgatói jogviszonya mikor keletkezett; 

b) a záróvizsgával kapcsolatos ügyeinek intézése idejére, arra a személyre, aki 

a hallgatói jogviszonya megszűnését követően jelentkezik záróvizsgára ez 

utóbbi esetben a záróvizsgával összefüggő rendelkezések tekintetében; 

c) a Főiskolával vendéghallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra, a Főiskolán 

folytatott tanulmányaik során. A részismeretek megszerzése érdekében 

folytatott képzésben résztvevőkre a jogszabályban foglalt eltéréseket kell 

alkalmazni; 
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d) a Főiskola valamennyi oktatójára, illetve a tanulmányigazgatási ügyekben 

eljáró dolgozóira. Ezen szabályzat alkalmazása szempontjából oktatónak 

minősül a Főiskolával munkaviszonyban álló oktatókon kívül az egyéb 

jogviszony keretében oktatást, tutorálást és vizsgáztatást végző személy is. 

(3) Vhr1 34. § (9): A felvett jelentkező helyett, illetve a hallgató vagy volt hallgató 

helyett a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben 

meghatározott teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 

meghatalmazással rendelkező képviselője, vagy törvényes képviselője (a 

továbbiakban együtt: képviselő) is eljárhat. 

(4) Amennyiben jogszabály a TVSZ-től eltérően rendelkezik, akkor a jogszabály 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

3. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 

abszolutórium: lásd végbizonyítvány; 

aktív félév: valamennyi, az első beiratkozást követő félév, amelyben a hallgató 

bejelentkezett ( jogviszonyt létesít) és legalább egy tantárgyat felvett; 

alapképzés: Nftv 15 § (3) Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor of 

science, bachelor of profession, bachelor of arts) és szakképzettség szerezhető. Az 

alapfokozat a felsőoktatás egymásra épülő képzési ciklusainak az első felsőfokú 

végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és 

kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni 

az alapképzésben. A gyakorlatigényes alapképzési szakokon legalább a 85. § (3) 

bekezdésében meghatározott időtartamú szakmai gyakorlatot (a továbbiakban: 

szakmai gyakorlat) kell szervezni. A szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a 

záróvizsgára bocsátásnak. Az alapképzésben legalább száznyolcvan kreditet kell és 

legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet teljesíteni. A képzési idő legalább hat, 

legfeljebb nyolc félév; 

alapozó modul: azon tantárgyak és ismeretek rendezett összessége, melyek elsajátítása 

nélkülözhetetlen más, az adott szak sajátosságait meghatározó ismeretkörök, modulok 

szempontjából, illetve amelyekre más (szak)modulok (elsősorban a szakcsoporton belüli 

szakok moduljai) is ráépíthetők; 

aláírás: egyes tantárgyak teljesítésének vagy részkövetelményeik teljesítésének elismerése ; 

államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató: az a hallgató, aki magyar 

állami(rész)ösztöndíjas, államilag finanszírozott vagy államilag támogatott képzésben 

kezdte meg tanulmányait és nem vált önköltséges hallgatóvá ; 

beiratkozási időszak: az az időszak, amely alatt a felvételt nyert jelentkező hallga tó i 

jogviszonyt létesít és a Főiskolára történő első beiratkozásakor saját személyi adataival 

kitölti a hallgatói jogviszony igazolására szóló ún. „Változásjelentő lapot”; 
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bejelentkezési időszak: az az időszak, amely alatt a Főiskola hallgatója az első beiratkozást 

követő további féléveiben bejelenti, hogy az adott félévét aktív vagy passzív félévként 

kívánja-e nyilvántartani; 

beszámoló: egy félév tananyagát egyszeri, vagy folyamatos módon a szorgalmi időszakban 

vagy a vizsgaidőszakban számon kérő vizsga. Lehet szóbeli és írásbeli vagy gyakorlat i, 

illetve ezek kombinációja; 

duális képzés: Nftv. 108. § 1.b 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; 

egyéni hallgatói tanulmányi munkaidő: a hallgatói tanulmányi munka azon része 

munkaórákban kifejezve, melyet a hallgató átlagosan a tanórán (kontaktórán) kívül önállóan 

végez a tananyag elsajátítása és a követelmények teljesítése érdekében (beleértve a 

vizsgaidőszakban a tanulásra fordított időt). A teljes tanulmányi időre meghatározott átlagos 

egyéni hallgatói tanulmányi munkaidő nem haladhatja meg a tanórák számának nappali 

munkarendben a háromszorosát, távoktatásban a húszszorosát; 

elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszer/hallgatói információs rendszer: a 

hallgatók személyes, illetve tanulmányi és vizsgaügyeivel összefüggő adatai – hatályos 

jogszabályoknak megfelelő – nyilvántartására alkalmas informatikai programrendszer 

(Neptun); 

előzetes követelmény: egy tantárgy ismeretanyagának megértéséhez szükséges, másik 

tantárgyban, tantárgycsoportban szereplő ismeretanyag, és/vagy valamely kritérium 

követelmény igazolt teljesítése. Egy tantárgy csak akkor vehető fel (erős feltétel), illetve 

abból csak akkor vizsgázhat (gyenge feltétel), ha a hallgató az annak előzetes 

követelményeként megjelölt tantárgya(ka)t, kritérium követelményeket az adott tantárgy 

felvételét megelőzően már teljesítette; 

előtanulmányi rend: a szak tantervében szereplő tantárgyak előzetes követelménye inek 

(előfeltételeinek) összessége; 

felmenő rendszer: Nftv. 108. § 4. képzésszervezési elv, amely alapján az új vagy 

módosított tanulmányi és vizsgakövetelményt azokra a hallgatókra lehet érvényesíteni, 

akik a bevezetését követően kezdték meg tanulmányaikat, illetve ha azt a felsőoktatási 

intézmény szabályzata lehetővé teszi, azokra, akik azt megelőzően kezdték meg 

tanulmányaikat, de választásuk alapján az új vagy módosított tanulmányi és 

vizsgakövetelmények alapján készülnek fel; 
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felsőoktatási szakképzés: Nftv. 15§ (2) Felsőoktatási szakképzésben felsőfokú 

szakképzettség szerezhető, amelyet oklevél tanúsít. A felsőoktatási szakképzésre 

tekintettel kiállított oklevél önálló végzettségi szintet nem tanúsít. A felsőoktatási 

szakképzésben legalább százhúsz kreditet kell megszerezni. A képzési és kimeneti 

követelmény tartalmazza a felsőoktatási szakképzés  képzési területi besorolását. Az 

azonos képzési területhez tartozó alapképzési szakba beszámítható kreditek száma 

legalább harminc, legfeljebb kilencven lehet. A képzési idő legalább négy félév; 

félév (szemeszter): Nftv. 108. § 5. öt hónapból álló oktatásszervezési időszak; 

fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező): Nftv. 108. § 6. 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; 

gyakorlati jegy: a hallgató félévközi teljesítményének kifejezésére szolgáló érdemjegy, 

amely szorgalmi időszakban szerezhető meg; 

hallgatói képzési szerződés: Nftv. 108. § 8. a felsőoktatási intézmény és az önköltséges 

képzésre besorolást nyert hallgató között az Nftv 39. § (3) bekezdése szerint létesített 

szerződés; 

halmozottan hátrányos helyzetű: Nftv. 108. § 9. az a beiratkozás (jelentkezés) során 

huszonötödik életévét be nem töltött személy, aki a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint halmozottan 

hátrányos helyzetűnek minősül; 

hátrányos helyzetű: Nftv. 108. § 10. az a beiratkozás (jelentkezés) során huszonötödik 

életévét be nem töltött személy, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló törvényben meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül; 

ismétlő javítóvizsga: a tárgyból tett sikertelen javító vizsga megismétlése; 

javítóvizsga: egy adott tárgyból tett sikertelen vizsga első alkalommal történő javítása; 

képesítési keretrendszer: Nftv. 108. § 14. a többciklusú képzés egyes végzettségi 

szintjeinek minden képzési területre vonatkozó általános jellemzői; 

képzési és kimeneti követelmények: Nftv. 108. § 16. azoknak az ismereteknek, 

jártasságoknak, készségeknek, képességeknek (kompetencia) összessége, illetve az a 

tudás, amelynek megszerzése esetén az adott szakon oklevél kiadható; 

képzési idő: Nftv. 108. § 17. az előírt kreditek, a végzettségi szint, szakképzettség 

megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott idő; 

képzési időszak: Nftv. 108. § 18. a képzési idő tagolása szorgalmi időszakra és a hozzá 

tartozó vizsgaidőszakra; 

képzési program: Nftv. 108. § 19. az intézmény komplex képzési dokumentuma, amely 

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

képzés részletes szabályaival, különösen a tantervvel, illetve az oktatási programmal és 

a tantárgyi programokkal, valamint az értékelési és ellenőrzési módszerekkel, 

eljárásokkal és szabályokkal együtt; 

képzési terület: Nftv. 108. § 20. azoknak a szakoknak kormányrendele tben 

meghatározott összessége, amelyek hasonló vagy részben megegyező képzési 

tartalommal rendelkeznek; 

konzultáció: Nftv. 108. § 23.a felsőoktatási intézmény oktatója által a hallgató részére 

biztosított személyes megbeszélés lehetősége , ideértve az elektronikus úton történő 

kommunikációt is; 

kredit: Nftv. 108. § 24. 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;  

kredit egyenértékűség: a más korábbi tanulmányok, továbbá az előzetesen megszerze tt 

tudás kreditértékként való elismerése; 

kritériumkövetelmény: a képesítési követelményekben szereplő olyan kötelezően 

teljesítendő előírás, amelyhez nem tartozik kredit. Ilyen lehet a szakmai gyakorlat, a nyelvi 

követelmény. Ezek megjelenési formája tantárgy is lehet. 

kurzus: a tantárgy egy félévre vonatkozó konkrét, egy hallgatói csoporthoz kötött 

megjelenési formája. 

levelező képzés munkarendje: Nftv. 108. § 25. 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, valamint a képzés fennmaradó részében a távoktatás 

módszereinek alkalmazásával kerül sor; 

magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató: Nftv. 108. § 26. a magyar állami ösztöndíjjal 

vagy a magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató; 

magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés: Nftv. 108. § 27. a felsőoktatásban 

a magyar állami ösztöndíjjal vagy a magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzés; 

mentorprogram: Nftv. 108. § 28. a képzésnek az a sajátos formája, amelyben a 

hátrányos helyzetű hallgató felkészítéséhez, felkészüléséhez a felsőoktatási intézmény 

hallgatója, oktatója segítséget nyújt; 

mintatanterv: a tantárgyak felvételének célszerű ütemezését adja meg, tekintettel a 

képesítési követelményekben rögzített képzési időre. 
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modul: a szak tantervének megfelelő tantervi egység, amely olyan tantárgyakat foglal 

magában, amelyek tematikailag, a szakképzési célját illetően vagy valamilyen specializác ió 

céljából rokon ismereteket, vagy több közös ismeret anyagát foglalják össze; a modulok 

lehetnek egymásra épülők, egymást helyettesítők 

passzív félév: azon félév, amelyre a hallgató nem jelentkezik be vagy a hallgató bejelentése 

alapján a hallgatói jogviszonya szünetel és amely során hallgatói jogai és kötelezettsége i 

korlátozottan érvényesülnek (ekkor egyetlen tantárgyat sem vehet fel). 

résztanulmányok folytatása: Nftv. 108. § 30. ha a hallgató másik felsőoktatási 

intézményben vendéghallgatói jogviszony keretében szerez kreditet; 

specializáció: Nftv. 108. § 31. az adott szak részét képező önálló szakképzettséget nem 

eredményező, speciális szaktudást biztosító képzés; 

sikeres vizsga javítása: egy adott tárgyból az első és egyben eredményesen letett vizsgán 

szerzett érdemjegy javítása. 

szak: Nftv. 108. § 32. valamely szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzési 

tartalom (ismeretek, jártasságok, készségek) egységes rendszerét tartalmazó képzés; 

szakirány: Nftv. 108. § 33. az adott szak részét képező önálló szakképzettséget 

eredményező, speciális szaktudást biztosító képzés; 

szakirányú továbbképzés: Nftv. 15. § (6) A szakirányú továbbképzésben – az alap- vagy 

a mesterfokozatot követően további – szakirányú szakképzettség szerezhető. A 

szakirányú továbbképzésben legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz 

kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. 

szakképzettség: Nftv. 108. § 34. 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; 

szakmai gyakorlat: Nftv. 108. § 36. felsőoktatási szakképzésben, alap-, mester- és 

osztatlan képzésben, külső gyakorlóhelyen vagy felsőoktatási intézményi 

gyakorlóhelyen teljesítendő részben önálló hallgatói tevékenység; 

tanegység: Nftv. 108. § 39. egy félév alatt teljesíthető, kredittel elismert tantervi egység 

vagy tantárgy; 

tanév: Nftv. 108. § 40. tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak; 

tanóra: Nftv. 108. § 41. a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények 

teljesítéséhez az oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, 

szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama 45 perc. 

tantárgyi útmutató: a tantárgyak tantárgyi útmutatóját a tantárgy-felelősök készítik el, és 

az intézetigazgatók hagyják jóvá. Ez tartalmazza a tantárgy célkitűzését, tematikáját, 
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megadja a hallgató számára a felkészülést támogató tananyagokat és az ajánlott 

szakirodalmat, a tantárgy előzetes követelményeit, a tanulás módszertanára vonatkozó 

javaslatokat, leírja a gyakorlatokkal, a házi feladatokkal és önellenőrzési lehetőségekke l 

kapcsolatos tudnivalókat, a számonkérés formáját és szabályait, bemutatja az előadások és 

konzultációk rendjét, a tanulás javasolt ütemtervét, a tanárokkal (tutorokkal) való 

kapcsolattartás formáit. 

tanterv: Nftv. 108. § 42. 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; 

támogatási idő: az az időszak, amely alatt az államilag támogatott képzésre felvételt nyert 

hallgató államilag támogatott formában folytathatja tanulmányait. Nftv. 47. § (1) Egy 

személy – felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen – 

tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami 

(rész)ösztöndíjas képzésben (a továbbiakban: támogatási idő). A támogatási idő legfeljebb 

tizennégy félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények 

szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. 

távoktatás: Nftv. 108. § 44. 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; 

telephely: Nftv. 108. § 45. az alapító okiratban meghatározott, a székhelyen kívül 

működő szervezeti egység elhelyezését szolgáló település; 

vendéghallgató: belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban 

álló, a Főiskolán résztanulmányokat folytató hallgató. 

végbizonyítvány (abszolutórium): Nftv. 108. § 47. a tantervben előírt vizsgák 

eredményes letételét és – a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) / 

záródolgozat 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; 

vizsga: Nftv. 108. § 48. az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, 

megszerzésének – értékeléssel egybekötött – ellenőrzési formája. 

vizsgakurzus: órarendben nem megjelenő, kontaktórával nem rendelkező kurzus. 

záróvizsga: Nftv. 50. § (4) az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és 

képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot 
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kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a tantervben 

meghatározottak szerint több részből – szakdolgozat vagy diplomamunka illetve 

záródolgozat megvédéséből, további szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsgarészekből – 

állhat. 

3.1. Hivatkozott jogszabályok rövidítései 

Nftv. – 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

Vhr1. – 87/2015 (IV.9) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

TJR. – 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairó l 

és az általuk fizetendő egyes térítésekről 

FelvR. – 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet felsőoktatási felvételi eljárásról 

Ftv. – 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 

3.2. Rövidítések 

A Főiskola által használ rövidítések: 

AIM = Adatvédelmi és információbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzés 

ai = aláírás 

ÁT = Állami (rész) ösztöndíjjal támogatott jogállású hallgató 

b2 = kétfokozatú minősítés 

b3 = háromfokozatú minősítés 

ESZB = Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 

FB = Fellebbviteli Bizottság 

FEB = Fegyelmi Bizottság 

FOKSZ = felsőoktatási szakképzés 

FSZ = felsőfokú szakképzés 

FG = Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés 

FK = Gazdálkodási és menedzsment kis- és középvállalkozási felsőoktatási szakképzés 

FP = Gazdálkodási és menedzsment projektmenedzsment felsőoktatási szakképzés 

FH = Mérnökinformatikus hálózatinformatikus felsőoktatási szakképzés 

FM = Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés 

FR = Mérnökinformatikus rendszergazda felsőoktatási szakképzés 

GA = Gazdálkodási és menedzsment alapképzés 

GI = Gazdaságinformatikus alapképzés 

GTI = Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 
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GY = gyakorlati jegy 

HISZK = Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ 

II = Informatikai Intézet 

IK = Informatikus közgazdász alapképzés (2006/2007 tanév előtt) 

ILIAS = e-learning keretrendszer 

KB = Kreditátviteli Bizottság 

Koll. = kollokvium 

KT = Önköltséges jogállású hallgató 

ME = Minőségbiztosítási és megbízhatósági szakmérnök szakirányú továbbképzés 

MGI = Műszaki és Gazdaságtudományi Intézet 

MI = Mérnökinformatikus alapképzés; 2006/2007 tanév előtt Műszaki informatika 

MM = Műszaki menedzser alapképzés 

MS = Microsoft üzleti alkalmazásfejlesztő szakmérnök szakirányú továbbképzés 

Neptun = Egységes Tanulmányi Nyilvántartó Rendszer 

OTB = Oktatási és Tanulmányi Bizottság 

PLC = PLC szakmérnök szakirányú továbbképzés 

SZMSZ = Szervezeti és működési szabályzat 

TMB = Tudományos és Minőségirányítási Bizottság 

TH = Tanulmányi Hivatal 

TV = Turizmus-vendéglátás alapképzés 

TVSZ = Tanulmányi- és vizsgaszabályzat  

ÜI = Üzemmérnök- informatikus alapképzés 

V = vizsga 

4. A tanulmányi- és vizsgaügyekben eljáró szervezetek 

(1) 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 kreditátvite li 

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. 

(2) A Főiskolán tanulmányi- és vizsgaügyekben eljáró szervek: 

a) Tanulmányi Hivatal (TH) 
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b) Oktatási és Tanulmányi Bizottság (OTB) 

c) Kreditátviteli Bizottság (KB) 

d) Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság (EB) 

e) Fellebbviteli Bizottság (FB) 

f) a rektor, illetve a rektor által átruházott hatáskör alapján a rektor által kijelölt 

személy, vagy testület. 

Működésük rendjét a SZMSZ szerint szabályozzák. 

2.a) A Tanulmányi Hivatal végzi a hallgatók felvételével, elbocsátásával, záróvizsgá ra 

bocsátásával kapcsolatos eljárást, gondoskodik a hallgatói adatszolgáltatásról a FIR felé, 

ellátja az évfolyam-felelősi és mentori feladatokat, a TVSZ-ben foglaltak szerint kezeli 

a hallgatói kérelmeket és reklamációkat, kiadja a hallgatói igazolásokat, kezeli a 

hallgatók által fizetendő díjakat, térítéseket, valamint a diákhitelt, utalványozza az 

ösztöndíjakat, vezeti az elektronikus leckekönyveket, naprakészen vezeti és archiválja a 

tanulmányi nyilvántartást, kialakítja a képzési igényeknek megfelelő időrendet. 

Feladatait az általános rektorhelyettes irányításával és felügyeletével látja el. 

Képviseletére a TH vezető jogosult. 

2.b) Az Oktatási és Tanulmányi Bizottság a hallgatók tanulmányi, vizsga- és szociális 

ügyeiben első fokon jár el. A TB hatáskörébe az alábbiak tartoznak: 

a. átvétel más felsőfokú oktatási intézménytől, 

b. harmadik tárgyismétlés engedélyezése (átruházva TH vezetőre), 

c. szak-, szakirány-, tagozat-, képzésihely-váltás engedélyezése,  

d. vendéghallgatói jogviszony véleményezése (átruházva TH vezetőre), 

e. féléves kreditfelvételi határ túllépése (átruházva TH vezetőre), 

f. ösztöndíjakkal kapcsolatos döntések. 

2.c) A Kreditátviteli Bizottság feladata a kredit egyenértékűség meghatározása, és más 

oktatási intézményben vagy korábban letett vizsgák elfogadási elveinek meghatározása. 

2.d) Az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság a Főiskola működésében javaslatokat 

tesz az arányos képviselet elérésére, ellenőrzi az intézkedések eredményességét, feltárja 

a megkülönböztetés bármely megnyilvánulásait, az esélyegyenlőség érvényesülését 

sértő intézkedéseket, és kezdeményezi megszüntetésüket, továbbá foglalkozik a 

hátrányos helyzetű és a fogyatékkal élő hallgatók ügyeivel. 

2.e) A Fellebbviteli Bizottság (FB) a Főiskola másodfokú döntést hozó szerve. 

5. Adatkezelés, hallgatói azonosító szám 

(1) Nftv. 18. § (1) A Főiskola 

a) az intézmény rendeltetésszerű működéséhez, 

b) a jelentkezők és a hallgatók jogainak gyakorlásához és 

kötelezettségeinek teljesítéséhez, 
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c) a képzés, kutatás megszervezéséhez, 

d) a munkáltatói jogok gyakorlásához, illetve az oktatók, kutatók, 

dolgozók jogainak gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez, 

e) a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetéséhez, 

f) a jogszabályokban és a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési 

szabályzatában biztosított kedvezményekre való jogosultság 

megállapításához, elbírálásához és igazolásához, 

g) a (Nftv.) 15. és 16. § szerint végzettek pályakövetése céljából 

nélkülözhetetlenül szükséges személyes és különleges adatokat tartja nyilván. 

(2) Nftv. 18. § (2) Az (1) bekezdés alapján nyilvántartott adatok körét, az 

adatkezelés célját és időtartamát, valamint a nyilvántartott adatok 

továbbításának feltételeit a (Nftv.) 3. és 6. melléklet rögzíti. A nyilvántartott 

adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás céljára 

személyazonosításra alkalmatlan módon a hivatalos statisztikai szolgálat 

számára átadhatók. 

(3) A Tanulmányi Hivatal nyilvántartja a beiratkozott hallgatókat. A beiratkozott 

hallgatókról törzslapot állít ki, amelyen feltünteti a hallgató személyes adatait, 

valamint a tanulmányok folytatásával, a hallgatói jogviszonyból adódó 

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos egyes, jogszabályban meghatározo tt 

adatokat. 

(4) Nftv. 19. § (3) A felsőoktatási információs rendszerbe – kormányrendele tben 

meghatározottak szerint – kötelesek adatot szolgáltatni a felsőoktatási 

intézmények, az intézményfenntartók. 

(5) Nftv. 3. melléklet I/B. 4. Az adattovábbítás feltételei: az adatok továbbíthatók 

a) fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói irányítással összefüggő 

feladatok ellátásához; 

b) a bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bírósági 

végrehajtónak, az államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez 

szükséges adat; 

c) a nemzetbiztonsági szolgálatnak az Nbtv.-ben meghatározott feladatok 

ellátásához szükséges valamennyi adat; 

d) a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv részére 

valamennyi adat; 

e) a Diákhitel Központnak a hallgatói hitelt igényelt személyekhez 

kapcsolódóan és a kockázati mérték szerinti ügyfélkezeléshez; 

f) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért 

felelős szervnek a képzésre és a hallgatói jogviszonyra vonatkozóan. 
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(6) Adattovábbításra a Főiskola vezetője és az általa meghatalmazott vezető (általános 

rektorhelyettes, gazdasági igazgató, főtitkár, tanulmányi hivatal vezető) vagy 
általuk feljogosított további alkalmazott jogosult. 

(7) Nftv. 3. melléklet III. 4. A felsőoktatási információs rendszer működéséért 

felelős szerv a hallgatóknak hallgatói azonosító számot ad ki. Az azonosító 

szám a hallgatói jogviszonnyal összefüggő jogok és kötelezettségek 

érvényesülésének figyelemmel kísérésére szolgál. Nem kell új azonosító 

számot adni annak, aki a köznevelésben kapott tanulói azonosító számot. A 

felsőoktatás információs rendszere tartalmazza a hallgatói nyilvántartást. A 

hallgatói nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak hallgatói 

jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás, illetőleg a hallgatói hitel jogszerű 

igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó 

vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére. A hallgatói 

nyilvántartásban adatot a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó 

bejelentéstől számított nyolcvan évig lehet kezelni. 

Az oktatási azonosító szám  

(1) Vhr1 32. § (1) Annak a hallgatói jogviszonyt első alkalommal létesítő 

személynek, aki nem rendelkezik tanulói vagy hallgatói azonosító számmal, 

az Oktatási Hivatal a bejelentéstől számított tizenöt napon belül oktatási 

azonosító számot hoz létre, amelyről a felsőoktatási intézményt értesíti. 

(2) Vhr1 32. § (2) Annak a hallgatói jogviszonyt létesítő személynek, aki 

rendelkezik oktatási azonosító számmal, újabb oktatási azonosító szám nem 

adható ki. 

(3) Vhr1 32. § (6) Annak a volt hallgatónak a kérelmére, aki már nem áll 

jogviszonyban felsőoktatási intézménnyel, az Oktatási Hivatal az oktatási 

azonosító számról igazolást állít ki. A kérelemben meg kell adni a kérelmező 

nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét. Ha a volt 

hallgatónak az adataiban a hallgatói, doktorjelölti jogviszonya megszűnése 

óta változás állt be, a jogviszony megszűnésének időpontja szerinti adatokat 

is meg kell adnia. 

(4) Az azonosító szám a törvényben szabályozott módon kezelhető és használható fel. 
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I. FEJEZET  

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI REND 

1. Felvételi eljárások általános szabályai 

(1) 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) Nftv. 39. § (2) Az (1) bekezdésben nem említett személy tanulmányait 

kizárólag önköltséges formában folytathatja. 

(3) A szabályzat kiterjed a Főiskolán magyar nyelven folyó alapképzésre és 

felsőoktatási szakképzésre jelentkező magyar és külföldi állampolgárokra. 
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(4) A szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés határidejét, módját és a felvéte li 

eljárást és követelményeit a Főiskola a honlapján hozza nyilvánosságra. 

(5) A szabályzat nem tartalmazza a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen 

nyelven folyó képzésekre vonatkozó információkat. A Főiskola ezeket az 

információkat a honlapján teszi közzé. 

(6) Nftv. 41. § (1) A Kormány 

a) hátrányos helyzetű hallgatói csoport, 

b) gyermekük gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévők, 

csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, 

gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban 

részesülők, 

c) fogyatékossággal élő jelentkezők csoportjához tartozók, 

d) nemzetiséghez tartozó jelentkezők csoportjához tartozók 

esélyegyenlőségét az a)–d) pontban meghatározott hallgatói csoportok tekintetében 

a felsőoktatási felvételi eljárás, illetve a felsőoktatási tanulmányai, a d) pontban 

meghatározott csoport tekintetében a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott 

hallgatói létszám meghatározása során biztosítja. 

(7) Nftv. 41. § (2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítése során nem lehet 

mentesíteni a jelentkezőt a felsőoktatási szakképzésben, alap- és 

mesterképzésben az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez 

szükséges alapvető tanulmányi követelmények teljesítése alól. 

(8) Nftv. 40. § (1) A felsőoktatási szakképzésre történő felvétel feltétele az érettségi 

vizsga sikeres teljesítése. A felsőoktatási intézmény a felvéte lt ésszerű és 

hátrányos megkülönböztetést nem eredményező, egészségügyi, szakmai vagy 

pályaalkalmassági követelményekhez – egészségügyi, szakmai alkalmassági, 

pályaalkalmassági vizsgálat, illetve vizsga teljesítéséhez –, a középiskolai 

tanulmányok során, illetve az érettségi vizsgán elért meghatározott 

eredményekhez, szakképesítés meglétéhez kötheti. 

(9) FelvR. 14. § (5) Felsőoktatási szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, 

akinek az érettségi többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható 

többletpontok nélkül számított pontszáma eléri, vagy meghaladja a 240 

pontot. 

(10) Nftv. 40.§ (2) Alapképzésre és osztatlan képzésre történő felvétel 

a) feltétele az érettségi vizsga sikeres teljesítése, 

b) feltétele lehet meghatározott szintű nyelvtudás, 

c) feltétele lehet egészségügyi –, szakmai –, pályaalkalmassági vizsgálat. 
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(11) FelvR. 23. § (1) Alapképzésre, osztatlan képzésre – a 

Kormányrendeletben meghatározott kivétellel – csak az a jelentkező vehető 

fel, akinek a 19. §, 20. § és a 21. § (1) bekezdés j) pontja szerint: 

a. az emelt szinten teljesített legalább 45 százalékos eredményű érettségi 

vizsgáért, 

b. az államilag elismert vagy azzal egyenértékű, magyartól eltérő idegen 

nyelvből tett középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgáért,  

c. az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es vagy 

55-ös szakmaszámú szakképesítésért 

járó Kormányrendeletben meghatározott többletpontokkal együtt, de más jogcímen 

adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri vagy meghaladja a 280 pontot. 

(12) Nftv. 40. § (5) 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 is kiköthető. 

(13) Szakirányú továbbképzésre a felvétel feltételei a Főiskola honlapján érhetőek 

el. 

1.1. A képzések közzététele 

(1) Nftv. 40. § (3) A felvételi eljárást megelőzően legalább két évvel 

a) a Kormány rendeletben határozza meg a felsőoktatási intézménybe  

történő felvételhez egyes alapszakok esetében az érettségi vizsga 

teljesítésével kapcsolatos követelményeket, 

b) az azonos szakon képzést folytató felsőoktatási intézmények – a 

kormányrendeletben foglaltak szerint – szakonként egységes 

alkalmassági, szóbeli felvételi vizsgakövetelményeket határozhatnak 

meg. 

(2) A Főiskolán induló képzésekről és felvételi követelményekről szóló informác iók 

megtalálhatók a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban (a továbbiakban: 

Tájékoztató), a Főiskola honlapján (www.gdf.hu), illetve a Főiskola által kiadott 

szórólapokon. Az aktuális Tájékoztató a www.felvi.hu weboldalon található. 

1.2. Jelentkezés a felvételi eljárásra 

(1) Nftv. 39. § (4) A felvételre jelentkező egy felvételi eljárásban 

kormányrendeletben meghatározott számú jelentkezést nyújthat be. 

Amennyiben ugyanazon szakra magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott 

http://www.felvi.hu/
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és önköltséges képzési formára egyaránt jelentkezik, az egy jelentkezésnek 

minősül. 

(2) Nftv. 41/A. (2) A felvételi eljárás a jelentkező felsőoktatási intézmény által 

meghirdetett képzésre való jelentkezési kérelmére indul meg. 

(3) FelvR. 9. § (1) A jelentkezési kérelmet a Hivatalhoz a Hivatal által e célra 

biztosított informatikai rendszer segítségével kitöltött elektronikus  

nyomtatványon 

a) kinyomtatva, aláírva, postai úton könyvelt küldeményként beküldve, 

vagy 

b) ügyfélkapun keresztül történő hitelesítéssel 

lehet benyújtani. 

(4) Szakirányú továbbképzésre jelentkezést a Főiskola honlapján közzétett módon 

lehet benyújtani. 

(5) Jelentkezni a Tájékoztatóban meghatározott határidők betartásával, a megadott 

feltételekkel és módon lehet. 

(6) FelvR. 10. § (1) A jelentkező egy felvételi eljárásban – függetlenül a korábban 

megszerzett végzettségeitől, szakképzettségeitől és szakképesítéseitől – 

legfeljebb hat meghirdetésre – felsőoktatási intézménybe, karra, szakra, 

szakképzésre, képzési helyre és munkarendre – jelentkezhet, amelyeken belül 

megjelölhető több finanszírozási forma. 

(7) A mellékletek a felvételi eljárásban egyszerű másolatban benyújthatók, azonban a 

hallgatói jogviszony létesítésének feltétele a Főiskolára történő beiratkozáskor az 

eredeti igazolások, okiratok bemutatása. 

(8) Ha a Főiskola a beiratkozáskor - a jelentkezéshez benyújtott egyszerű másolatok 

eredeti példányának vizsgálatakor – megállapítja, hogy a felvételi eredményének 

megállapítását befolyásoló valótlan adatszolgáltatás történt, a Főiskola rektora a 

felvételről szóló döntést megsemmisíti és erről tájékoztatja az illetékes hatóságot 

(Oktatási Hivatal). 

1.3. Pontszámítás 

(1) FelvR. 14.§ (2) A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező 

teljesítményét az alábbiak szerint kiszámított felvételi pontszámmal kell értékelni: 

a) a középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok (a továbbiakban: 

tanulmányi pontok) kétszerezésével, 

b) a tanulmányi pontok és az érettségi eredmények alapján kapott pontok 

(a továbbiakban: érettségi pontok) összeadásával, vagy 

c) az érettségi pontok kétszerezésével, 
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mindhárom esetben az esetleg szerzett emelt szintű érettségi eredményért járó 

többletpontok (a továbbiakban: érettségi többletpontok) és egyéb többletpontok 

hozzászámításával. 

(2) FelvR. 14.§ (3) A (2) bekezdés szerinti három számítási módszer közül azt kell 

alkalmazni, amelyik a jelentkező számára a legelőnyösebb. 

(3) FelvR. 14.§ (4) A felsőoktatási szakképzésre jelentkezők érettségi pontját – ha a 

felsőoktatási intézmény a 6. § (1) bekezdése alapján másként nem rendelkezik – az 

érettségi bizonyítványában, illetve a tanúsítványaiban szereplő érettségi 

vizsgatárgyak közül a két legjobbnak a százalékos eredménye alapján kell 

megállapítani. 

(4) FelvR. 15. § (1)Alapképzésre és osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén a (6) 

bekezdésben foglaltak kivételével a jelentkező teljesítményét felvételi 

összpontszámmal kell értékelni, amelyet az alábbiak szerint kell számítani: 

a) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy 

b) az érettségi pontok kétszerezésével, 

mindkét esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok 

hozzászámításával. 

(5) FelvR. 15. § (2)Az (1) bekezdés szerinti két számítási mód közül azt kell alkalmazni, 

amelyik a jelentkező számára előnyösebb. 

(6)   FelvR. 15. § (3)A felvételi eljárásban a jelentkező összesen 

a)  a középiskolai osztályzatai és az érettségi vizsgákon elért százalékos 

eredményei átlaga alapján legfeljebb 200 tanulmányi pontot; 

b) a jelentkezés feltételéül meghatározott érettségi vizsgaeredményei 

alapján legfeljebb 200 érettségi pontot; 

c) az emelt szinten teljesített érettségi vizsgákért legfeljebb 100 érettségi 

többletpontot; 

d) a felsőoktatási szakképzés befejezését igazoló oklevél megszerzését 

követően, azonos képzési terület szakjára történő jelentkezés esetén 

a. jeles záróvizsga eredmény alapján 32 többletpontot, 

b. jó záróvizsga eredmény alapján 20 többletpontot, 

c. közepes záróvizsga eredmény alapján 10 többletpontot; 

e) az esélyegyenlőség biztosítása érdekében Kormányrendeletben (FelvR. 

24 §) meghatározott többletpontokat; 

f) egyéb, a Kormányrendeletben (FelvR. 24 §) meghatározott 

többletpontokat 

szerezhet. 
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(7) FelvR. 15. § (4) A (3) bekezdés c)–f) pontja alapján adható többletpontok 

összege legfeljebb 100 pont lehet. A jelentkező abban az esetben is csak 100 

pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az 

összege ezt meghaladná. 

(8) FelvR. 15. § (5) Ha egy jelentkező több olyan szakra, képzésre, intézménybe  

jelentkezik, ahol azonosak a szóbeli alkalmassági vizsga követelményei, a 

vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben 

legelőbb jelzett intézményben, szakon kell letenni. Ebben az esetben a szóbeli 

alkalmassági vizsga eredményét a többi intézményben, szakon is el kell 

fogadni. 

(9) FelvR. 15. § (6) A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket – amennyiben 

alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 

Főiskola a Tájékoztatóban közzétett módon a felsőfokú végzettséget tanúsító 

oklevél alapján, az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is 

rangsorolhatja. Ez esetben is a FelvR. Kormányrendeletben meghatározott 

többletpontok hozzáadásával határozza meg számukra az összpontszámot. Az oklevél 

minősítése alapján 

a. elégséges (2) minősítés esetén 280 pont, 

b. közepes (3) minősítés esetén 320 pont, 

c. jó (4) minősítés esetén 360 pont, 

d. jeles (5) minősítés esetén 400 pont 

adható. 

(10) FelvR. 16.§ (7) Amennyiben a jelentkező külföldön vagy külföldi rendszerű 

középiskolában folytatott tanulmányokat követően jelentkezik felsőoktatási 

intézménybe és ezért a FelvR. (1)-(6) bekezdésben meghatározott módon 

pontszáma nem állapítható meg, a Hivatal dönt a tanulmányok során szerzett 

osztályzatok tanulmányi pontként történő figyelembevételéről. 

(11) FelvR 17/A § (1) A központi felsőoktatási felvételi eljárásban részt vevő jelentkező 

az érettségi bizonyítványa és a felsőfokú oklevele által tanúsított végzettségi szint 

elismerésére vonatkozó, továbbtanulási célból indított, a külföldi bizonyítványok 

és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény II. fejezete szerinti eljárásra 

az a felsőoktatási intézmény rendelkezik hatáskörrel, amelyiket a jelentkező a 

jelentkezési kérelemében az első sorban jelölt meg. 

(12)  FelvR 17/A. § (2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásra irányuló kérelmet a jelentkező 

a Hivatalhoz a jelentkezési kérelmével együtt nyújtja be. A Hivatal a kérelmet a 

hatáskörrel rendelkező felsőoktatási intézménynek szakvéleménye ismertetésével 

továbbítja. 
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1.3.1. Esélyegyenlőség biztosítása 

(1) FelvR. 24.§ (1) Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az a jelentkező, aki a 

Tájékoztató megjelenése és a 12. § (4) bekezdésében foglalt határidő közötti 

időszak során 

a) a hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra; 

b) a fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 40 

többletpontra; 

c) gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, 

csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, 

gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, és 

ezt ezen időszakban kiállított igazolással bizonyítja, minden jelentkezési 

helyén 40 többletpontra 

jogosult. 

(2) FelvR. 24.§ (2) A jogosultságot (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét) a 12. 

§ (4) bekezdésében meghatározott határidőig kell igazolni. 

(3) FelvR. 24.§ (3) A felvételi eljárás lebonyolítása során a Hivatal és a felsőoktatási 

intézmények kötelesek biztosítani a fogyatékossággal élő jelentkező számára a 

felvételi eljárásban való részvétel feltételeit. 

(4) FelvR. 24.§ (4) A fogyatékossággal élő jelentkezőt a felvételi eljárás során 

ugyanazok a kedvezmények illetik meg, mint amelyek a közoktatásról illetve a 

köznevelésről szóló jogszabályok alapján megillették. 

(5) FelvR. 24.§ (5) Amennyiben a felsőoktatási intézmény a felvétel feltételéül 

egészségügyi, pályaalkalmassági, szakmai alkalmassági követelményt határoz 

meg, a fogyatékossággal élő jelentkezőt a felsőoktatási intézmény szabályzata 

szerint illethetik meg kedvezmények illetve felmentések. 

(6) FelvR. 24.§ (6) A (3)–(5) bekezdés alapján nyújtott kedvezménynek vagy 

mentesítésnek a fogyatékosság jellegéhez kell igazodnia, és nem vezethet a 

felvételhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli teljes 

felmentéshez. 

1.4. Felvételi döntés 

(1)  FelvR. 28. § (1) A felsőoktatási intézmény a felvételről szóló döntését 

a) a keresztféléves felvételi eljárásban a besorolási döntés időpontját 

követő nyolc napon belül; 

b) az általános felvételi eljárásban augusztus 8-áig, 

c) a pótfelvételi eljárásban augusztus 31-éig 
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határozatban közli a jelentkezővel. A felsőoktatási intézmény azt a jelentkezőt 

veszi fel, aki – a Hivatal értesítése alapján – hozzá lett besorolva. 

(2) FelvR. 28. § ( 2) A határozatnak tartalmaznia kell 

a) a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját; 

b) a jelentkező által választott képzés pontos megnevezését; 

c) a jelentkező nevét, lakóhelyét, ha van, akkor az oktatási azonosító 

számát; 

d) az igénybe vehető jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatást; 

e) a hallgatói jogviszony létesítésére szóló felhívást, a beiratkozás  

elmulasztásának következményeire történő figyelmeztetést; 

f) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a felsőoktatási intézmény 

a döntést hozta; 

g) a döntéshozatal helyét és idejét, a döntés kiadmányozójának nevét, 

hivatali beosztását. 

(3) Felv 28. § (3) A határozat tartalmazhatja 

a) a hallgatói jogviszony létesítésére vonatkozó további információkat; 

b) a nem magyar állampolgárságú jelentkezők számára az előkészítő 

évfolyamra történő felvétel felajánlását. 

(4) Felv 28.§ (4) Amennyiben a jelentkező rendelkezik elektronikus levelezési 

címmel, a határozat elektronikus levélben is kiküldhető. 

(5) Nftv. 39. § (5) Felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre, mesterképzésre és 

osztatlan képzésre történő jelentkezés esetében a felvételről a felsőoktatási 

intézmény a jelentkezők teljesítménye, az adott intézményre megállapított 

maximális hallgatói létszám szakos hallgatói kapacitása, valamint a jelentkezők 

által összeállított jelentkezési sorrend figyelembevételével – a mesterképzés 

kivételével – országosan egységes rangsorolás alapján dönt. A rangsorolásról a 

felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv besorolási döntéssel 

gondoskodik. A jelentkezőt magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre 

állami felsőoktatási intézménybe, valamint – nemzetközi szerződés, a 92. § és a 

94. § szerinti, a Kormány vagy a miniszter által kötött megállapodás alapján, az 

abban meghatározott feltételekkel – az egyházi felsőoktatási intézménybe vagy 

magán felsőoktatási intézménybe lehet besorolni, felvenni. A jelentkező egy 

felvételi eljárásban egy képzésre nyerhet felvételt. 

(6) Nftv. 39. § (6) Szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés esetében a felvételről 

a felsőoktatási intézmény a jelentkezők teljesítménye és a felvehető létszám, 

valamint az adott intézményre megállapított maximális hallgatói létszám szakos 

hallgatói kapacitása, továbbá a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott 

képzésre felvehető létszám figyelembevételével, a jelentkezők intézményi 

rangsorolása alapján dönt. Magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre 
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állami felsőoktatási intézménybe valamint – nemzetközi szerződés, a 92. § és a 94. 

§ szerinti, a Kormány vagy a miniszter által kötött megállapodás alapján, az 

abban meghatározott feltételekkel – az egyházi felsőoktatási intézménybe vagy 

magán felsőoktatási intézménybe lehet felvenni. 

1.5. Felvételi eljárási díjak 

(1) FelvR. 42. § (1) A felvételi eljárás során a jelentkezőnek kiegészítő díjat, valamint 

– amennyiben az intézmény szabályzata így rendelkezik – intézményi eljárás i 

díjat, külön eljárási díjat kell fizetnie. 

(2) FelvR. 42. § (2) Felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre, osztatlan képzésre vagy 

mesterképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező díjmentesen egyidejűleg 

három képzésre irányuló jelentkezési kérelmet nyújthat be. 

(3) A felvételi eljárás során a jelentkezőnek a három képzésre irányuló jelentkezést követő 

minden újabb jelentkezésért Kormányrendeletben meghatározott kiegészítő díjat kell 

fizetnie. 

(4) FelvR. 42. § (7)Ugyanazon képzés több finanszírozási formájára való egyidejű 

jelentkezés egy jelentkezésnek minősül. 

(5) FelvR. 43. § (1) A felvételi eljárás során a kiegészítő díjat a Hivatalhoz, az 

intézményi díjat és a külön eljárási díjat az azt megállapító felsőoktatási 

intézményhez kell befizetni. 

2. Átvételi eljárás általános szabályai 

(1) Nftv. 42. § (1) b) A hallgató kérheti átvételét azonos, illetve másik felsőoktatási 

intézmény ugyanazon képzési területhez tartozó szakjára. 

(2) Nftv. 42. § (6) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti átvételre – a Kormány 

rendeletében meghatározottak kivételével – csak azonos végzettségi szinte t 

eredményező szakok között kerülhet sor. 

(3) Vhr1 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. 

(4) Vhr1 52. § (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 
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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. 

(5) Vhr1 52. § (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. 

(6) Vhr1 52. § (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. 

2.1. Átvételi kérelem 

(1) Az átvételi kérelmet a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony-

igazolással együtt kell beadni. 

(2) A következő félévre történő átjelentkezés esetén a kérelem beadási határideje az 

őszi félévre vonatkozóan szeptember 1., a tavaszi félévre február 1.  

(3) Az átvételi kérelmekről az Oktatási és Tanulmányi Bizottság dönt. 

(4) Az átviteli kérelmek elutasítása esetén fellebbezésre méltányossági alapon sincs 

lehetőség. 

(5) A hallgatói jogviszony az átvételről szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre.  

2.1.1. Szak, szakirány, tagozat, képzési hely váltása 

(1) A hallgató a Főiskolára való felvételkor azon a szakon, szakirányon, képzési 

helyen és tagozaton (munkarendben) kezdheti meg tanulmányait, amire a 

jelentkezését beadta. 

(2) A hallgató kérheti átvételét a Főiskola, illetve másik felsőoktatási intézmény 

ugyanazon képzési területhez tartozó szakjára. 

(3) A szak-, szakirány-, tagozat-, képzésihely-váltást kérelme az 1. sz. mellékletben 

található eljárási díj befizetése ellenében történhet. 
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(4) A kérelem beadásának határideje az őszi félévre vonatkozóan szeptember 1., a 

tavaszi félévre február 1. 

(5) A kérelmekről az Oktatási és Tanulmányi Bizottság dönt. 

2.2. Más szakon, más intézményben folytatott tanulmányok során 

teljesített tanegységek, az előzetesen megszerzett tudás, 

munkatapasztalat elismerése 

(1) Az előzetesen megszerzett tudás összevetését a felsőoktatási intézmény e célra 

létrehozott Kreditátviteli Bizottsága végzi. 

(2) A Főiskola hallgatói jogosultak más magyarországi vagy külföldi felsőoktatás i 

intézmény tanegységeinek elvégzésére, és kérhetik annak elismerését képzésük 

részeként. Kérhetik a hallgatók korábbi, felsőoktatási intézményben tett vizsgá ik, 

illetve az előzetesen megszerzett tudás, munkatapasztalat elismerését is. 

(3) A kreditátviteli kérelmek a vizsgaidőszak kezdetétől szeptember 15-ig, illetve 

február 15-ig nyújthatók be a Hallgatói Szolgáltató és Információs Központon 

keresztül. A kérelemhez mellékelni kell a tanulmányok elvégzését igazoló 

leckekönyvet, okiratot, vagy ezek hitelesített másolatát, továbbá a tantervi 

egységek hitelesített leírását, illetve hitelesített tematikáját. A kreditátvite l i 

kérelmeket 15 napon belül kell elbírálni és 30 napon belül a törzslapra bejegyezni. 

A kreditátvitelről kapott határozatban rögzíteni kell az elismert tantárgy pontos 

megnevezését, az elfogadott kreditpontokat. 

(4) Vhr1. 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 felvé teli 

feltételekben szereplő kreditek (teljesítés feltételéhez kötött) meglétéről hoz 

döntést a kreditátviteli bizottság. A felsőoktatási intézmény a kreditátvite li 

bizottság által elismert krediteket a tanulmányok tényleges megkezdésekor 

újabb kérelem nélkül elismertnek tekinti. 

(5) Nftv. 49. § (5) 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 (továbbiakban 

kreditátviteli bizottság) végzi. 
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(6) Nftv. 49. § (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) Nftv. 49. § (7) A hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez – a 

felsőoktatási intézményben folytatott, illetve más korábbi tanulmányok, továbbá 

az előzetesen megszerzett tudás kreditértékként való elismerése esetén is – de 

legalább a képzés kreditértékének harmadát az adott intézményben köteles 

teljesíteni. 

(8) Nftv. 15. § (2) Felsőoktatási szakképzésben szerzett, az azonos képzési 

területhez tartozó alapképzési szakba beszámítható kreditek száma legalább 

harminc, legfeljebb kilencven lehet. 

(9) Nftv. 113. § (3) A felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága határozza 

meg a 49. § (5)–(6) bekezdése alapján, hogy a felsőoktatásról szóló 1993. évi 

törvény rendelkezései alapján kiadott bizonyítványokat, illetve okleveleket az 

e törvény alapján induló képzésekben milyen feltételek mellett, hány kredittel 

számítja be. Az ismeretek összevetését el kell végezni, függetlenül attól, hogy 

a hallgató a korábbi oklevél megszerzéséért folytatott tanulmányai során 

kreditrendszerű képzésben vagy nem kreditrendszerű képzésben vett részt. 

(10) Nftv. 113. § (4) A 2005. évi felsőoktatási törvény rendelkezései szerint 

felsőfokú szakképzésben szerzett bizonyítvány alapján legalább harminc, 

legfeljebb hatvan kredit számítható be az azonos képzési területhez tartozó 

alapképzésbe. E keretek között a felsőoktatási intézmény kreditátvite li 

bizottsága határozza meg a 49. § (5)–(6) bekezdése alapján, hogy a kiadott 

bizonyítványokat, az e törvény alapján induló képzésben milyen feltételek 

mellett, hány kredittel számítja be. 

(11) Vhr1. 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. 

(12) Vhr1. 54. § (8) Az Nftv. 49. § (5) bekezdése alapján elismert tanulmány i 

teljesítmény kreditértéke megegyezik annak a tantervi követelménynek a 
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kreditértékével, amelyet teljesítettnek minősítenek, a megszerzett érdemjegy 

azonban a tantárgy elismerésekor nem módosítható. 

(13) A kreditátvételi kérelem elbírálásáért a díjtáblázatban (1. melléklet) 

meghatározott összeget kell fizetnie a hallgatónak. 
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II. FEJEZET  

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 

1. A hallgató egyéni jogai és kötelezettségei 

(1) 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 hallgató párhuzamos képzésben,  

a) egy időben két felsőoktatási intézményben, vagy ugyanazon intézményben 

két szakán is folytathat tanulmányokat; 

b) elvégzésük esetén külön-külön oklevelet kap. 

c) Párhuzamosan végzett szakra felvételi eljárás keretében lehet felvéte lt 

nyerni. 

d) A Főiskola hallgatója a párhuzamos képzésre történő felvételét köteles az 

Hallgatói Szolgáltató és Információs Központon keresztül a TH-nak 

bejelenteni. Az ezt elmulasztó hallgató ellen a rektor fegyelmi eljárást 

indíthat. 

(3) Párhuzamos képzésnek tekinthető, ha a hallgató a Főiskolán belül egyidejűleg több 

szakképzettség, szakképesítés megszerzésére készül fel. 

(4) További párhuzamos hallgatói jogviszonynak tekinthető, ha a hallgató egyidejűleg 

több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

(5) A hallgató párhuzamosan két szakot is végezhet (akár egy másik oktatási 

intézmény szakán is), de mindkét szakra a felvételi rendszeren keresztül juthat be. 

A hallgató két szakon egyidejűleg is lehet – kerete terhére – állami 

(rész)ösztöndíjjal támogatott. 

(6) 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 igazolást köteles kiállítani. Az elvégzett kurzus , 

modul teljesítése felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint 

beszámítható. 
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(7) Nftv. 43. § (1) 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. 

(8) Nftv. 43. § (2) A hallgató kötelessége, hogy 

a) megtartsa a felsőoktatási intézmény szabályzataiban foglaltakat, 

b) tiszteletben tartsa a felsőoktatási intézmény hagyományait, valamint az 

intézmény alkalmazottai, hallgatótársai – illetve az intézménybe  

felvételt vagy átvételt nyert társai – emberi méltóságát. 

(9) Nftv. 43. § (3) A hallgató a felsőoktatási intézmény irányában teljesítendő 

fizetési kötelezettségének teljesítéséhez részletfizetési kedvezményre, 

halasztásra, mentességre a szervezeti és működési szabályzatban foglalt 

feltételek és eljárás szerint a rektornak – a fenntartó tájékoztatása mellett 

meghozott – döntése alapján jogosult. 

(10) A hallgató személyi adataiban történt változásokat 15 napon belül köteles írásban 

bejelenteni a TH-ban. A bejelentéshez csatolni kell a bejelentés tényét igazoló 

dokumentumokat (pl. névváltozás esetén anyakönyvi kivonat).  

1.1. Jogorvoslat joga 

(1) Nftv. 57. § (1) Jogainak megsértése esetén a hallgató 

a) a hallgatói önkormányzathoz fordulhat jogi segítségnyújtásért, 

b) jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő, melyet a felsőoktatási intézmény az 

Nftv.-ben írtak szerint köteles elbírálni, 

c) az oktatási jogok biztosának az eljárását kezdeményezheti, feltéve, hogy 

az Nftv.-ben szabályozottak szerint jogorvoslati jogát – a bírósági 

eljárás kivételével – kimerítette. 

(2) Jogorvoslati kérelmet a Fellebbviteli Bizottsághoz kell benyújtani a Neptun 

rendszeren keresztül 

(3) Nftv. 57. § (2) A felsőoktatási intézmény a hallgatóval kapcsolatos döntéseit – 

e törvényben, kormányrendeletben és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott esetben, valamint, ha a hallgató kéri - írásban közli a 

hallgatóval. A felsőoktatási intézmény hallgatóval kapcsolatos döntése 

végleges, ha a hallgató a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem 

nyújt be jogorvoslati kérelmet, vagy a kérelem benyújtásáról lemondott. 

(4) Nftv. 57. § (3) A hallgató a felsőoktatási intézmény döntése vagy intézkedése, 

illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen – a 
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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. 

1.2. Méltányosság gyakorlása 

(1) A hallgató írásos kérelemre egyedi esetben méltányosság gyakorlását kérheti. 

Ennek elbírálása a rektor hatásköre. 

(2) A hallgató méltányosságból – az előtanulmányi rendnek megfelelően – kérheti 

adott tárgy, illetve kritérium-követelmény negyedszeri és további teljesítésének 

lehetőségét. 

(3) A méltányosságon alapuló határozatban rendelkezni kell a további felvéte l 

feltételeiről. 

(4) A hallgató nem nyújthat be méltányossági kérelmet nyelvvizsga mentességre, 

kivéve, ha törvény szabályozza. 

2. Hallgatói jogviszony 

2.1. Hallgatói jogviszony keletkezése, bejelentkezés 

(1) Nftv. 39. § (3) A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló 

döntés alapján, a beiratkozással jön létre . A Nftv. 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. 

(2) Nftv. 39. § (7) A felvételt nyert jelentkező abban a félévben létesíthet hallgatói 

jogviszonyt, amelyre a felvételi eljárás során felvételt nyert.  

(3) 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. 

(4) A beiratkozás az önköltségi díj befizetésével (önköltséges hallgatóknál) a 

beiratkozási lap, valamint a hallgatói képzési szerződés kitöltésével és aláírásáva l 

történik. 
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(5) Nftv. 42. § (5) A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra 

nincs szükség. A hallgatónak az intézményi szabályozásban meghatározottak 

szerint – a képzési időszak megkezdése előtt (a Tanév rendjében meghatározo tt 

regisztrációs időszakban) – be kell jelentkeznie az adott képzési időszakra. Nem 

jelentkezhet be az a hallgató, aki a lejárt fizetési kötelezettségeinek nem tett 

eleget. 

(6) A hallgatói jogviszony fenntartásának (aktív félév) feltétele az adott félévre történő 

bejelentkezés, és legalább egy tárgy felvétele. 

(7) A Tanév rendjében meghatározott regisztrációs időszakon kívül csak kivételesen 

indokolt esetben, térítési díj befizetése mellett lehet iratkozni/bejelentés i 

kötelezettségnek eleget tenni, az engedély csak a félév statisztikai jelentésének 

határnapjáig (október 14. és március 14.) adhatja meg. Ez esetben a hallgató a 

pénzügyi juttatásaira csak a beiratkozást/bejelentkezést követő hónaptól jogosult. 

Önköltségi díjfizetési kötelezettség esetén a teljes félévi önköltségi és egyéb díjat 

ki kell fizetnie. Ugyanezen időpontig van lehetőség a hallgatói jogviszony 

szüneteltetés (passzív félév) bejelentésére is. 

(8) Bejelentkezés önköltséges hallgatóknál önköltségi díj befizetése mellett az 

elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül történik. 

2.2. A hallgatói jogviszony szünetelése 

(1) Vhr1.51. § 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. 

(2) Bejelentkezés visszavonása esetén a hallgató az önköltség 70%-os visszafizetésére 

jogosulttá válik. 

(3) 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 
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szünetel (passzív). 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. 

(4)  

(5) Nftv. 45.§ (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. 

A kérelmet az általános rektorhelyettes bírálja el. 

(6) Nftv. 45.§ (3) Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgatót fegyelmi 

büntetésként eltiltják a tanulmányok folytatásától. 

(7) Nftv. 45.§ (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. 

(8) Passzív félévben a hallgató a hallgatói jogviszonyból fakadó jogait csak 

korlátozottan érvényesítheti: nem vizsgázhat, nem vehet fel új tantárgyat. A 

hallgatói jogviszony szüneteltetése alatt a hallgató sem pénzbeli, sem 

természetbeni támogatásban nem részesíthető. 

(9) A passzív félévre a tanévre meghatározott „Passzív félév adminisztrációs díja” díj 

fizetendő. 

(10) A hallgatói jogviszony szüneteltetése előtt a hallgató írásban kérhet tájékoztatást 

a TH-tól a visszacsatlakozási lehetőségekről. 

2.3. Tanulmányok folytatása passzív félév(ek) után 

(1)  

(2) Passzív félévről visszatérő hallgatónak a Bejelentkezési időszakban van lehetősége 

nyilatkozni a Neptun rendszerben, hogy tanulmányait aktív státuszban kívánja folytatni.  
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(3)  

I.  

a.  

b.  

i.)  

ii.)  

iii.)  

iv.)  

II.  

c.  

i.)   

ii.)  

iii.)  

iv.)  

v.)  

2.4 A hallgatói jogviszony megszűnése 

(1) Nftv. 59. § (1) Megszűnik a hallgatói jogviszony, 

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

b) ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a 

bejelentés napján, 

c) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait magyar állami 

(rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben, és önköltséges képzésben nem 

kívánja azt folytatni, 

d) azon félév utolsó napján, amelyben a hallgató a végbizonyítványt 

(abszolutóriumot) megszerezte, 

e) felsőoktatási szakképzésben, ha a hallgató tanulmányainak folytatására 

egészségileg alkalmatlanná vált, és a felsőoktatási intézményben 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 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, 



 

 

Gábor Dénes Főiskola – Hallgatói Követelményrendszer 
36 

 

h) ha a hallgatói jogviszony létesítéséhez előírt e törvényben 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 Nftv. 48/D. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát visszavonja 

és nem vállalja az önköltséges képzésben való részvételt. 

(2) Nftv. 59. § (2) Az (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nem szűnik meg az 

alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya, ha az alapfokozat 

megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert.  

(3) Nftv. 59. § (3) A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal is megszünte ti 

annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki 

a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a 

tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem 

teljesíti, 

b) egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezik be a következő 

tanulmányi félévre, 

c) a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg 

tanulmányait, 

feltéve, hogy a hallgatót előzetesen írásban felhívták arra, hogy 

kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a 

mulasztás jogkövetkezményeiről. 

(4) Nftv. 59. § (4) A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünte ti 

annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, akinek az azonos tanegységből tett 

sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt. 

(5) Nftv. 59. § (5) Amennyiben a hallgatói jogviszony keretében a hallgató 

ugyanazon intézményben több szakon folytat tanulmányokat, e §-ban 

foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hallgatói jogviszony 

megszűnése helyett az adott szakon való tanulmányok nem folytathatók. 

3. Tanulmányok időbeosztása 

(1) A teljes képzési időn belül az oktatás időtartamát a képzési és kimeneti 

követelmények, és a tanterv határozza meg. 

(2) A tanév két félévből áll. A félév felépítése: 15 oktatási hét, pótlási időszak, 4 hetes 

vizsgaidőszak. A vizsgaidőszakot megelőző hetek alkotják a szorgalmi időszakot.  

A tanév ütemezését a Tanév rendje című dokumentum tartalmazza, mely a 

főiskola honlapján érhető el. 

(3) A képzés megszervezésének módozatai: 
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Nftv. 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. 

Nftv. 17. § (2) A teljes idejű képzést a nappali képzés munkarendje szerint heti 

öt napból álló tanítási hét keretében, a munkanapokon kell megszervezni. E 

rendelkezéstől a felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzatának 

egyetértésével el lehet térni. A teljes idejű képzés duális képzésként is 

megszervezhető. 

Nftv. 17. § (3) A részidős képzés lehet esti vagy levelező képzés munkarendje  

szerint szervezett képzés. A részidős képzés időtartama – kivéve a szakirányú 

továbbképzést – a teljes idejű képzés tanóráinak legalább harminc, legfeljebb 

ötven százaléka lehet. A szakirányú továbbképzés időtartama a teljes ide jű 

képzés tanóráinak legalább húsz, legfeljebb ötven százaléka lehe t. 

(4) Duális képzés időbeosztása: A duális képzésben részt vevő hallgató az adott félév 

szorgalmi időszakát normál tanrend szerint végzi. Ezt követően vagy ezzel 

párhuzamosan vesz részt a partnerszervezetnél történő oktatásban és gyakorlat i 

ismeretek elsajátításában, a tanrendet és az intézményi jelenlétet nem sértve. A 

hallgató által a partnerszervezetnél eltöltött idő el kell, hogy érje a szorgalmi időszak 

napjainak legalább 75%-át. Ezt az arányt a teljes képzési időszakra vonatkozóan kell 

teljesíteni, azzal a megkötéssel, hogy minden –indokolt esetben kettő –elmélet i 

szakaszt egy gyakorlati szakasznak kell követnie. (Duális Képzési Tanács: A duális 

felsőfokú képzés alapelvei) 

(5) Nappali munkarendben a tantárgyak lehetőség szerint heti lebontásban kerülnek 

ütemezésre. A hallgató a szorgalmi időszakban félévközi kötelezettsége inek 

teljesítése mellett elővizsgát is tehet, illetve a zárthelyi dolgozat(ok) alapján 

szerezhet megajánlott jegyet, ha ezt a tantárgyi útmutató előírja. 

(6) Levelező munkarendben a tantárgyak pénteken délután és szombaton kerülnek 

ütemezésre. Az ütemterv szerinti konzultációkon kívül lehetőségük van a 

hallgatóknak arra is, hogy a tanárokkal személyesen, telefonon, e-mailen illetve az 

ILIAS fórumokon beszéljék meg esetleges kérdéseiket. Félévente a tanterv szerint 

beszámolóval, és vizsgával záruló tantárgyakat teljesítenek a hallgatók. 

(7) Távoktatási munkarendben tantárgyanként blokkosított (epochális) szerkezetű, a 

tantárgyak konzultációi, gyakorlati foglalkozásai lehetőség szerint egymás után 

blokkokban követik egymást. A hallgató a mintatanterv szerint folyamatosan 

tanulhat. Egy-egy tantárgy foglalkozásai után a hallgató a zárthelyi dolgozat(ok) 

alapján szerezhet megajánlott jegyet, illetve elővizsgát tehet, ha ezt a tantárgyi 

útmutató előírja. A félév e munkarendben is a vizsgaidőszakkal zárul. 
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(8) Az órarendi foglalkozások egységnyi ideje a tanóra (45 perc). Az órák 4 blokkban 

kerülnek megtartásra. Egy blokk három 45 perces tanórának felel meg. A blokkok 

közepén a hallgatóknak 15 perces szünetet kell biztosítani. 

1. blokk 08:15 – 10:45 

2. blokk 11:15 – 13:45 

3. blokk 14:30 – 17:00 

4. blokk 17:15 – 19:45 

4. A képzési és kimeneti követelmények 

(1) Nftv. 15. § (1) A felsőoktatási intézményben a képzés képzési program alapján 

folyik. A képzési program részeként a tantervet felsőoktatási szakképzésben, 

alap- és mesterképzésben a miniszter által kiadott képzési és kimeneti 

követelmények alapján, szakirányú továbbképzésben szabadon készíti el a 

felsőoktatási intézmény. A tanterveket ötévente felül kell vizsgálni. Új vagy 

módosított tanulmányi és vizsgakövetelmények bevezetésére felmenő 

rendszerben kerülhet sor. 

(2) A Főiskola ajánlott tantervet (mintatantervet) ad ki a hallgatói tanulmányi rend 

összeállításához. A mintatanterv az adott szakon egy célszerű lehetőséget kínál 

arra, hogy az alapszakon szerezhető BSc/BA végzettséghez szükséges tantárgyakat 

milyen időbeosztásban lehet a képzéshez tartozó félévek alatt elvégezni. 

(3) Vhr1 57. § (1) A hallgató az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteket a 

képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időnél rövidebb 

vagy hosszabb idő alatt is megszerezheti.  

(4) 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. 

(5) Nftv 49. §. (2) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az 

oklevél megszerzéséhez előírt összes kredit legalább öt százalékáig 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. 

(6) Nftv 49. §. (2a) Biztosítani kell, hogy a hallgató egyéni tanulmányi rendjében 

– külön önköltség, illetve térítési díj fizetése nélkül – 
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a) a tanulmányaikat 2013. szeptember 1. után megkezdő hallgatók az összes előírt 

kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tárgyat, továbbá azt, hogy 

b) a tanulmányaikat 2015. szeptember 1. után megkezdő hallgató az összes előírt 

kredit tíz százalékáig terjedően nem magyar nyelven oktatott tárgyat 

vehessen fel. 

(7) Vhr1 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 kivételével, az egyes félévek kreditértéke – figyelembe véve az 

intézmény által meghatározott képzési időszakot – legfeljebb három kreditte l 

térhet el a harminc kredittől. 

(8) Vhr1 54. § (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. 

(9) Állami (rész)ösztöndíjas képzés jelen szabályzatban nem szabályozott további 

feltételeit az Nftv. 47. – 48/S § tartalmazza. 

a) Nftv. 47. § (1) Egy személy – felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben 

és mesterképzésben összesen – tizenkét féléven át folytathat a 

felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas  

képzésben (a továbbiakban: támogatási idő). A támogatási idő 

legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt 

és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. 

b) Nftv. 47. § (3) Egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető 

támogatási idő legfeljebb két félévvel a (4) bekezdés alkalmazásával 

legfeljebb hat félévvel - lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok 

képzési ideje. Az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon 

korábban igénybe vett támogatási időt be kell számítani. Ha a hallgató 

az így meghatározott támogatási idő alatt az adott fokozatot (oklevelet) 

nem tudja megszerezni, a tanulmányait e szakon önköltséges képzési 

formában folytathatja akkor is, ha az (1) bekezdés szerinti támogatási 

időt egyébként még nem merítette ki. 

c) Nftv. 47. § (4) A fogyatékossággal élő hallgató (1) bekezdésben 

meghatározott támogatási idejét a felsőoktatási intézmény legfeljebb 

négy félévvel megnövelheti. E kedvezmény több fokozat (oklevél) 

megszerzéséhez is igénybe vehető, azzal, hogy az e bekezdésre tekintettel 

igénybe vett támogatási idő összesen a négy félévet nem haladhatja meg. 
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d) Nftv. 47. § (5) A hallgató által igénybe vett támogatási időnek minősül 

minden olyan félév, amelyre a hallgató bejelentkezett. 

(10) Idegen nyelvi követelmények: 

a) Felsőoktatási szakképzéseinken idegen nyelvi követelmény nincs. 

b) Gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, 

üzemmérnök-informatikus alapképzési szakon 

15/2006 OM r. Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvbő l 

államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. 

2017/2018 tanévtől 18/2016 EMMI r. Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő 

idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga 

vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése 

szükséges. 

c) Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon 

15/2006 OM r. Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvbő l 

államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfe le lő 

szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános 

nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.  

2017/2018 tanévtől 18/2016 EMMI r. Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen 

nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek 

megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú 

általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy 

oklevél szükséges. 

d) Turizmus-vendéglátás alapképzési szakon 

15/2006 OM r. Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két idegen nyelvből államilag 

elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi 

nyelvvizsga – amelyek közül az egyik államilag elismert felsőfokú (C1) komplex 

típusú általános nyelvvizsgával kiváltható – vagy ezekkel egyenértékű érettségi 

bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

2017/2018 tanévtől 18/2016 EMMI r. Az alapfokozat megszerzéséhez két idegen 

nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek 

megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány 

vagy oklevél szükséges, amelyek közül az egyik nyelvvizsga államilag elismert, 

felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható. 

e) Szakirányú továbbképzéseinken idegen nyelvi követelmény nincs. 

(11) Nftv. 107. § (1). Ha az oklevél illetve bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele 

az általános nyelvvizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek 
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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. 

 

4.1. A szak tanterve 

(1) A szak tanterve tartalmazza: 

a) a szakért felelős oktató megnevezését; 

b) a munkarendet; 

c) a képzés időtartamát félévekben; 

d) az ajánlott mintatantervet; 

e) a tantárgyak leírását. 

(2) A tanulmányi egységek (tantárgy, szakmai gyakorlat, szakdolgozat / záródolgoza t) 

leírása, illetve tantárgyi útmutatója tartalmazza : 

a) a tantárgy kódját, teljes és rövidített címét, 

b) a heti (félévi) tanóraszámot, kontaktórák számát (előadás / konzultáció + 

tantermi gyakorlat + laboratóriumi / számítógépes gyakorlat bontásban), 

c) a félév végi számonkérés típusát (vizsgajegy, gyakorlati jegy, beszámoló, 

aláírás), 

d) az elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka mennyiségét kreditpontban, 

e) a tantárgyfelelős intézetet és a tantárgyfelelős nevét, 

f) a tantárgy felvételének előzetes követelményét, 

g) a tantárgy feladatát a szakképzés céljának megvalósításában, tananyagának 

leírását, 

h) az osztályzat kialakításának módját, az esetleges vizsgakövetelményeket, 

i) az írott tananyagok (e-tananyag, tankönyv, jegyzet, példatár, irodalom, 

esettanulmány stb.) listáját, 

j) a felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközöket, 

k) a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát. 

4.2. Tantárgyak felvétele 

(1) A hallgató az általa felvett, illetve törölt tárgyakról a Neptun rendszerben küldött 

elektronikus levélben kap értesítést. 

(2) A tantárgyak a tanórák megtartásával, azaz a kurzusok indításával hirdethetők 

meg, illetve vizsgakurzusok esetén anélkül is. . 

(3) A felvett tantárgyak közül a félév megkezdését követő egy hónapon belül, de 

legkésőbb a megjelölt időpontig lehet indokolt esetben töröltetni a tantárgyat, ezt 

követően már csak a „nem teljesítette” bejegyzés, vagy a teljesítés kerülhet a 
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törzskönyvébe. A tantárgy törlésére vonatkozó kérelmet a Neptun redszeren 

keresztül a TH-hoz kell benyújtani, a törlést az általános rektorhelyet tes 

engedélyezi. 

(4) Érvényes vizsgajelentkezés vagy érdemjegy esetén tantárgy cseréje, törlése nem 

lehetséges. 

(5) Amennyiben a kurzusra nincs minimális hallgatói létszám megállapítva, és 

kevesebb, mint 10 fő vette fel, a kurzus nem indul. 

(6) Kötelező tantárgy az, amelynek teljesítése a szakon mindenki számára elő van írva . 

(7) A kötelezően választható tárgyakat a Főiskola kötelezően választható modulok 

alakjában ajánlja fel. 

(8) Ha egy felvett tantárgy kreditpontjait a hallgató nem tudja megszerezni az adott 

félévben, úgy egy későbbi félévben újból fel kell venni.  

(9) Egy félévben a hallgató az újra felvett tárgyakkal együtt legfeljebb 45 kreditet 

vehet fel.  

(10) Egy tantárgy a tantárgyi útmutatóban megjelölt előzetes követelmények teljesülése 

esetén vehető fel. A felvett tantárgy teljesítésének követelményeit az érvényes 

tantárgyi útmutató tartalmazza. 

(11) A hallgató a tanulmányaihoz tartozó tantárgyakat annak a felsőoktatás i 

intézménynek, amellyel hallgatói jogviszonyban áll, másik képzésében, továbbá 

más felsőoktatási intézményben mint vendéghallgató is felveheti. 

(12) A kötelező tárgyak közül azok, amelyeket a hallgató nem a mintatantervben 

szereplő félévben, hanem korábban, mint felvehető tárgyakat hallgat, az adott 

félévtől kötelező tárgyaknak számítanak. A kötelező kötelezően választható , 

szabadon választható tárgyak a mintatanterv szerinti aktuális félévében kerülnek 

meghirdetésre. 

(13)  

(14) A hallgató a tanulmányaihoz tartozó tantárgyak mellett más szak, specializác ió 

vagy más felsőoktatási intézmény valamely tantárgyát is felveheti, és abból vizsgát 

is tehet a fogadó intézmény engedélyével. 

(15) Vhr1. 57. § (5) A kreditrendszerű képzés keretében a hallgató részképzése 

során a felsőoktatási intézmény részéről tett előzetes nyilatkozat a hallgatói 

teljesítmény elismeréséről utólagosan nem vonható vissza. Az előzetes 

nyilatkozathoz szükséges a kreditátviteli bizottság döntése. 

(16) Jegyet szerezni csak azokból a tantárgyakból lehet, amelyeket a hallgató 

az adott félévben felvett. 
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(17) A kurzusra való jelentkezés, a tantárgyfelvétel a Neptun rendszerben 

történik. 

(18) A regisztrációs héten a hallgató köteles a Neptun rendszerben 

nyilvántartott kurzusainak listáját ellenőrizni és az eltérés(eke)t jelezni. 

Amennyiben a hallgató igazolni tudja, hogy a nyilvántartás nem felel meg a 

valóságnak (nem szerepel valamely kurzus, illetve olyan szerepel, amelyet a 

hallgató nem vett fel) a hallgató vagy meghatalmazottja a regisztrációs hét 

utolsó napjáig panasszal élhet a Neptun rendszeren keresztül. 

(19) A (19) bekezdésben meghatározott határidő eltelte után jogorvoslatnak 

helye nincs. 

4.2.1. Specializáció, szabadon választható tantárgyak 

(1) Specializáció és szabadon választható (fakultatív) tárgy választására értesítőben 

megadott időpontig van lehetőség.  

(2) A specializációt a Főiskola legalább 30 fő jelentkezése esetén indítja. Alacsonyabb 

létszám esetén az előzetes hallgató jelentkezések figyelembe vételével az OdoB 

dönt.  

(3) Szabadon választható tantárgy nappali képzés esetén 30 fő, távoktatás képzés 

esetén legalább 10 fő esetén indul. Kisebb létszám esetén az előzetes hallgató 

jelentkezések figyelembe vételével az OTB dönt. 

(4) A specializáció, illetve szabadon választható tárgy csak különleges méltánylást 

érdemlő esetben, az általános rektorhelyettes engedélyével cserélhető fel határidőn 

túl, pótdíj befizetése mellett. 

(5)  

(6) Specializáció-váltásakor a hallgatónak az új specializációhoz tartozó képzési 

költségként visszamenőleg szemeszterenként a 1. mellékletben meghatározott díjat 

kell fizetnie. 

4.2.2. Tárgyismétlés, tárgyújrafelvétel 

(1) Ha egy tantárgyból a hallgató a felvétel félévének vizsgaidőszakában nem tudta 

megszerezni a kreditpontot, akkor egy későbbi félévben a tárgyat újra fel kell 

vennie. 

(2) A laboratóriumi gyakorlatokat tartalmazó tantárgy - a kötelező gyakorlatok nem 

teljesítése esetén - csak egy olyan félévbeli tantárgyfelvétel keretében teljesíthető, 

amikor annak oktatása folyik. 

(3) A tantárgy újrafelvételére a féléves bejelentkezést követően a TH által megadot t 

időpontban a Neptunban van lehetőség.  
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(4) Ha egy tantárgy megszűnik, úgy a hallgató a megszűnéstől számított egy éven 

belül vizsgázhat a tantárgyból. Nem teljesítés esetén, önköltség ellenében a 

következő félévben meghirdetésre kerülő és általános rektorhelyettes által 

felajánlott új tárgyat kell felvennie. 

(5) A hallgatónak ismételt tantárgyfelvétel esetén tantárgyfelvételi díjat kell fizetnie. 

Amennyiben a tantárgyhoz kötődő két ingyenes vizsgalehetőséget a hallgató 

kihasználta, az ismételt tantárgyfelvételnél az első vizsga is vizsgadíj köteles. A 

díjakat a díjtáblázat (1. melléklet) tartalmazza. 

(6) Ugyanazon tárgyból tárgyismétlés két alkalommal lehetséges. Méltányosságból – 

rendkívüli esetként – az általános rektorhelyettes további ismétlést engedélyezhet.  

4.3. Kedvezményes / egyéni tanulmányi rend 

(1) A kedvezményes tanulmányi rend az első alapképzésben két félév után 60 kredit 

teljesítését követően engedélyezhető. 

(2) Egyéni tanulmányi rend engedélyezhető, ha 

a) a korábbi tanulmányokból a kreditbeszámítás mértéke ezt indokolja; 

b) passzív félévről érkezik vissza a hallgató. 

(3) A kedvezményes tanulmányi rend feltételeit az Oktatási és Tanulmányi Bizottság 

határozza meg, és azt az általános rektorhelyettes engedélyezi legfeljebb egy tanév 

időtartamra.  

(4) Az engedély alapján a hallgató a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól teljes 

vagy részleges felmentésben, vagy más kedvezményben részesülhet (pl. az oktatási 

időszakot hamarabb lezárhatja). 

(5) A továbbhaladáshoz szükséges kritériumokat a kedvezményes tanulmányi rend 

alapján tanulmányokat folytató hallgatónak is teljesíteni kell. 

(6) A kedvezményes tanulmányi rend olyan hallgatónak engedélyezhető, aki: 

a) az előző tanév/ek minden vizsgáját teljesítette, ill. azokból felmentést kapott, 

vagy 

b) valamely szakterületen kiemelkedő, bizonyított elméleti/gyakorlat i 

teljesítménnyel rendelkezik, vagy 

c) országos, illetve nemzetközi szinten elismert tudományos diákköri munkát 

végez, vagy 

d) kiemelkedő országos, illetve nemzetközi szintű sportoló, vagy 

e) félévet meg nem haladó külföldi részképzési meghívást, illetve ösztöndíja t 

kapott, vagy 

f) külön méltánylást igénylő szociális, illetve egészségügyi indokkal rendelkezik, 

vagy 
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g) párhuzamos képzés keretében más felsőoktatási intézményben, vagy karon is 

tanulmányokat folytat/ott. 

4.4. Foglalkozások, részvétel a foglalkozásokon, ismeretek 

elsajátítása 

(1) Az előadásokon, konzultációkon való részvétel a Főiskola hallgatói számára 

erősen ajánlott. A részvételt az előadó és a gyakorlatvezető bármelyik 

foglalkozáson ellenőrizheti. 

(2) A gyakorlaton a gyakorlati követelmények teljesítése kötelező, mely 

követelményeket a tantárgy útmutatója rögzíti. A gyakorlati követelmény lehet: 

a) a gyakorlaton való részvétel és/vagy 

b) a gyakorlaton végzett feladatokról történő beszámolás és/vagy 

c) a gyakorlat idején kívül elvégzendő feladat és/vagy 

d) zárthelyi dolgozat és/vagy 

e) a tantervben meghatározott egyéb követelmény. 

(3) Ha a hallgató az engedélyezett párhuzamos képzés, vagy áthallgatás következtében 

az előírt kötelező foglalkozáson nem tud részt venni, lehetővé kell tenni, hogy 

a) teljes vagy részleges felmentést kapjon a tantárgy kötelező foglalkozása i 

alól, de az oktatási időszakra vonatkozó számonkérés egyéb feltétele it 

minden esetben teljesítenie kell; 

b) kérelmére egyéni (kedvezményes) tanulmányi rend alapján tanuljon. 

(4) A tantárgyak anyagának elsajátítása tanórák és egyéni hallgatói munka keretében 

történik. 

(5) A tanórák típusai a következők: 

a) előadás, konzultáció: 

a. Nappali munkarenden az előadás olyan tanóra, amelynek során az oktató 

szóbeli magyarázata segíti elsődlegesen az ismeretek elsajátítását. 

b. Távoktatási munkarenden a konzultáció olyan tanóra, amelyen a tutor 

egyfelől szóbeli összefoglalást ad a tananyag fontosabb részeiről, 

másfelől kérdésekre adott válaszokkal segíti a tananyag megértését.  

b) gyakorlat: elsődlegesen a szóbeli kommunikációra épülő foglalkozás, 

amelyen a hallgatók példamegoldó készségre tesznek szert, illetve 

esettanulmányok feldolgozását végzik. 

c) laboratóriumi gyakorlat, amely lehet: 

a. számítógépes gyakorlat melynek során a hallgatók számítógépet 

használnak a feladat elvégzéséhez. 

b. műszeres mérési gyakorlat, amely mérési jegyzőkönyv leadásával zárul. 
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Nappali munkarenden a gyakorlatok, illetve laboratóriumi gyakorlatok 

legalább 70%-án kötelező a részvétel. 

d) A szakmai gyakorlat (egybefüggő, külső) olyan, a hallgató által elsajátítandó 

szakmához tartozó feladatok elvégzését élethű körülmények között biztosító 

gyakorlat, melynek során a hallgató munkáját a gyakorlati helyszín 

alkalmazottjai irányítják. 

4.5. Tanulmányi kötelezettségek, ismeretellenőrzés 

(1) Vhr1 56. § (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. 

(2) A hallgató kérelemére egy tantárgy teljesítése és a hozzá tartozó kreditetek 

megszerzése más munkarendben is lehetséges. 

(3) A hallgató teljesítményét a Főiskola szorgalmi időszakban és a vizsgaidőszakban 

értékeli. 

(4) A gyakorlati (félévközi) jegyet a szorgalmi időszakban kell megszerezni. Akinek 

ez nem sikerül, vizsgajellegű pótgyakorlaton kell megszereznie az érdemjegyet. 

Ennek feltételeit az adott tárgy tantárgyi útmutatója tartalmazza.  

(5) Az ismeretek ellenőrzése történhet: 

a) A szorgalmi időszakban a tanórán tett írásbeli vagy szóbeli beszámolóva l, 

gyakorlati feladatok számonkérésével, írásbeli (zárthelyi) dolgozattal, illetve 

az otthoni munkával készített különböző típusú, ún. kötelező feladatok 

értékelésével. A zárthelyik alapján megajánlott vizsgajegy adható. 

b) Vizsgával, ami valamelyik tantárgy számonkérése. 

Fentiek keretében arról kell meggyőződni, hogy a hallgató milyen szinten 

sajátította el a tananyagot, illetve arról, hogy képes lesz-e az erre épülő további 

tananyag elsajátítására. 

(6) A tantárgyi útmutatónak megfelelően, félév végi osztályzat adható: 

a) gyakorlati (félévközi) jeggyel, a szorgalmi időszak alatti ellenőrzés alapján, 
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b) vizsgajeggyel, ekkor az érdemjegy megállapítása történhet csak a vizsgán 

mutatott teljesítmény alapján, vagy a félévközi ellenőrzések és a vizsgán 

mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével, 

c) beszámoló alapján, a szorgalmi vagy vizsgaidőszakban történő írásbeli vagy 

szóbeli számonkérés nyomán, 

d) megajánlott jegy alapján, a vizsgával záródó tantárgyból a hallgatók zh-k 

alapján megajánlott jegyet szerezhetnek. A megajánlott jegy nem számít 

vizsgának. A hallgató a megajánlott jegyet nem köteles elfogadni, kérheti a 

vizsgára bocsátását, 

e) elővizsgával, a szorgalmi időszakban. Amennyiben a tantárgyi útmutató 

előírja, lehetőség van ennek meghirdetésére. Az elővizsga azonos a 

vizsgaidőszakban meghirdetett vizsgával. A hallgató felkészülése esetén a 

vizsgaidőszakot megelőzően jelentkezhet vizsgára. A feljelentkezett 

hallgatók elégtelen vizsgaeredménye, ill. a „nem jelent meg” bejegyzés is 

rögzítésre kerül. 

(7) Az írásbeli beszámolókat, dolgozatokat, teszteket, zárthelyiket a vizsgáztató 3 

munkanapon belül értékeli. Az értékelés után a hallgató jogosult a tantárgy oktatója 

által meghatározott rendben megtekinteni, erre megfelelő időben (pl. fogadóórán), 

legkésőbb egy héttel a vizsgák eredményének közlését követően. Az oktató az 

érdemjegyet nem köteles indokolni, de a javítás során elkövetett esetleges hibákat 

felül kell vizsgálni és indokolt esetben korrigálni kell. A vizsgadolgozatokat az 

oktató a megírástól számított 2 hónapig köteles megőrizni. 

(8) A hallgatóknak az adott szak tantervében előírtak szerint szakmai gyakorlaton kell 

részt vennie. A szakmai gyakorlat elvégzésének feltételeiről a 7. fejezet 

rendelkezik. 

(9) A számonkérés típusáról a tantárgy útmutatójában kell rendelkezni. 

(10) A számonkérés lehet: 

a) szóbeli, 

b) írásbeli 

c) gyakorlati, 

d) illetve ezek kombinációja. 

(11) A tanegység számonkérési módja lehet: 

a) vizsga, 

b) gyakorlati jegy, 

c) beszámoló, 

d) aláírás.  

(12) Vhr1 56.§ (7) A hallgatói ismeretek értékelése lehet: 
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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. 

A Főiskola által használt értékelési rendszer: 

a) Ötfokozatú minősítés {V, Koll.} 

a. Jeles (5) osztályzatot kap az a hallgató, aki a teljes tananyagot alaposan és 

összefüggéseiben ismeri, és ismereteit önállóan alkalmazza. 

b. Jó (4) osztályzatot kap az a hallgató, aki a teljes tananyagot alaposan ismeri, 

és ismereteit biztonsággal alkalmazza. 

c. Közepes (3) osztályzatot kap az a hallgató, aki az anyag lényeges részeit 

jól ismeri és ismereteit megfelelő biztonsággal alkalmazza. 

d. Elégséges (2) osztályzatot kap az a hallgató, aki az anyag lényeges részeit 

elfogadható módon ismeri, és az ismeretek alkalmazásában elfogadha tó 

jártasságot mutat. 

e. Elégtelen (1) osztályzatot kap az a hallgató, aki a továbbhaladáshoz, illetve 

a szakma gyakorlásához feltétlenül szükséges elméleti és gyakorlat i 

ismeretekkel nem rendelkezik. 

b) Háromfokozatú minősítés {b3} 

a. „Jól megfelelt”, ami jeles (5) 

b. „Megfelelt”, ami közepes (3) 

c. „Nem felelt meg”, ami elégtelen (1) érdemjegynek felel meg. 

c) Kétfokozatú: (megfelelt, nem felelt meg) {b2} 

d) Kétfokozatú (aláírva, aláírás megtagadva) {ai} 

A kétfokozatú minősítéshez nem tartozik érdemjegy. 

4.6. Vizsgáztatás, vizsgaidőszak 

(1) Vhr1 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) Vhr1 58. § (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. Ennek kijelölését az általános 

rektorhelyettes végzi. 

(3) Vhr1 58. § (3) A vizsgáról való távolmaradás esetén a hallgató tudása nem 

értékelhető. 

(4) A Főiskola, a szorgalmi időszak befejeztével a képzési rendnek megfelelően, a 

képzési idő (félév) végéig olyan időszakot biztosít, amikor nincsenek tanórák 

(vizsgaidőszak). Az ezen időszak előtt letett vizsga elővizsgának számít. 

(5) Nem követelmény, csak javaslat, hogy a hallgatók az első lehetséges 

vizsgaalkalomra jelentkezzenek, így biztosítva időt esetleges javítóvizsgákra való 

jelentkezésre. 

(6) Az a hallgató, aki neki fel nem róható okból (pl. betegség, szülés, stb.) nem tud a 

vizsgaidőszakban vizsgát tenni, az általános rektorhelyettes engedélyével vizsgá it 

a tavaszi félév első hónapjának végéig, illetve az őszi félévet megelőző hétre 

halaszthatja. Az ilyen vizsgát a vizsgaidőszakban tett vizsgának kell tekinteni. 

(7) A szóbeli vizsgák, és a záróvizsgák nyilvánosak. 

(8) Egy tantárgy abban az esetben vehető fel, ha az adott tantárgyból az előzetes 

követelményeket (amennyiben ilyeneket a tantárgyi útmutató előír) teljesítette.  

(9)A hallgató csak akkor vehet részt a kiírt vizsgaalkalmon, ha arra a Neptunban 

feljelentkezett és nincs korábbi pénzügyi tartozása. Jelentkezésre a vizsga 

meghirdetésétől a vizsganapot megelőző napon reggel 8 óráig van lehetősége.  

(10) A hallgató jogosult a vizsgajelentkezését legkésőbb a vizsga időpontja előtt 48 

órával visszavonni, illetve új vizsgaidőpontra jelentkezni.  

(11) Amennyiben a hallgató a vizsgán nem jelenik meg, és nem élt az előbbi 

lehetőségekkel, akkor a „nem jelent meg” bejegyzés kerül rögzítésre. Ha igazoltan 

nem jelent meg, akkor „igazoltan nem jelent meg” bejegyzést kap, amivel nem kerül 

számára kivetésre az igazolatlan távolmaradás miatti különeljárási díj. Igazoltnak 

kizárólag az a távollét tekinthető, amely a hallgató önhibáján kívül, külső 

körülmények miatt következett be. A Neptun rendszeren keresztül leadott orvosi 

vagy egyéb igazolás a vizsga napjától számított két héten belül fogadható el. 

(12) A vizsgáról való távolmaradás nem befolyásolhatja a hallgató tudásának 

értékelését. 

(13) Ha a hallgató igazolatlanul nem jelent meg a vizsgán, a Főiskola a Térítési és 

Juttatási Szabályzat 1. sz mellékletében meghatározott különeljárási díj 

megfizetésére kötelezi a hallgatót. 
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(14) A vizsgáztatók a vizsgát követő három munkanapig minden vizsgajegyet kötelesek 

bevezetni a Neptunba, beleértve a vizsgán való meg nem jelenést tanúsító „nem 

jelent meg” bejegyzést is. Azon tantárgyból, amelyből a hallgató a félév folyamán 

egyáltalán nem kísérelte meg a vizsgát, az elektronikus hallgatói nyilvántar tás i 

rendszerbe a félév végén a TH a „nem teljesítette” bejegyzést rögzít. 

(15) Szóbeli vizsgán és a záróvizsgán a vizsgázó számára lehetővé kell tenni a felelete 

előtti rövid felkészülést. 

(16) A vizsgán részt vevő hallgatók személyazonosságát a vizsga megkezdése előtt a 

vizsgáztató oktató ellenőrzi fényképes személyi okmány alapján. A vizsgák 

zavartalanságáért, nyugodt légköréért a vizsgáztató, intézkedési joggal felelős. 

(17) Vhr1 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. 

4.6.1. A sikertelen vizsga megismétlése 

(1) A hallgató sikertelen vizsgáját, illetve beszámolóját a vizsgaidőszakon belül, két 

alkalommal ismételheti meg (javítóvizsga, ismétlő javítóvizsga). Méltányolható 

esetben az általános rektorhelyettes engedélyt adhat további egy alkalomra. 

Amennyiben a vizsgát a hallgató nem tudja letenni, úgy törzslapjára „nem 

teljesítette” bejegyzés kerül és a tantárgyat újból fel kell vennie. 

(2) Elégtelen gyakorlati jegyes számonkérés ismétlésére is két alkalommal, 

vizsgajellegű pótgyakorlat keretében van lehetőség. 

(3) Az ismételt vizsgára a hallgató bármely meghirdetett vizsganapra jelentkezhet - a 

vizsgákra való jelentkezés szokásos rendje szerint. 

(4) Elégtelentől eltérő (eredményes) vizsgajegy javítására a javítóvizsgával azonos 

feltételek mellett van lehetőség. A javítással újabb kreditpont nem szerezhető. A 

javítóvizsga törzslapi bejegyzésével a korábban kapott érdemjegy érvényét veszti.  

(5) Ismétlő javítóvizsga a vizsgaidőszak végéig tehető le. Rendkívüli méltányosságot 

igénylő esetben az általános rektorhelyettes engedélyével a vizsga a vizsgaidőszak 

lejárta után 7 napon belül tehető le.  

(6) Az ismétlő javítóvizsgáért, illetve sikeres vizsga javításáért a hallgatónak 

meghatározott pótdíjakat kell fizetnie (1. melléklet). Befizetés nélkül a vizsga nem 

kezdhető meg. 
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5. A tanulmányi eredmény nyilvántartása, mutatószámai 

(1) Vhr1 36. § (1) A törzslap a hallgató személyes és tanulmányi adatainak 

nyilvántartására szolgál a törzslapban megjelölt hallgatói jogviszonyhoz 

kapcsolódóan. 

(2) A hallgató tanulmányi eredményét a hallgatói információs rendszerbe (Neptun) 

csak az arra jogosult oktatók, adminisztrátorok írhatják be. A hallgatói informác iós 

rendszerbe történő bármilyen illetéktelen bejegyzésnek törvényi következménye i 

vannak.  

(3) A törzslap vezetése a TH feladata. A törzslapon az érdemjegy javítására a TH 

jogosult. A TH a javítást a vizsgáztató tanár által aláírt keltezéssel ellátott vizsga lap 

alapján végzi. A hallgató részére a hallgatói jogviszony megszűnésekor Törzslap-

kivonatot és jogviszony igazolást (megszűnt jogviszonyú személyek esetére) állít 

ki az intézmény. 

(4) A Főiskola ugyanarról a személyről az adott hallgatói jogviszonyához 

kapcsolódóan - minden jogviszony típus esetén - egy törzslapot vezet. A hallga tó i 

jogviszony megszűnése után, újabb jogviszony létesítésekor új törzslapot kell 

nyitni. A törzslapok egyedi sorszámozását a tanulmányi rendszer biztosítja. A 

papír alapú törzslap minden lapján fel kell tüntetni a Főiskola nevét és intézményi 

azonosítóját, a hallgató nevét és hallgatói azonosító számát, a törzslap sorszámát. 

A törzslapot a hallgatói jogviszony megszűnését követő három hónapon belül kell 

hitelesíteni.  

(5) A lezárt és hitelesített törzslapot ki kell egészíteni és újra kell hitelesíteni akkor, ha  

a) a hallgatói jogviszony megszűnését követően kerül sor a szakdolgoza t, 

diplomamunka, záródolgozat, a záróvizsga, a nyelvi követelmény teljesítésére, 

illetve az oklevél, oklevélmelléklet kiállítására, 

b) a törzslapban nyilvántartott adatokban módosítás szükséges hiba javítása vagy 

adatváltozás átvezetése miatt, 

c) az oklevél javítására, másodlat kiadására vagy az oklevél érvénytelenítésére 

kerül sor. 

(6) A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett – a rendelkezésre álló 

nyilvántartás, illetve iratok és adatok alapján – póttörzslapot kell kiállítani. 

(7) A Főiskola a hallgatói jogviszony megszűnésekor papír alapú hitelesített törzslap -

kivonatot ad ki 

a) hivatalból a tanulmányát végbizonyítvány (abszolutórium) nélkül befejező 

hallgató részére, amennyiben legalább egy félévet aktív hallgatóként teljesített, 

b) kérelemre a végbizonyítványt szerzett, de tanulmányát oklevél megszerzése 

nélkül befejező hallgató részére, 

c) kérelemre a szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett hallgató részére. 
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Az a) pont szerint kiadott törzslap-kivonat átadását a törzslapra rá kell vezetni. Az irat 

átadását átadás-átvételi dokumentumon kell igazolni. 

(8) A TH köteles a tanulmányi időszak lezárását követően ellenőrizni a hallgató által 

felvett és megszerzett kreditek számát, a korrigált kreditindexet. 

(9) Vhr1 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. 

𝑆ú𝑙𝑦𝑜𝑧𝑜𝑡𝑡 𝑡𝑎𝑛𝑢𝑙𝑚á𝑛𝑦𝑖  á𝑡𝑙𝑎𝑔 =  
∑(𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 × é𝑟𝑑𝑒𝑚𝑗𝑒𝑔𝑦)

𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠í𝑡𝑒𝑡𝑡  𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
 

(10) Vhr1 57§ (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 

𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =  
∑(𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 × é𝑟𝑑𝑒𝑚𝑗𝑒𝑔𝑦)

30
 

A korrigált kreditindex a kreditindexből egy, a félév során teljesített és az egyéni 

tanrendben vállalt kreditek arányának megfelelő szorzótényezővel számítható. 

𝐾𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔á𝑙𝑡 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 × 
𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠í𝑡𝑒𝑡𝑡  𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝑓𝑒𝑙𝑣𝑒𝑡𝑡 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
 

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. 

  Ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠í𝑡𝑒𝑡𝑡  𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔á𝑙𝑡

𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥
=

∑ 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 × é𝑟𝑑𝑒𝑚𝑗𝑒𝑔𝑦

𝑎𝑘𝑡í𝑣 𝑓é𝑙é𝑣𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎 × 30
×

𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙á𝑙𝑡  𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠í𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙á𝑙𝑡  𝑓𝑒𝑙𝑣𝑒𝑡𝑡 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
 

(11) A kreditindex számításánál a befogadott tantárgyak csak abban az esetben vehetők 

figyelembe, ha a tantárgy teljesítése abban a félévben történt, amelyre a kreditindex 

vonatkozik. Az adott félévi ösztöndíjak megállapításának alapja az előző félévi 

kreditindex. 

(12) Ha a tárgyakkreditációra vonatkozó döntés (pl. külföldi részképzésről visszatérő 

hallgató esetében) az ösztöndíj megállapításáig nem születik meg, az általános 
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rektorhelyettes határozza meg, hogy a hallgató melyik korábbi félévének 

kreditindexe alapján részesül ösztöndíjban. 

6. Esélyegyenlőség biztosítása 

(1) Nftv. 11. § (1) e) A Főiskola lehetőséget biztosít arra, hogy az előadások rendjé t 

– egyenlő esélyű hozzáférés biztosításával – megismerhessék és látogathassák 

azok is, akik nem állnak hallgatói jogviszonyban, 

(2) Nftv. 41. § (1) A Kormány 

a) hátrányos helyzetű hallgatói csoport, 

b) gyermekük gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévők, 

csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, 

gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban 

részesülők, 

c) fogyatékossággal élő jelentkezők csoportjához tartozók, 

d) nemzetiséghez tartozó jelentkezők csoportjához tartozók 

esélyegyenlőségét az a)–d) pontban meghatározott hallgatói csoportok 

tekintetében a felsőoktatási felvételi eljárás, illetve a felsőoktatási tanulmányai, 

a d) pontban meghatározott csoport tekintetében a magyar állami 

(rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszám meghatározása során biztosítja. 

(3) Nftv. 41. § (2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítése során nem lehet 

mentesíteni a jelentkezőt a felsőoktatási szakképzésben, alap- és 

mesterképzésben az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez 

szükséges alapvető tanulmányi követelmények teljesítése  alól. 

(4) Nftv. 49. § (8) 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. A 

vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón 

lehetővé kell tenni a segédeszköz – így különösen írógép, 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. 
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(5) Az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság a Főiskola működésében javaslatokat 

tesz az arányos képviselet elérésére, ellenőrzi az intézkedések eredményességét, 

feltárja a megkülönböztetés bármely megnyilvánulásait, az esélyegyenlőség 

érvényesülését sértő intézkedéseket, és kezdeményezi megszüntetésüket, továbbá 

foglalkozik a hátrányos helyzetű és a fogyatékkal élő hallgatók ügyeivel.  

(6) Ülésezési rend: 

a) A Bizottság az oktatási időszakokban szükség szerint ülésezik.  

b) Üléseit az elnök hívja össze, határozatképes, ha a tagjainak többsége jelen 

van. 

c) Döntéseit egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság 

elnökének szavazata dönt. 

d) Üléseiről jegyzőkönyv készül. 

(7) Vhr1. 62-64 § határozza meg a feltételeket, amelyek a felsőoktatás i 

intézményekben a fogyatékossággal élő hallgatók részére a tanulmányok 

folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosítják. 

(8) Kérelmet a Neptun rendszeren keresztül kell beadni legkésőbb augusztus 15-ig az 

őszi félévre, illetve január 15-ig a tavaszi félévre vonatkozóan az Esélyegyenlőségi 

és Szociális Bizottság részére címzett „Esélyegyenlőségi Kérelem” 

formanyomtatványon. 

(9) Határidő elmulasztása esetén felmentés csak a következő félévben kérhető. 

(10) Kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentum a Vhr1 62. § (1) és 64. §-ban 

meghatározott fogyatékosságot igazoló szakvélemény, mely alapján kedvezmény, 

illetve mentesség biztosítható a hallgató számára. 

(11) A bizottság a kérelmet legkésőbb az első oktatási héten elbírálja és a döntésről 

írásban értesíti a TH-t, az érintett tantárgyak oktatóit és a hallgatót. 

(12) A hallgató a bizottság határozata ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a 

Neptun rendszeren keresztül a Fellebbviteli Bizottság részére címzett fellebbezés t 

adhat be. 

(13) A fellebbezéssel kapcsolatos döntésről a hallgatót 15 napon belül a Fellebbvite l i 

Bizottság értesíti. 

7. Hallgatói munkavégzés szabályai, 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 
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gyakorlati képzés során az intézményben, az intézmény által alapított 

gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen. 

(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 a hallgatói munkaszerződésben részletezett módon 

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 a kötelező 

legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százaléka, a díjat – eltérő 

megállapodás hiányában – a szakmai gyakorlóhely fizeti, 

(3a) A képzési program keretében, illetve a képzés részeként – az (1) bekezdés a) 

pont szerint – megszervezett szakmai gyakorlatra – ide nem értve a duális képzést 

–  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. 

(3b) Azon munkáltatónál végzett szakmai gyakorlat esetén, amelynél a hallgató 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, az (1) bekezdés  a) pontja szerinti 

hallgatói munkaszerződést nem szükséges megkötni. 

(4) Az, aki a gyakorlati képzést szervezi, köteles felelősségbiztosítást kötni a 

felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató javára. 

7.1. A szakmai gyakorlat célja 

(1) A szakmai gyakorlat kötelezően választható tanegység a nappali és távoktatás 

munkarenden. A hallgató által választott szakon megszerzett ismeretek és 

gyakorlati készségek alkalmazása a Főiskolán kívül eső munkakörnyezetben, 

munkahelyi projektekben, vagy (munkafeladattól függően) egyedül, vállala t i, 

intézményi együttműködésben. 

(2) A szakmai gyakorlat a szakmai készségek, képességek fejlesztése, mely magában 

foglalja a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák 

fejlesztését is (egyéni, társas és módszerkompetenciák általános és 

szakmaspecifikus fejlesztése pl. pontosság, tolerancia, együttműködés, 

időgazdálkodás, kommunikáció, csoportmunka.) 
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(3) A szakmai gyakorlaton a Főiskola és a szakmai gyakorlóhely között 

megállapodásban rögzített, a gyakorlóhely alkalmazottja (gyakorlatvezető) által 

irányított tevékenység folyik, melyet az adott szak képzési programjának 

megfelelően terveznek, regisztrálnak és értékelnek (jóváhagyás/munkaterv, 

igazolás, hallgatói beszámoló). 

7.2. A szakmai gyakorlat időtartama 

(1) A hallgató a szakmai gyakorlatot valamennyi szakon a szak tantervének megfe le lő 

félévben és időtartamban köteles teljesíteni.  

(2) A 6 vagy 8 hetes szakmai gyakorlatot a hallgató lezárt négy félév után teljesíthe t i. 

Amennyiben szorgalmi időszakon kívül teljesíti a következő félében kerül 

rögzítésre. 

(3) A szakmai gyakorlattal kapcsolatos eljárásról a Főiskola a Hallgatói Szolgáltató és 

Információs Központon keresztül nyújt tájékoztatást. 

7.3. A szakmai gyakorlat teljesítése és igazolása 

(1) A szakmai gyakorlatot a hallgató hazai vagy külföldi munkáltatónál, de kizárólag 

olyan munkakörben teljesítheti, amelynél a betöltött munkakör (elvégzett feladat) 

megfelel a szakképzési céljában megfogalmazott szakmai ismeretek 

megszerzésére, gyakorlására. 

(2) A szakmai gyakorlattal kapcsolatos eljárást a Főiskola tájékoztatása alapján a 

hallgató kezdi meg. 

(3) A szakmai gyakorlat teljesítésére gyakorlóhelyet a hallgató önállóan választ. A 

formanyomtatványon (jóváhagyás/munkaterv) rögzített választást a szakfele lős 

hagyja jóvá, amennyiben a szakmai gyakorlat tervezett tartalma megfelel a 

szakmai gyakorlat tantervben rögzített követelményeinek. Gyakorlóhe ly 

választásában a hallgató igénybe veheti a Főiskola munkáltatói adatbázisát is.  

(4) A jóváhagyott gyakorlóhellyel a Főiskola együttműködési megállapodást köt a 

szakmai gyakorlat megkezdése előtt min. 1 hónappal. A hallgató a gyakorlat 

megkezdése előtt legkésőbb két héttel köteles a gyakorlatvezetőnél jelentkezni és 

a gyakorlat szakmai követelményeit egyeztetni. 

(5) A szakmai gyakorlatot a hallgató bérezéssel, mint munkavállaló, vagy bérezés 

nélkül, gyakornokként teljesíti. 

7.4. A szakmai gyakorlat értékelése 

(1) A szakmai gyakorlat értékelése komplex: értékel maga a hallgató (önértékelés) és 

a gyakorlat vezetője.  
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(2) A gyakorlat teljesítését a szakfelelős értékeli a tantervben meghatározott módon. 

(3) A gyakorlatot a szakfelelős akkor fogadja el, ha a hallgató a 

beszámolót/munkanaplót elkészítve és az igazolást/referencialevelet a 

gyakorlóhelyen megbízott gyakorlatvezető által aláírva – a tájékoztatóban 

megadott határidőig- leadja, melyben igazolt a gyakorlat eredményes teljesítése. A 

lezárt szakmai gyakorlat teljesítését a hallgatói nyilvántartó rendszerben a szakmai 

gyakorlatért felelős ügyintéző/szakfelelős rögzíti. Az igazolt szakmai gyakorlat 

kritérium követelményként az abszolutórium megszerzésének feltétele, 

felsőoktatási szakképzésen és a gazdaságtudományi képzési területhez tartozó 

alapszakokon 30 kreditértékű tantárgy. 

(4) Amennyiben távoktatási tagozaton a hallgató a szakmai gyakorlat megkezdése 

előtt a képzési idő alatt a szakmai gyakorlat követelményrendszerének megfe le lő 

tartalmú és időtartamú munkát végzett, a Főiskola – részben vagy egészben – 

elismerheti azt a szakmai gyakorlat teljesítéseként. Az elismerésről a hallgató 

kezdeményezésére a Kreditátviteli Bizottság dönt. 

7.5. A szakmai gyakorlat dokumentumai 

(1) A szakmai gyakorlat igazolásának dokumentumai az HISZK-ben találhatók. 

(2) A munkahellyel rendelkező távoktatási képzésben részt vevő hallgatók, ha 

szakmai tartalmú munkát végeznek, úgy az erről készült „NYILATKOZAT 

Szakmai gyakorlat teljesítéséről TÁVOKTATÁS munkarendben tanuló hallgatók 

részére” című formanyomtatvány elfogadható a szakmai gyakorlat igazolásaként. 

8. A szakdolgozat / záródolgozat 

(1) A szakdolgozattal/záródolgozattal és a záróvizsgával kapcsolatos részletes eljárási 

rend Egységes tájékoztató c. dokumentumban van rögzítve, melynek betartása 

kötelező. A tájékoztató és a kapcsolódó formanyomtatványok az ILIAS-on a 

Záróvizsgáztatás mappában találhatók. 

(2) Alapképzésen és szakirányú továbbképzésen (valamint 2017. szeptember 1-je előtt 

megkezdett felsőoktatási szakképzésen) a hallgatónak az oklevél megszerzéséhez 

szakdolgozatot kell készítenie és záróvizsgát kell tennie. Ez összetett, egyéni 

feladat, amely a megszerzett tudás szintézisét és alkotó alkalmazását követeli meg. 

A szakdolgozati téma egyfelől az intézetek által kitűzött témák közül választható, 

ugyanakkor a Főiskola előnyben részesíti azokat a feladatokat, amelyek a hallgató 

munkahelyén vagy másutt felmerülő konkrét szakmai feladat innovatív 

megoldását, vagy kutatási eredmény produkálását jelentik. A szakdolgozat 

témájának meg kell felelnie a szakon elvárt témának, feladatnak. Ennek részletes 
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leírása az Egységes tájékoztató c. dokumentumban található, mely elérhető az 

ILIAS-on. 

(3) Felsőoktatási szakképzésen a 2017/2018-as tanévtől a hallgatónak az oklevél 

megszerzéséhez záródolgozatot kell készítenie és záróvizsgát kell tennie. A 

záródolgozatban egy kis projektjellegű feladatot kell megoldania. A témáját a 

szakmai gyakorlaton elvégzendő munka alapján választja ki.  

(4) A szakdolgozat (FOKSZ-on záródolgozat) készítése előtt szakdolgozat-te rvet 

(FOKSZ-on záródolgozat-tervet) kell a Neptun hallgatói web felületen feltölteni. 

A tervet a szakmailag illetékes intézet vezetője (FOKSZ-on a szakfelelős) hagyja 

jóvá, ennek elfogadását a Neptunban igazolja. A terv elfogadását/elutasítá sát 

minden hallgató a Neptunban (Tanulmányok/Szakdolgozat) tekintheti meg. Az 

elutasított tervet átdolgozás után újból be kell adni. Szakdolgozat esetében 

amennyiben a hallgató a terv elfogadását követő két naptári éven belül nem adja 

azt be, a terv elévül. Ebben az esetben újabb tervet kell készítenie és jóváhagyásra 

benyújtania. 

(5) A szakdolgozat készítését legalább főiskolai oklevéllel rendelkező témavezető 

(konzulens) irányítja. A közös munkát a konzulensi lapon naplózza a témavezető , 

a szakdolgozat készítése során legalább három kunzulens-hallgató egyeztetés 

kötelező. A dolgozat beadása előtt értékelést készít a dolgozatról, amit szintén a 

konzulensi lapon rögzít. Szakdolgozatot beadni csak az ILIAS-ról letölthető, 

szakdolgozat eredetiségéről szóló nyilatkozattal lehet. 

(6) Amennyiben a hallgató a szakdolgozat beadását követően egy naptári éven belül 

nem kezdi meg a záróvizsgát, a szakdolgozat elévül, és újra kezdődik a folyamat a 

szakdolgozat-terv benyújtásával. 

(7) Átfogó jellegű szakdolgozati téma több hallgató számára közösen kiadható. Ebben 

az esetben, a dolgozatban fel kell tüntetni az egyes részek szerzőit. A közös 

felelősségű rész nem lehet több 20%-nál. A dolgozatot a jelöltek egyenként védik 

meg. 

(8) A hallgató köteles a beadott szakdolgozatához (FOKSZ-on záródolgozatához) – 

abba beleköttetve – csatolni azon nyilatkozatát, miszerint fegyelmi felelőssége 

tudatában kijelenti, hogy az írásmű saját munkája. A hallgató a szakdolgozatában 

(FOKSZ-on záródolgozatában) a szerzői jog tiszteletben tartásával köteles eljárni, 

idegen szerzői művet csak ennek megfelelően használhat fel. Idegen szerzői 

műnek kell tekinteni minden, nem a hallgató által készített irodalmi, tudományos, 

művészeti vagy egyéb szellemi alkotást, függetlenül készítőjétől (aki akár másik 

hallgató is lehet), megjelenési formájától (pl. magyar vagy idegen nyelvű 

nyomtatott vagy internetes forrás, konferencia előadás, stb.), publikussá válásának 

mértékétől vagy a forrás szakmai színvonalától, továbbá annak kell tekinteni a 

mindenkori hatályos jogszabályok szerint szerzői jogi vagy ahhoz hasonló jogi 
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védelemben részesülő műveket. A rendelkezésre álló írásmű alapján plágium 

tényének megállapítására a Főiskola bármely oktatója, bíráló, vizsgabizottsági tag 

jogosult. A plágium elkövetésének mértékére tekintettel, valamint a fokozatosság 

elvének figyelembevételével a plágium szankciója lehet: elégtelen osztályzat, 

fegyelmi eljárás. 

(9) A szakdolgozatot bíráltatni kell. A bírálatokat a javasolt osztályzat nélkül a 

záróvizsga- időszak előtt legkésőbb két héttel kell eljuttatni a jelölthöz. A bíráló 

javaslatot tesz a szakdolgozat minősítésére. 

9. Záróvizsga, abszolutórium 

(1) 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, záródolgozat 

elkészítése kivételével – teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte, 

végbizonyítványt állít ki (abszolutórium). 

(2) Vhr1 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. 

(3)  A főiskolán két záróvizsga- időszak van: a januári és a júniusi. Az adott naptári 

évben sikertelen záróvizsgát tett hallgatók részére javító záróvizsga-időszakot 

hirdethetünk meg augusztusban.  

(4) Ha a hallgató a Vhr1 56. § (2) bekezdés szerinti záróvizsga- időszak utolsó napjáig 

teljesíti a végbizonyítvány feltételeit, akkor a felsőoktatási intézmény a hallgató 

képzésének végdátumaként a Vhr1 56. § (2) bekezdés szerinti félév záróvizsga-

időszak utolsó napját állapítja meg. Ezen hallgatók esetében az adott felsőoktatás i 

intézményben – a párhuzamos képzésben résztvevők kivételével – a képzés 

végdátumával az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontja szerinti hallgatói jogviszony 

megszűnésének dátuma megegyezik. 

(5) Vhr1 59. § (1) A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell letenni, amelynek 

elnöke és legalább még két tagja van. A záróvizsga-bizottságot úgy kell 

összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi vagy főiskolai tanár, illetve 

egyetemi vagy főiskolai docens legyen, továbbá legalább egy tagja ne álljon 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az érintett felsőoktatási 

intézménnyel vagy a felsőoktatási intézmény másik szakjának oktatója 

legyen. A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. 
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(6) A záróvizsga-bizottság a szakdolgozat (FOKSZ-on záródolgozat) és a szóbeli 

szakmai vizsga osztályzatát, illetve az oklevél minősítését zárt tanácskozás 

keretében állapítja meg. A záróvizsga befejezésekor a bizottság elnöke az 

eredményeket kihirdeti. 

(7) Vhr1 59. § (2) A felsőoktatási intézmény szabályzatában határozza meg a 

záróvizsgára jelentkezés módját, a záróvizsga megszervezésének és 

lebonyolításának rendjét, eredményének kiszámítási módját.  

Ezt az ILIAS-on elérhető Egységes tájékoztató tartalmazza. 

(8) Vhr1 59. § (3) Záróvizsgát felsőoktatási intézmények közösen is 

szervezhetnek. 

(9) Nftv. 50. § (2) A hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben, alap- és 

mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be. 

(10) Nftv. 50. § (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. 

(11) Nftv. 50. § (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. 

(12) A záróvizsga 

a) a szakdolgozat (FOKSZ-on záródolgozat) megvédéséből prezentálásából és 
azzal egyidejűleg, vagy elkülönítve, 

b) a képesítési követelmények és a tanterv alapján összeállított szakmai tételekből 

tett szóbeli vizsgából áll. 

(13) Nftv. 50. § (4) Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsőoktatási 

intézménnyel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget. 

(14) Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki a záróvizsga kezdési időpontját 

megelőző minimum 3 munkanappal: 

a) a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte, 

b) a szakdolgozatot a bíráló elfogadta, illetve a felsőoktatási szakképzésen a 

záródolgozatot benyújtotta  
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c) nincs pénzügyi tartozása. 

(15) A záróvizsgára való jelentkezés a Neptun hallgatói web felületen lehetséges az 

Ügyintézés/Záróvizsga menüpont alatt. A szakdolgozatot/záródolgozatot a 

Hallgatói Információs és Szolgáltató Központba kell leadni, a Tanév rendje 

dokumentumban meghatározott határidőig. Záróvizsgára való jelentkezés után azt 

lemondani nem lehet. Igazolt hiányzás esetén (szülés, baleset, betegség vagy más 

váratlan ok miatt) az igazolást 15 napon belül be kell nyújtani. 

(16) Azok a hallgatók, akiknek 2006. szeptember 1-je előtt keletkezett jogviszonyuk, 

és 2016. szeptember 1-jéig végbizonyítványt szereztek, 2018. szeptember 1-jéig 

tehetnek záróvizsgát. 

(17) A hallgató részére az első záróvizsga lehetőség ingyenes, amennyiben a hallga tó 

az abszolutórium megszerzésének félévében záróvizsgázik. 

(18) A végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után záróvizsga 

méltányossági alapon az általános rektorhelyettes engedélyével tehető. 

(19) Sikeres a záróvizsga akkor, ha a szóbeli szakmai vizsga és a 

szakdolgozat/záródolgozat minősítése is legalább elégséges. 

(20) A záróvizsgán az elégtelen szakdolgozat/záródolgozat pótlásának feltételeiről és 

legkorábbi határidejéről a bizottság határoz; a döntést be kell vezetni a 

jegyzőkönyvbe, és a hallgató tudomására kell hozni. Elégte len 

szakdolgozatot/záródolgozatot ismételten beadni legfeljebb kétszer lehet. 

(21) Sikertelen záróvizsga, illetve záróvizsgarész kétszer ismételhető záróvizsga 

ismétlési díj megfizetése mellett (1. melléklet). Indokolt esetben méltányossági 

kérelem benyújtásával további ismétlésre az általános rektorhelyettes adhat 

engedélyt. 

(22) A sikeres záróvizsgarész nem ismételhető. 

(23) A törzslap lezárását, a záróvizsga megszervezését, lebonyolítását a TH végzi. 

10. Oklevél 

(1) 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  

alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú 

(B2 szintű) általános nyelvi, komplex, államilag elismert vagy azzal 

egyenértékű nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: nyelvvizsga). 
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a) Akik 2016. július 2. előtt kezdték meg tanulmányaikat a Főiskola a középiskola i 

érettségi bizonyítvány által tanúsított, illetve az érettségi vizsgaként elfogadott 

nyelvvizsgát általános nyelvi – komplex – nyelvvizsgaként köteles elfogadni.  

(2016. évi LXXX. törvény 73. § 1.) 

(2) Azok a hallgatók, akik a záróvizsga időpontjában még nem rendelkeznek az előírt 

nyelvvizsgával. igazolást kaphatnak a sikeres záróvizsgáról. Ezt a hallgatónak 

személyesen vagy elektronikusan kell igényelnie a HISZK irodában, vagy a 

Záróvizsga Csoportnál. Igénylést követően 10 munkanapon belül kiállításra kerül.  

Sikeres nyelvvizsga bizonyítványt bemutatását követően 30 napon belül a 

Záróvizsgacsoport kiállítja az oklevelet. 

(3) Nftv. 51. § (2) Az (1) bekezdésben foglaltakat – a záróvizsga kivételével – nem 

kell alkalmazni, ha a képzés nyelve nem a magyar nyelv. 

(4) Nftv. 51. § (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. 

(5) Nftv. 51. § (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. 

(6) Nftv. 51. § (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. 

(7) Nftv. 51. § (6) A kiadott oklevelekről központi nyilvántartást kell vezetni. 

(8) Az oklevelet a rektor írja alá. 

(9) Nftv. 52. § (1) Az oklevelet magyar és angol nyelven vagy magyar és latin 

nyelven, nemzetiségi képzés esetében magyar nyelven és a nemzetiség nyelvén, 
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nem magyar nyelven folyó képzés esetén magyar nyelven és a képzés nyelvén 

kell kiadni. 

(10) Nftv. 52. § (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. 

(11) Nftv. 52. § (3) Az alapképzésben és mesterképzésben, illetve az osztatlan 

képzésben, szakirányú továbbképzésben, felsőoktatási szakképzésben 

kiállított oklevél – jogszabályban meghatározottak szerint – munkakör 

betöltésére, tevékenység folytatására jogosít. 

(12) Nftv. 52. § (4) A felsőoktatási szakképzésben az oklevél kiadásának 

előfeltételeként a képzési és kimeneti követelmény előírhatja a nyelvvizsga 

letételét. 

(13) Nftv. 52. § (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). 

(14) Nftv. 52/A. § (1) A felsőoktatási intézmény 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 

törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(15) Nftv. 52/A. § (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéstől eltérően, ha az 

oklevél kiállítását bűncselekmény befolyásolta és a bűncselekmény elkövetését 

a bíróság jogerős ügydöntő határozata megállapította, vagy az ügyészség a 

büntetőeljárást azért szüntette meg, mert a feltételes ügyészi felfüggesztés 

tartama eredményesen telt el,  az intézmény az oklevelet időbeli korlátozás  

nélkül megsemmisíti, ha az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot nem érint. 

A megsemmisítésre egyebekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(16) Nftv. 52/A. § (2) A visszavont, megsemmisített oklevelet a felsőoktatási 

intézmény bevonja. A határozatot – indokolás nélkül – a miniszter által 

vezetett minisztérium hivatalos lapjában, valamint az oktatási hivatal 

honlapján közzé kell tenni. 

(17) Nftv. 52/A. § (4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti döntés ellen jogorvoslatnak van 

helye. 
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(18) Nftv. 52/A. § (5) Ha az oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény jogutód nélkül 

szűnt meg az (1) és (2) bekezdés szerinti eljárásban az oktatási hivatal jár el. 

(19) Nftv. 52/A. § (6) A (2) bekezdés szerinti jogerős, illetve további jogorvoslattal 

nem támadható határozatot hozó bíróság vagy ügyészség a határozatról 

haladéktalanul értesíti az oklevél kibocsátóját, valamint az oktatási hivatalt. 

(20) Vhr1 34. § (6) A hallgatói jogviszony fennállása alatt ki nem adott oklevél és 

oklevélmelléklet első kiadásának ingyenessége megilleti a volt hallgatót is. 

(21)  Az oklevélre a hallgató által előre, még a záróvizsgát megelőzően egyeztetett 

személyes adatok kerülnek. Amennyiben hibás adat kerül az oklevélre, annak 

módosítása, illetve másodlat kiállításának költsége a hallgatót terheli.  

(22) Az alapképzésen és szakirányú továbbképzésen az oklevél eredményének 

kiszámításánál a következő részeredmények átlagát kell képezni: 

a) a szóbeli záróvizsga érdemjegye kétszeres súllyal, 

b) a szakdolgozat megvédésének érdemjegye, kétszeres súllyal, 

c) a tanulmányok egészére számított súlyozott tanulmányi átlag, egyszeres 

súllyal.  

(23) Felsőoktatási szakképzésen az oklevél eredményének kiszámításánál a következő 

részeredmények átlagát kell képezni: 

a) a szóbeli záróvizsga érdemjegye kétszeres súllyal, 

b) a záródolgozat érdemjegye, egyszeres súllyal, 

c) a tanulmányok egészére számított súlyozott tanulmányi átlag, egyszeres 

súllyal.  

(24) A (22)-(23) bekezdés szerint kiszámított, 0,01-ra kerekített átlageredmény alapján 

az oklevelet a következők szerint kell minősíteni: 

a) Jeles 4,50 – 5,00 

b) Jó  3,50 – 4,49 

c) Közepes 2,50 – 3,49 

d) Elégséges 2,00 – 2,49 

(25) Kitüntetéses oklevelet kap az, aki a záróvizsga szakmai szóbeli részéből jeles 

eredményt ért el, szakdolgozatának / záródolgozatának védése jeles és a teljes 

tanulmányi időszakra vonatkozó súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4,00, 

továbbá osztályzatai között jónál alacsonyabb nincs. 

(26) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a felsőoktatásról szóló 2005. 

évi CXXXIX. törvény alapján megkezdett képzések esetében az oklevél 

minősítése a hallgatók kezdési évében érvényes tanulmányi és vizsgaszabályzat 

szerint történik. 
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11. Átmeneti rendelkezések 

(1) Nftv. 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 szakma i 

követelmények, változatlan vizsgarend 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. 

(2) Nftv. 112. § (2) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: 2005. évi felsőoktatási törvény) alapján megkezdett képzéseket 

– folyamatos képzésben – változatlan szakmai követelmények, és vizsgarend 

keretében, változatlan oklevél kiadásával, bizonyítvány kiállításával kell 

befejezni. A 2005. évi felsőoktatási törvény alapján a felsőoktatási információs  

rendszer keretében nyilvántartott személyes adatokat – ha e törvény eltérően 

nem rendelkezik – a felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős 

szerv a 2005. évi felsőoktatási törvény 35. § (4) bekezdésében meghatározott 

határidőig jogosult kezelni. 

a) Ftv. 60. § (4) A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány 

(abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási 

intézmény annak a hallgatónak állít ki, 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. A 

záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a 

hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése 

után, határidő nélkül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési 

követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a 

záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év 

eltelte után feltételhez kötheti. 

(3) Nftv. 112. § (3) Ahol jogszabály főiskolai szintű végzettségről és 

szakképzettségről rendelkezik, azon alapfokozatot és szakképzettséget is 

érteni kell. Ahol jogszabály alapfokozatról és szakképzettségről rendelkezik, 

azon főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni kell. 

(4) Nftv. 113 § (2) E törvény hatálybalépése után az, aki igazolja, hogy a 

felsőoktatási intézményben költségtérítéses, önköltséges képzésben szerzett 

oklevelet, az jogosult igénybe venni a magyar állami (rész)ösztöndíjas  

hallgatói képzést. Azoknál, akik 2006. január 1-je után felsőoktatásban 

szerzett oklevéllel vagy bizonyítvánnyal kezdenek újabb felsőfokú 
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tanulmányokat és nem tudják igazolni, hogy tanulmányaikat költségtérítés, 

önköltség fizetése mellett folytatták, – bármely képzési ciklus esetén – azt kell 

vélelmezni, hogy hét félévet vettek igénybe államilag támogatott képzésként. 

E vélelemmel szemben a hallgató, a felsőoktatási intézmény és az oktatási 

hivatal a beiratkozást megelőzően igazolással élhet. 

(5) A 2005. évi felsőoktatási törvény alapján nyilvántartásba vett felsőfokú 

szakképzés 2012 szeptemberét követően nem indítható. A már megkezdett 

képzések változatlan feltételek mellett kifutó rendszerben – de legfeljebb a 

2015/2016-os tanévben – fejezhetők be. 
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III. FEJEZET  

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 

1. Értelmező rendelkezések 

TJR 2. § 

államilag támogatott hallgató: az államilag támogatott képzésben részt vevő 

hallgató, valamint 2012 szeptemberétől kezdődően magyar állami 

(rész)ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgató. 

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; 

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; 

félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem 

fogadták örökbe; 

fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, 

aki 

a) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra 

szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy 

technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy 

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; 

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; 

saját bevétel: az Nftv. 82. § (1)–(2) bekezdése szerinti térítési díj, továbbá az 

intézményi szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj, valamint az intézmény 

vállalkozási tevékenységének eredménye, jogi személytől kapott támogatásból 
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származó bevétele, továbbá a pályázat útján kifejezetten ösztöndíj fizetésére 

kapott támogatás; 

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; 

tartósan beteg: az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb 

időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. 

TJR. 3. § Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül az Nftv. 

114/D. § (3) bekezdésében meghatározott hallgató. 

(1) Az önköltség összegét, valamint a hallgatók által befizetett szolgáltatási, illetve 

térítési díjakat, továbbá más állami támogatásokat – amennyiben jogszabály azt 

lehetővé teszi a költségvetésben írtaknak megfelelően – a Főiskola működési 

kiadásaira, fejlesztésre, valamint a HÖK feladatainak ellátásra lehet fordítani. 

(2) A hallgatók részére nyújtható ösztöndíjak, támogatások stb. kifizetése a hallgató 

által megadott bankszámlára, átutalással történik. A hallgatók által fizetendő 

szolgáltatási, illetve térítési díjak stb. befizetése a Főiskola által megadott 

bankszámlára, átutalással történik. 

(3) Az ösztöndíjban, vagy más támogatásban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj, 

támogatás folyósításának időszaka alatt minden, a folyósítást érintő változásáról 15 

napon belül értesíteni a Tanulmányi Hivatalt. Az értesítést 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, formája, 

c) a tanulmányok halasztása. 

1.1. A költségviselés formái 

(1)  Nftv. 46. § (1) A költségviselés formája szerint a felsőoktatási képzésben részt 

vevő lehet 

a) magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató, 

b) magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató, 

c) önköltséges hallgató. 
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(2) Nftv. 46. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott hallgatók számára – 

kormányrendeletben meghatározottak szerint – a magyar állam biztosítja a 

hallgatói hitel igénybevételének lehetőségét. 

(3) Nftv. 46. § (3) A magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató képzésének 

jogszabályban meghatározott költségét, valamint a magyar állami 

részösztöndíjjal támogatott hallgató képzési költségének felét az állam, az 

önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli. A magyar állami 

(rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre tekintettel a magyar állami ösztöndíj 

feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv által megállapított 

visszafizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozás. Bármely 

képzési ciklusban, felsőoktatási szakképzésben, szakirányú továbbképzésben 

részt vevő hallgató lehet magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott, 

függetlenül annak munkarendjétől. 

(4) Az önköltséges képzésben résztvevő hallgatók által fizetendő önköltség 

vállalásáról a hallgató és a Főiskola hallgatói szerződésben állapodik meg. A 

hallgatói szerződést a hallgató a beiratkozás/bejelentkezés feltételeként az adott 

oktatási ciklus elején történő beiratkozás/bejelentkezés alkalmával írja alá. 

Önköltség 

(1) Vhr1 50. § (1) A hallgatói képzési szerződés tartalmazza 

a) a képzés megnevezését, 

b) az önköltség képzésre érvényes összeget, amely a hallgatói jogviszony 

ideje alatt nem módosítható. 

 

(2)  

(3) A félévi önköltség összegének befizetését a hallgató diákhitel engedményezés 

formájában is teljesítheti, amennyiben a Diákhitel Központtal megkötött 

kölcsönszerződését igazolja a beiratkozás/bejelentkezés alkalmával, valamint 

aláírja az engedményezési nyilatkozatot az önköltség összegének befizetésére. 

(4) Önköltségi/Költségtérítési díj összegének meghatározása: 

a. Az önköltségi/Költségtérítési díj mértékét jelen szabályzat 2. sz. mellék le te 

tartalmazza.  

b. A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban minden meghirdetett képzés 

féléves önköltségi  díját megjelenteti a Főiskola.  

c. Az önköltséges képzésre felvételt, átvételt nyert, vagy átsorolt hallga tók 

beiratkozásának/bejelentkezésének feltétele a hallgatói képzési szerződés 

megkötése és az önköltség  megfizetése. 

(5) Amennyiben az önköltséges képzésben részt vevő hallgató az adott félévben aktív 

hallgatóként regisztrálta magát, de a félév során a hallgatói jogviszonya 
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megszűnik, vagy saját kérésre passzív félévet vesz igénybe, az adott félévre 

vonatkozó önköltségi díjjal kapcsolatban a Főiskola az alábbiak szerint jár el: 

a. Ha a Hallgató a tárgyait felvette, az önköltséget befizette, de tanulmánya it 

nem kezdi meg és e szándékát az aktuális félév megkezdését követően 1,5 

hónapon belül (október 14-ig, március 14-ig) a tanulmányi rendszeren 

keresztül benyújtott kérvénnyel jelzi a Főiskolának, akkor a befizetet t 

összeg 70%-a a hallgató részére kérelemre visszafizetendő. 

b. Ha a Hallgató az önköltséget/költségtérítést nem fizette be, tárgyait felvette, 

de tanulmányait nem kezdi meg és e szándékát az aktuális félév 

megkezdését követően 1,5 hónapon belül (október 14-ig, március 14-ig) a 

tanulmányi rendszeren keresztül benyújtott kérvénnyel jelzi a Főiskolának, 

akkor az önköltség 30%-át a tárgy félév második hónapjának utolsó napjáig 

(október 31., március 31.) megfizetni köteles. 

c. Ha a Hallgató vagy meghatalmazottja a hallgatói jogviszony fenntartásáva l 

kapcsolatos nyilatkozatot kizárólag vis major indokokra hivatkozva (súlyos 

baleset, tartós kórházi ápolás), október 15. napját követően vonja vissza, a 

nyilatkozat megtételét követő 30 napon belül az önköltség már megfize tet t 

teljes összegének 70%-ból időarányos része hallgató részére visszajár. 

Amennyiben Hallgató az önköltséget határidőben nem fizette meg akkor a 

teljes önköltség 30%-át és a 70% időarányos (visszajáró) részen felüli 

összeget együttesen megfizetni köteles. 

2. Részletfizetési kedvezmény 

(1) A fizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó kérelem tárgyában a Főiskola 

rektora dönt, a döntésről 15 napon belül a Tanulmányi Hivatal értesíti a hallgatót. 

(2) TJR. 4. § (1) A hallgató fizetési kötelezettségének teljesítéséhez mentességet, 

részletfizetési kedvezményt, halasztást kérelme alapján kaphat. 

(3) A Főiskolán a szemeszterenkénti önköltségi díját egy összegben kell befizetni.  

Kivételes esetben részletfizetési kedvezmény adható. 

(4) Nem kaphat részletfizetési kedvezményt a hallgató, ha 

a) diákhitel felvételére jogosult; 

b) amennyiben a korábbi félévekről tartozása van. 

(5) Az önköltséget legfeljebb két (50-50 %) részletre lehet felbontani. Az első részletet 

beiratkozáskor/bejelentkezéskor a szemeszter elején, a másodikat őszi 

szemeszterekben november 15-ig, tavasziban április 15-ig kell befizetni. 

(6) A részletfizetésre vonatkozó kérelmet részletes indoklással őszi félév esetén 

augusztus 31-ig, tavaszi félév esetén január 31-ig a Tanulmányi Hivatalhoz kell 
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benyújtani. A kérvényhez csatolni kell a hallgatóval egy háztartásban élők 

jövedelemigazolását. 

2.1. Önköltségi díjkedvezmény 

(1) A rektor a hallgató kérelmére engedélyezheti önköltségi díjának kedvezményes 

megállapítását, vagy mérséklését a hallgató tanulmányi teljesítményének, az adott 

félévben felvett kreditek számának, a hallgató szociális helyzetének a figyelembe 

vételével. A díj mérséklése nem haladhatja meg az 50%-ot.  

(2)  

(3) Az önköltségi/költségtérítési díj mérséklésére vonatkozó kérelem a szemeszter 

kezdetét követő egy hónapon belül nyújtható be. 

(4)  

3. A hallgatói támogatások forrásai 

(1) Hallgatói normatíva: az magyar állami (rész) ösztöndíj teljes idejű (nappali 

munkarendű) alapképzésben, valamint első alapképzésben részt vevő hallgatók 

október 15-i és március 15-i statisztikai adatközlések alapján megállapíto tt 

jogosulti létszámának számtani közepe és a tárgyévre vonatkozó költségvetés i 

törvényben rájuk megállapított hallgatói juttatásokhoz nyújtott egy főre jutó 

normatív hozzájárulás szorzatából képzett keretösszeg. 

(2) Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva: az magyar állami 

(rész) ösztöndíj teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, valamint első 

alapképzésben részt vevő hallgatók együttes évi átlaglétszáma és a költségvetés i 

törvényben meghatározott egy főre jutó tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és 

kulturális normatíva szorzatából képzett keretösszeg (44 %). 

(3) „Te jössz” fenntartói ösztöndíj: a „Te jössz” fenntartói ösztöndíj rendszert a Gábor 

Dénes Főiskola fenntartója alakította ki a 2012. szeptember 1 - 2015. szeptember 

1. között felvételt nyert, a Főiskolával jogviszonyban álló, önköltséges képzésben 

történő részvételre jogosult hallgatók tanulmányainak megkönnyítésére.  

4. Ösztöndíjak, támogatások 

4.1. Tanulmányi ösztöndíj 

(1) TJR. 13. § (1) A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára 

adható. Tanulmányi ösztöndíjban a felsőoktatási intézmény államilag 

támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a 

részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi 
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ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva öt százalékának 

megfelelő összeget. 

(2) A tanulmányi ösztöndíj összegét – félévente - az előző szemeszter eredménye 

alapján kell megállapítani. 

(3) Tanulmányi ösztöndíjban részesül az I. tanév 2. félévétől 1-1 félév időtartamra az 

a hallgató, akinek tanulmányi eredménye az adott félévben legalább 3,71. A 

tanulmányi ösztöndíj összege a tanulmányi eredménnyel arányosan növekszik. 

(4) A hallgató akkor részesülhet az adott félévben tanulmányi ösztöndíjban, ha az 

előző félévben a felvett tárgyak kreditpontjainak legalább 80 %-át megszerezte, 

eredményét legfeljebb egy utóvizsgával érte el. A tanulmányi ösztöndíj 

visszamenőlegesen nem érvényesíthető. 

(5) A Főiskolára első alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozását követő első 

képzési félévben tanulmányi ösztöndíjban nem, viszont fenntartói ösztöndíjban 

részesülhet. Nem részesülhet továbbá tanulmányi ösztöndíjban az a hallgató, aki 

az előző félévben passzív jogállásban volt. A képzési idő utolsó szemeszterének 

lezárását követően tanulmányi ösztöndíj nem fizethető. 

(6) Azon tantárgyakra, amelyekből a hallgatónak felmentése van, a felmentés alapjául 

szolgáló tantárgy vizsgaeredményét (több tárgy esetén azok átlagát) kell 

figyelembe venni. 

(7) A tanulmányi ösztöndíj forrása a hallgatói normatív támogatás intézményi 

költségvetésében meghatározott összege. 

(8) Más felsőoktatási intézményből átvett hallgató esetén az átvétel időpontja a 

tanulmányi ösztöndíj szempontjából a Főiskolára való felvétel időpontjának 

számít. 

(9) A tanulmányi ösztöndíj mértéke: 

Ösztöndíjátlag 
Tanulmányi ösztöndíj 

Ft/hó 

3,71 – 4,00 15 000 Ft 

4,01 – 4,25 18 000 Ft 

4,26 – 4,50 21 000 Ft 

4,51 – 4,75 24 000 Ft 

4,76 – 4,95 30 000 Ft 

4,96 – 5,00 40 000 Ft 

 

(10) A félévre fizetendő tanulmányi ösztöndíjhoz az ösztöndíjátlagot a Tanulmányi 

Hivatal számítja, ellenőrzi. A jogosultak listáját szeptember 30-ig, illetve február 
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28-ig kell elkészíteni, illetve átadni a Gazdasági Irodának. A Főiskola a tanulmányi 

ösztöndíjat egy összegben folyósítja az érintett hallgatók részére. 

4.2. „Te jössz” fenntartói ösztöndíj 

(1) A „Te Jössz” ösztöndíj program keretében meghirdetett, önköltséges hallgatók 

számára nyújtható fenntartói ösztöndíjra 

a)  jogosultak azok a hallgatók, akik 2012. szeptember 01. és 2015. szeptember 

01. között a Felsőoktatási felvételi eljárás keretén belül felvételt nyertek a 

Főiskolára és a felvételi időszakokban felvételi pontszámuk alapján bekerültek 

a szakonként 10%-os legjobb pontszámot elért hallgatók közé 

b) pályázhatnak azok a hallgatók, akik féléves ösztöndíj- indexe legalább 4,00. 

(2) A „Te jössz” fenntartói ösztöndíj a hallgatók számára természetben nem kerül 

kifizetésre, hanem az aktuális féléves tandíjból kerül jóváírásra. 

(3) Az első félévre érvényes, az ösztöndíj odaítélésének ponthatárait a felvettek 

felvételi pontszámai alapján szakonként az Oktatási és Tanulmányi Bizottság 

állapítja meg. A további félévekre a rangsorolás az előző félévre vonatkozó 

ösztöndíjátlagok szerint történik, amelyek alapján szakonként a jogosultságnak 

megfelelő minimális értéket a félév elején az Oktatási és Tanulmányi Bizottság 

határozza meg. 

(4) A fenntartói ösztöndíj csak az illető szak képzési idejének végéig adható. Ez az 

időtartam passzív félév(ek) esetében ezek számával meghosszabbod ik. Passzív 

félévben a fenntartói ösztöndíj nem vehető igénybe. 

4.3. Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj 

(1) A hallgatók a kiemelkedő szakmai, illetve tudományos és közéleti teljesítmény 

alapján megállapított ösztöndíjban részesülhetnek. 

(2) Ezen ösztöndíj kedvezményezettjeire, illetve összegére a hallgatók és az oktatók 

egyaránt tehetnek javaslatot. Az ösztöndíjakat a Szenátus ítéli oda. 

(3) Ezen ösztöndíj forrása a hallgatói állami normatív támogatás intézményi 

költségvetésben meghatározott összege. 

(4) A félévenként egy összegben kifizetésre kerülő ösztöndíj összege a hallga tó i 

állami normatív támogatás éves összegének max. 75 %-a lehet. 

(5) TDK tevékenységért jutalomban részesülhetnek a hallgatók. 

(6) A Főiskola a kiváló és jeles eredménnyel végző hallgatóit értékes  

könyvjutalomban részesíti. 
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4.4. Hallgatói aktivitás támogatása 

(1) A Főiskola támogatja a Hallgatói Önkormányzat, illetve hallgatók által szervezett 

szakmai, tudományos diákköri, illetve külföldi tanulmányi tevékenységeket, ennek 

forrása egyrészt a központi költségvetési forrásokon kívüli egyéb támogatás, 

másrészt a Főiskola egyéb bevételeinek intézményi költségvetésben meghatározo tt 

összege. 

(2) A Hallgatói Önkormányzat a működési költségek felhasználásáról évente 

beszámol a Szenátusnak. 

4.5. Tankönyv- és jegyzettámogatás 

(1) A Főiskola minden önköltséges jogállású hallgatója mindenoktatási segédanyagot 

térítésmentesen kap meg, illetve vehet igénybe, az adott félévi önköltség befizetése 

esetén. 

(2) Az magyar állami (rész) ösztöndíj jogállású alapképzési szakok hallgatói minden 

előírt tankönyvet, jegyzetet, oktatási segédanyagot térítésmentesen megkapnak. 

5. Rászorultsági alapon adható juttatások 

5.1. Alaptámogatás 

(1) TJR. 15. § (1) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű 

felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben hallgatói 

jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a 

hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, 

amennyiben a hallgató a 16. § (2)–(3) bekezdésében foglalt feltételeknek 

megfelel. 

5.2. Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj 

(1) Az alapképzés, illetve a felsőoktatási szakképzés magyar állami (rész) ösztöndíj 

nappali tagozatos hallgatói rendszeres, illetve rendkívüli szociális ösztöndíjban 

részesülhetnek a támogatás mértékének megfelelő arányban. 

(2) Ha a hallgató több szakon folytat tanulmányokat és több szakon jogosult 

támogatásra, a beiratkozáskor köteles nyilatkozni, hogy mely szakon kéri 

juttatásainak kifizetését. A párhuzamos képzésben résztvevő hallgató egyidejűleg 

csak egy intézmény szabályzata alapján részesíthető támogatásban. 

(3) A 2007. évtől felvett hallgató szociális alapú támogatásban csak abban a 

felsőoktatási intézményben részesülhet, ahol először létesít hallgatói jogviszonyt. 
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(4) TJR 21.§ (1) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell 

venni 

a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott 

bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi 

helyzetét; 

b) a képzési hely 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. 

(5) TJR 21.§ (2) A jövedelem számításakor 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. 

(6) Pénzbeli szociális ösztöndíjban a valóban rászoruló hallgatók részesülhetnek. 

Ezért az ösztöndíj csak egyéni, részletes indoklást tartalmaz pályázat alapján 

ítélhető meg. 

(7) A szociális ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázatokat a Tanulmányi 

Hivatalba kell eljuttatni. 

(8) TJR. 16. § (1) A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete 

alapján –az intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási 

rend és elvek szerint – egy képzési időszakra biztosított , havonta folyósított 

juttatás 

(9) TJR. 16. § (2 ) 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 e 

rendelet 21.§-ában foglaltakat figyelembe véve és  

fogyatékkal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy 

halmozottan hátrányos helyzetű, vagy 

családfenntartó, vagy 

nagycsaládos, vagy 
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árva, illetve mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, 

elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt. 

(10) TJR. 16. § (3) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem 

lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatív a 10 %-a, amennyiben a 

hallgató: 

a) hátrányos helyzetű, vagy 

b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy 

c) félárva. 

(11) TJR. 17. § (4) A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete 

váratlan romlásának enyhítésére – az intézményi térítési és juttatás i 

szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint folyósított egyszeri 

juttatás. 

(12) TJR. 17. § (2) Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján 

részesülhet. A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta egyszer 

döntést kell hozni. A kifizetésről a döntést követő nyolc munkanapon belül 

intézkedni kell.  

(13) Rendkívüli (egyszeri) szociális ösztöndíj odaítéléséről egyénenként, részletes 

indoklást tartalmazó kérelem alapján dönt az Oktatási és Tanulmányi Bizottság. A 

beérkezett kérelmek havonta egyszer kerülnek elbírálásra. A rendkívüli szociális 

ösztöndíj kifizetése a döntést követően történik. 

(14) Rendkívüli (egyszeri) szociális ösztöndíj az alábbi esetekben adható: 

a) ha a hallgató az igénylést megelőző félévben házasságot kötött, 

b) ha a hallgatónak az igénylést megelőző félévben gyermeke született, 

c) ha a hallgató eltartója, eltartott testvére az igénylést megelőző félévben 

elhalálozott, 

d) egyéb, a hallgató szociális helyzetének váratlan romlásával járó, különös 

méltányosságot igénylő, rendkívül indokolt esetben. 

(15) A rendkívüli (egyszeri) szociális ösztöndíj összegéről a Főiskola szociális ösztöndíj 

szabályzata rendelkezik. 

(16) Az a hallgató, aki kérelmében a valóságnak nem megfelelő adatokat ad meg, a 

részére juttatott támogatást köteles visszafizetni és tanulmányainak egész 

időtartamára kizárja magát a támogatás minden fajtájából. 

A szociális támogatás odaítéléséről az összes mérlegelhető körülmény 

figyelembevételével az Oktatási és Tanulmányi Bizottság véleménye alapján a rektor 

dönt, értesítést a döntésről a Tanulmányi Hivatal küld a hallgatónak. A döntés ellen 

fellebbezésre, írásban az eredményhirdetést követően 15 napon belül van lehetőség. A 

fellebbezésről a Fellebbviteli Bizottság a fellebbezés beérkezését követően 3 napon 

belül dönt. A fellebbezést az Információs Központban személyesen lehet leadni. 
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5.3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

TJR. 18.§  

(1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj (a 

továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíj) olyan pénzbeli szociális juttatás , 

amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a 

továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott 

települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott 

szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: önkormányzati ösztöndíjrész) és az 

önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében e 

rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: 

intézményi ösztöndíjrész) áll. 

(2) Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az 

állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer 

keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben, 

mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 

szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

(3) Az intézményi ösztöndíjrész forrása az intézmények költségvetésében 

megjelölt elkülönített forrás. 

(4) A települési, illetve a megyei önkormányzat évente csatlakozhat az 

Ösztöndíjrendszerhez. A csatlakozás eljárási rendjét az oktatásért felelős 

miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé. 

(5) Az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre jutó legnagyobb összegét (a 

továbbiakban: összeghatár) az oktatásért felelős miniszter évente a tárca 

hivatalos lapjában teszi közzé. 

(6) Az intézményi ösztöndíjrész havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész 

összegével megegyező összeg, azonban nem haladhatja meg az (5) bekezdés 

alapján meghatározott összeghatárt. 

(7) Az Ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó 

szociális helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj megítélésekor a pályázó 

tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe. 

(8) Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási 

intézményben folyósított támogatástól. 

TJR. 19.§  

(1) Az Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs , 

a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az 
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oktatásért felelős miniszter által kijelölt szervezet (a továbbiakban: 

pályázatkezelő szervezet) látja el. 

(2) Az intézményi ösztöndíjrészt az oktatásért felelős miniszter adományozza. 

(3) A települési, illetve a megyei önkormányzatok által az Ösztöndíjrends zer 

keretében pénzeszközátadásként a pályázatkezelő szervezet kezelésében levő 

számlára félévente egy összegben eljuttatott támogatást a pályázatkeze lő 

szervezet félévente egy összegben, a kifizetés helyéül szolgáló felsőoktatási 

intézmény számára pénzeszközátadásként köteles átadni, és az átutalásról 

félévente köteles elszámolni a települési, illetve a megyei önkormányzatnak. 

(4) Az ösztöndíjat a hallgatói juttatásokat kifizető intézmény folyósítja a 

hallgatónak. A felsőoktatási intézmény kötelessége a kifizetés megkezdése előtt 

megvizsgálni a jogosultságot. 

(5) Az ösztöndíj folyósítása előtt felsőfokú tanulmányait megkezdett hallgató 

számára az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március hónapban kezdődik, 

azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az önkormányzati 

ösztöndíjrész kifizetése március hónapban, de legkésőbb a felsőoktatási 

intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj kifizetésekor indul, 

amikor az addig esedékes ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd a 

továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik az intézményi 

ösztöndíjrész kifizetésével együtt. 

(6) Amennyiben a hallgató felsőfokú tanulmányait először az ösztöndíj 

folyósításának félévében kezdte meg, akkor az intézményi ösztöndíjrész 

folyósítása az intézményi hallgatói juttatások kifizetésével azonos rendben 

történik október (keresztféléves képzések esetében március) hónaptól. Az 

önkormányzati ösztöndíjrész folyósítása október (keresztféléves képzések 

esetében március) 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. 

(7) Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, 

az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – 

teljes egészében szünetel. 

(8) Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósítása feltételeinek nem felel meg, 

a felsőoktatási intézmény köteles az ösztöndíj folyósítását megszüntetni. A 

felsőoktatási intézmény a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb 

június 30-ig, illetve január 31-ig számol el a ki nem fizetett ösztöndíjakról a 

pályázatkezelő szervezettel. Az ösztöndíj folyósításának megszüntetését az 
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elszámolást követően a pályázatkezelő szervezet közli a települési, illetve a 

megyei önkormányzatokkal. 

(9) Amennyiben a hallgató nem jogosult az ösztöndíjra, a rá eső, már átutalt, de ki 

nem fizetett önkormányzati ösztöndíjrészt a felsőoktatási intézmény a 

pályázatkezelő szervezet számára 30 napon belül köteles visszautalni. A 

pályázatkezelő szervezet az intézményektől visszaérkezett összegeket az 

ösztöndíjat adó települési, illetve megyei önkormányzat részére a tanulmány i 

félév lezárását követően visszautalja. 

(10) 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 pályázatkezelő szervezetet. Az értesítési 

kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 

adatok változásakor: 

a) a hallgató neve, lakóhelye, elektronikus levelezési címe, 

b) a hallgató képzésének megnevezése, munkarendje, finanszírozási formája,  

c) a tanulmányok halasztása. 

(11) 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 a 

folyósító felsőoktatási intézmény 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. 

TJR. 20.§  

(1) A felsőoktatási intézmények térítésmentesen kötelesek havonta, az egyéb 

általuk nyújtott juttatásokkal együtt és azokkal azonos módon folyósítani az 

ösztöndíjat. Az önkormányzati ösztöndíjat a felsőoktatási intézmény csak 

abban az esetben köteles kifizetni, ha annak fedezetét a pályázatkeze lő 

szervezettől a számlájára átutalta. 

(2) Az intézményi ösztöndíjat abban az esetben is ki kell fizetni, ha az 

önkormányzati ösztöndíj fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény 

számláján. 

(3) Az állami felsőoktatási intézmények költségvetésében az intézményi 

ösztöndíjrészként megjelenő költségvetési támogatások elszámolására – a 

jogosultság figyelembevételével – az éves beszámoló keretében kerül sor. 

(4) A nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények az intézményi 

ösztöndíjrészt biztosító finanszírozási megállapodásban foglaltak szerint 

kötelesek az ösztöndíj folyósításáról elszámolni az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának. 
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(5) E rendelet alkalmazásában a fővárosi önkormányzatot megyei 

önkormányzatnak, a fővárosi kerületi önkormányzatot települési 

önkormányzatnak kell tekinteni. 

6. Diákhitel 

(1) A hallgatói hitel célja, hogy esélyt nyújtson a tanuláshoz. A hitel igénybevéte lére 

azon hallgatók jogosultak, akik érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, 

illetve a hitel igénylésének időpontjában még nem töltötték be a 45. életévüket. 

(2) Hallgatói hitelre a (3) bekezdésben meghatározott feltételekkel - egyéni hitelbírá lat 

és kockázatértékelés nélkül - jogosult: 

a) a magyar állampolgár, a menekültként elismert, valamint a bevándorolt vagy 

letelepedett jogállású személy, továbbá 

b) az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki 

ba) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 

beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: 

Szmtv.) 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján három hónapot meghaladó 

tartózkodásra jogosult, 

bb) a ba) pontban meghatározott személy családtagjaként az Szmtv. 6. § (2) 

bekezdése alapján három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult, 

bc) az Szmtv. 7. § (1) bekezdése alapján három hónapot meghaladó 

tartózkodásra jogosult, vagy 

bd) az Szmtv. alapján állandó tartózkodásra jogosult. 

(3) A hitelfelvétel feltétele, hogy a hallgató, tanuló (a továbbiakban: hallgató) 

a) felsőoktatási intézményben - magyar állami (rész) ösztöndíj, illető leg 

önköltséges képzésben, az Nftv. által meghatározott képzési formákban, 

illetve szinten - érvényes hallgatói, tanulói jogviszonnyal (a továbbiakban: 

hallgatói jogviszonnyal) rendelkezzen, 

b) lakóhelyét külön jogszabályban meghatározottak szerint a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartásba bejelentette, és 

c) tanulmányai folytatása céljából a képzési időszakra bejelentkezett, valamint 

d) a hitel igénylésekor nincs érvényes hallgatói kölcsönszerződése a Diákhite l 

Központtal. 

(4) Nem jogosult hallgatói hitelre az, akinek korábban kötött kölcsönszerződése 

megszűnt és hallgatói hiteltartozása van. 

(5) A hitelt 10 tanulmányi félévre lehet felvenni, egy szemeszterben legfeljebb 5 

tanulmányi hónapra. 
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(6) Ha a hallgató több szakon, illetve felsőoktatási intézményben tanul a jogosultsági 

időt a magasabb, illetve a hosszabb képzési időtartam szerint kell megállapítani. 

(7) A felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók jogosultsági ideje módosul, 

amennyiben tanulmányaikat alapképzésében folytatják. A jogosultsági idő a 

törvényben meghatározott képzési időtartamig terjed. A módosult jogosultsági idő 

csökken azon tanulmányi félévek számával, amely alatt a hallgató hitelt vett fel. 

(8) A felvehető hitelösszeg mértékének megváltoztatására szeptember 30-ig, illetve 

február 28-ig van lehetőség. 2003-tól a hallgatói kölcsön összegét a Kormány 

rendeletben állapítja meg. 

(9) A hitel nyújtásának, törlesztésének, kamatozásának feltételeiről a Diákhite l 

Központ üzletszabályzatában tájékoztatja a hitelfelvevőt. 

(10) A hallgató jogviszonyát a Tanulmányi Hivatal igazolja a Diákhitel Központ részére. 

6.1. Diákhitel engedményezés 

(1) 2008/2009. tanév őszi szemeszterétől a Főiskola hallgatói rendelkezhetnek arról, 

hogy az általuk igényelt diákhitelt – vagy abból egy meghatározott összeget – a 

Diákhitel Központ Zrt. közvetlenül a főiskolánknak utalja az adott félévre szóló 

önköltség részbeni, ill. teljes összegének – fedezésére (azaz a hitelt igénylő 

hallgató a kölcsön összegét, illetve annak meghatározott részét a felsőoktatásban 

folytatott tanulmányok finanszírozása érdekében, az önköltség megfize tése 

céljától a felsőoktatási intézményre engedményezheti). Ezzel a megoldássa l a 

hallgató az önköltség összegét diákhitelből finanszírozhatja úgy, hogy az 

intézmény megelőlegezi a beiratkozott státuszát, mintha a félév kezdetével 

befizette volna az önköltséget. 

(2) A hallgatói hitel engedményezése az erre a célra szolgáló adatlap kitöltéséve l 

kezdeményezhető, melyhez a budapesti Hallgatói Információs és Szolgáltató 

Központban lehet hozzájutni. 

(3) A hallgatói hitel engedményezésére szolgáló adatlap 3 példányban töltendő ki az 

útmutató alapján, de aláírni csak leadáskor kell. A megállapodás kizárólag a 

nyomtatványon megjelölt tanulmányi félévre érvényes. A kölcsönösszeg 

engedményezésével a folyósítás gyakorisága automatikusan egy összegű 

folyósításra módosul. Az igényelt kölcsön mértéke engedményezésse l 

módosítható. 

(4) A hallgatói hitel engedményezésére szolgáló kitöltött nyomtatvány leadható 

beiratkozáskor/bejelentkezéskor – esetleg a bejelentkezést megelőzően, ha annak 

időpontja a leadási határidő utáni – a Tanulmányi Hivatalban szeptember 15-ig, ill. 

február 15-ig. Ehhez be kell mutatni személyazonosító okmányt, valamint a 

hitelszerződést, mert ezek alapján történik az átvétel előtti ellenőrzés. 
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(5) Személyazonosító okmánynak minősül az alábbiak közül bármelyik: 

a) a régi típusú, könyv formátumú személyi igazolvány, 

b) az új típusú, kártya formátumú személyazonosító igazolvány, 

c) az útlevél, 

d) a 2001. január 1-jét követően kiállított gépjárművezői engedély, 

e) a menekült státuszt igazoló személyi igazolvány, 

f) a letelepedett, a bevándorolt státuszt igazoló személyazonosító igazolvány, 

g) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetében a 

tartózkodási jogot igazoló okmány. 

(6) Az alábbi esetekben nem áll módunkban átvenni a kitöltött nyomtatványt: 

a) ha az átadó nem jogosult arra, hogy az adott szemeszterre bejelentkezzen, 

b) ha az illető a beiratkozást megelőzően kíván élni ezzel a lehetőséggel, 

c) ha a hitelfelvevő nem mutatja be az adategyeztetéshez szükséges iratokat, 

d) ha az adatlapon szereplő valamely adat az ellenőrzés során hibásnak 

bizonyul, 

e) ha az adatlap javítást, ill. olvashatatlan adatot tartalmaz, 

f) ha az átvétel határideje lejárt. 

(7) Az engedményezés abban az esetben teljesíthető, ha a Hitelfelvevő a Főiskolára 

bejelentkezett hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és ennek tényét az intézmény a 

Diákhitel Központ Zrt. részére visszaigazolja, valamint ha a folyósítás és az 

engedményezés feltételei egyebekben fennállnak. 

(8) A Diákhitel Központ Zrt. az adott tanulmányi félévre igényelt és igénybe vehető 

kölcsön engedményezett részét a Főiskola bankszámlájára, az esetleges 

fennmaradó részt a hitelfelvevő bankszámlájára, az adott tanulmányi félév első 

folyósítási időpontjában egy összegben utalja át. 

(9) Engedményezés esetén a hitelfelvevő az engedményezésre vonatkozó 

rendelkezése teljesítéséig a kölcsön folyósítását nem szüneteltetheti, a havi 

folyósításra történő átállást, az igényelt kölcsön összegének mérséklését nem 

kezdeményezheti és a kölcsön-szerződést nem mondhatja fel. 

7. Magyar állami (rész) ösztöndíj és önköltséges képzési 

forma közötti átsorolás rendje 

(1) Az magyar állami (rész) ösztöndíj, illetve önköltséges képzési forma közötti 

átsorolásról a tanév végén, a képzési időszak lezárását követően kell döntést hozni.  

(2) A támogatási időbe be kell számítani a megkezdett magyar állami (rész) ösztöndíj 

félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok 

miatt nem sikerült befejezni a félévet. 
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(3) Az átsorolási döntés során azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni, akik az 

adott felsőoktatási intézményben legfeljebb egy képzési időszakban folytattak 

tanulmányokat, továbbá akik betegség, szülés vagy más a hallgatónak fel nem 

róható ok miatt félévüket nem tudták befejezni. 

(4) Amennyiben a felsőoktatási intézmény megállapítja, hogy az átsorolással érintett, 

magyar állami (rész) ösztöndíj képzésben részt vevő hallgatók száma a tanévben a 

felsőoktatási intézmény magyar állami (rész) ösztöndíj képzésben részt vevő 

hallgatóinak tizenöt százalékát meghaladó hallgatót kellene átsorolni önköltséges 

képzési formára, a hallgatók összesített korrigált kreditindexe alapján legjobban 

teljesített hallgatókat kell az átsorolás alól mentesítenie. 

(5) A Főiskola tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt a magyar állami 

(rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két 

olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg 

legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség 50%-át, illetve a minimum 

2,00-ás tanulmányi átlagot. A Főiskola az átsorolásról kivételes méltánylást 

érdemlő esetben eltekinthet. 

(6) Azonos kreditindexű hallgatók esetében a döntésnek azonosnak kell lennie.  

(7) A megürült magyar állami (rész) ösztöndíj hallgatói létszámkeretre azok vehetők 

át, akik önköltséges nappali tagozaton:  

a) az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben 

előírt kreditmennyiségnek legalább az 50 %-át, és az összesített korrigált 

kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgatók, 

továbbá akiknek 

b) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az magyar állami (rész) 

ösztöndíj hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó 

ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített kreditindexe. 

(8) Nem vehető át magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési formára az az 

önköltséges hallgató, akinek a korábban igénybe vett magyar állami (rész) 

ösztöndíj féléveinek száma kettővel – fogyatékossággal élő hallgatók esetében 

néggyel – meghaladja az adott szak képzési idejét. 

(9) Az át nem sorolt hallgatók ugyanabban a képzési (finanszírozási) formában 

folytatják tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben. 

(10) A hallgató a nemzeti felsőoktatási törvényben, illetve a szabályzatokban 

előírtaknak megfelelően létesíthet hallgatói jogviszonyt a Főiskolával. Passzív 

félévben a hallgatói jogviszonya szünetel, támogatásban nem részesíthető. 

(11) Az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre való átsorolás feltétele, hogy a 

hallgatónak az adott tanévben elért eredménye meghaladja az önköltséges 

képzésére átsorolt hallgató eredményét. 
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(12) Több, az átvételre várakozó hallgató esetén a sorrendet az addigi tanulmányi 

eredmény alapján kell megállapítani. 

(13) Átvételre csak a második tanévtől kezdve van lehetőség. 

(14) Az átvételt a hallgatónak írásban kell kezdeményeznie tárgyév június 30-ig, illetve 

január 31-ig (keresztfélév). A kérvényt az Információs Központon keresztül a TH-

hoz kell beadni, ill. vezetni. 

(15) Az átvételi kérelmeket a TB bírálja el. 

8. Szolgáltatási és térítési díjak 

(1) Eljárási díjakat a 1. melléklet díjtáblázata tartalmazza. 

(2) Térítési díjakat a 2. melléklet tartalmazza. 

(3) Vhr1 34. § (6) A hallgatói jogviszony fennállása alatt ki nem adott oklevél és 

oklevélmelléklet első kiadásának ingyenessége megilleti a volt hallgatót is. 

(4) A hallgató kérésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 36. § (2) 

bekezdés 7. pontjában meghatározott adatok ingyenes hitelesítését félévente egy 

alkalommal biztosítja a Főiskola. 

8.1. A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés 

díjmentes szolgáltatásai, önköltséges képzés térítési díj 

ellenében igénybe vehető szolgáltatásai 

Nftv. 83. § (1) Ha a hallgató önköltséges képzésben vesz részt, a 81. § (1)–(2) 

bekezdésében meghatározottakért önköltséget, a 82. § (1)–(2) bekezdésben 

felsoroltakért térítési díjat kell fizetnie. 

Nftv. 81. § 

(1) 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 megismétlése, a záróvizsga letétele, 

továbbá a fokozatszerzési eljárás a hallgatói jogviszony fennállása alatt, 

az 53. § (2) bekezdésben foglaltak szerint, 

b) szakkollégiumi foglalkozások, 
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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 tisztálkodás i 

eszköz, 

e) a hallgatói tanácsadás, 

f) a képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi 

okirat első alkalommal történő kiadása, amennyiben kormányrende le t 

a hallgatóra kedvezőbb feltételt nem állapít meg. 

(2) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében – jogszabály 

eltérő rendelkezésének hiányában – a felsőoktatási intézmény nem kérhet 

igazgatási szolgáltatási díjat (pl. beiratkozási díj). 

(3) Ha magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató 

valamely EGT-államban olyan részképzésben vesz részt, amelyben folytatott 

tanulmányai a hazai felsőoktatási intézmény képzésébe beszámíthatók, a 

hallgató a külföldi tanulmányok idejére – a (4) bekezdésben meghatározottak 

szerint – attól a felsőoktatási intézménytől, amellyel hallgatói jogviszonyban 

áll, ösztöndíjat kaphat. 

(4) A hallgató akkor jogosult az (3) bekezdésben meghatározott ösztöndíjra, ha 

külföldi tanulmányait a felsőoktatási intézmény hozzájárulásával kezdte meg. 

(5) A (3) bekezdésben meghatározott ösztöndíj a képzési támogatás terhére  

adható. Az ösztöndíj adományozásáról nyilvános pályázat útján kell dönteni. 

8.2. A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés és az 

önköltséges képzés önköltség-fizetés illetve térítési díj 

fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatásai 

Nftv. 82. § 

(1) 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), 
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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. 

(2) A felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata az ugyanabból a 

tantárgyból tett harmadik és további vizsgát, előadások, szemináriumok, 

konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok ismételt felvételét, a 

térítési és juttatási szabályzata a tanulmányi és vizsgaszabályzatban 

meghatározott kötelezettség elmulasztását vagy késedelmes teljesítését fizetési 

kötelezettséghez kötheti. A fizetési kötelezettség mértéke esetenként nem 

haladhatja meg teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbér) öt százalékát. 

(3) Az (1)–(2) bekezdés alapján kérhető térítési díj megállapításának rendjét a 

térítési és juttatási szabályzatban kell meghatározni, azzal a megkötéssel, 

hogy annak kumulált összege – az (1) bekezdés a) pontban foglalt szolgáltatás  

figyelembevétele nélkül – nem lehet magasabb, mint az önköltség fele. 

(4) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgató a vendéghallgatói 

jogviszonyának keretében is a 81. §-ban és az (1)–(3) bekezdésben 

meghatározottak szerint vehet részt az oktatásban. 

(5) Eljárási díjak (1. melléklet díjtáblázata) 

a) adminisztratív kötelezettség elmulasztása, 

b) fizetési kötelezettség mulasztása, 

c) tanulmányi kötelezettség mulasztása, késedelmes teljesítése 

d) kérelmek, 

e) vizsgákhoz és tantárgyfelvételhez kapcsolódó díjak, 

f) tanulmányokkal kapcsolatos iratok pótlása, fordítása és hitelesítése, 

igazolások esetén fizetendők. 

8.3. További szolgáltatások térítési díj fizetése mellett: 

(1) A képzéssel kapcsolatos valamennyi okirat második, vagy többedik alkalommal, 

valamint – az oklevél és diplomamelléklet a jogszabály szerinti módon történő első 

kiadása kivételével – idegen nyelvű fordításban történő kiadása, illetve másolása,  

hitelesítése. 

(2) Vendéghallgatói jogviszony keretében a képzésben részt vevő hallgató is az 8.1. – 

8.2. pontban meghatározottak szerint vehet részt az oktatásban. Önköltséges 

vendéghallgató tárgyfelvételi díját az 1. melléklet díjtáblázata tartalmazza. 
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(3) A térítési díj megállapítása az magyar állami (rész)ösztöndíj és az önköltséges 

képzésben részt vevő hallgató esetén egységesen az Nftv. 83. § (2) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően történik 

Nftv. 83. § (2) A térítési díj megállapításának rendjét a térítési és juttatás i 

szabályzatban kell meghatározni, amely alapján a hallgató és a felsőoktatási 

intézmény megállapodásban rögzíti a térítési díj összegét. 

(4) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében a térítési díj 

összege nem lehet több, mint a kumulált – az alap- és mesterképzés tantervében 

magyar nyelven meghatározott, magyar nyelven oktatott ismereteknek a hallgató 

választása alapján nem magyar nyelven történő oktatása szolgálta tás 

figyelembevétele nélkül - önköltség fele. 

(5)  

(6) Párhuzamos képzés díja: 

a) Főiskolán belüli magyar állami (rész) ösztöndíj jogállás esetén a második 

szak teljes önköltségi díját meg kell fizetnie a hallgatónak. 

 

b) Más felsőoktatási intézmény hallgatója a teljes önköltséget fizeti meg. 

(7) A Főiskola a szerződő fél által megjelölt (harmadik) személyekkel hallga tó i 

jogviszony létesítése céljából megállapodást köthet. Ilyen megállapodás alapján 

hallgatói jogviszony azzal létesíthető, aki egyébként az Nftv. törvényben 

meghatározott feltételeknek megfelel. A megállapodásban ki kell kötni, hogy a 

hallgatók képzésével kapcsolatos valamennyi költséget a szerződő fél fizeti ki. 

9. Díjak visszaigénylése és visszatérítése 

(1) A díjak téves megállapítása miatt a hallgató a határozat kézhezvételétől számított 

8 munkanapon belül fellebbezést nyújthat be a Neptun rendszeren keresztül a 

Tanulmányi Hivatal vezetőjéhez, ami 30 munkanapon belül kerül elbírálásra. 

(2) A hallgatói fellebbezés elfogadása esetén a visszajáró díj 30 munkanapon belül 

visszafizetésre kerül. 

(3)  

10. Záró és átmeneti rendelkezések 

 (1)  TJR. 36. § (1) Az a hallgató, aki 

a) 2006. december 31-je előtt létesített hallgatói jogviszonyt és  
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aa) költségtérítéses képzésben vett részt és a félév (oktatási időszak) első 

napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, 

gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesült, 

vagy 

ab)közismereti tanári vagy hittanár-nevelő szakon egyszakos tanári 

oklevéllel már rendelkező magyar állampolgárságú hallgatóként 

második közismereti tanári szakképzettség megszerzésére irányuló 

szakon az adott tanári szak képesítési követelményeiben meghatározott 

időtartamban folytat tanulmányokat, és  

b) a félév (oktatási időszak) első napján az aa) vagy az ab) pontok szerinti 

feltételeknek eleget tesz, 

azon a szakon, szakképzésben, melyben e rendelet hatálybalépése előtt az aa) 

vagy az ab) pont alapján korábban költségtérítés-mentességben részesült, a b) 

pont szerinti félévben (oktatási időszakban) költségtérítés fizetésére nem 

kötelezhető. 

(2) TJR 36.§ (5) Azoktól a hallgatóktól, akik a 2000/2001-es és a 2001/2002-es 

tanévben létesítettek hallgatói jogviszonyt és államilag finanszírozott 

képzésben kezdték tanulmányaikat, de már nem számítanak államilag 

támogatott hallgatónak, amennyiben a megkezdett képzés legfeljebb nyolc 

féléves volt, a megkezdett képzésben további két féléven keresztül, egyéb 

esetekben három féléven keresztül költségtérítési díj nem szedhető. Ezen 

hallgatókat – amennyiben a képzésben 2007. szeptember 1-jéig költségtérítés 

fizetésére nem voltak kötelezve – ezt követően a további félévekben csak a 

felsőoktatási intézmény szabályzatának ilyen értelmű kifejezett rendelkezése 

esetén lehet költségtérítés fizetésére kötelezni. (a 2. mellékletben meghatározott 

térítést kell megfizetni.) 

(3) TJR 36.§ (6) A 10. § (4) bekezdésében és a 17. §-ában meghatározott juttatás  

kivételével a hallgatókat megillető juttatásokra való jogosultság 

megállapítására, valamint a hallgatók által fizetendő térítések megfizetésére az 

adott tanulmányi félévre (5 hónapra) vonatkozóan kerül sor.  

11. Diákigazolványok kezelése 

A diákigazolvány igénylését, kiadását, visszavonását és érvényesítését a 362/2011 (XII. 30.) 

Kormányrendelet az oktatási igazolványokról szabályozza. 

(1) Az oktatási (diák) igazolvány a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) 

specifikációnak megfelelő igazolvány, mely egyedi azonosítóval kezelt, 

elektronikus adathordozó egységgel ellátott közokirat. 
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(2) Diákigazolvány – a hallgató Aktív jogviszonya ideje alatt, valamint az elveszett, 

megsemmisült, megrongálódott igazolvány helyett – időbeli korlátozás nélkül 

igényelhető.  

(3) Abban az esetben, ha a hallgató 

a) hallgatói jogviszonya az I. félévben szűnik meg, a hallgatói jogviszonyának 

megszűnését követő március 31-ig jogosult diákigazolványra, 

b) hallgatói jogviszonya a II. félévben szűnik meg, a hallgatói jogviszonyának 

megszűnését követő október 31-ig jogosult diákigazolványra. 

(4) A hallgatónak azonos fajtájú oktatási igazolványból (az állandó és az ideiglenes 

igazolvány azonos fajtájúnak számít!) egyidejűleg csak egy érvényes igazolványa 

lehet, így ideiglenes diákigazolvány csak addig igényelhető, amíg az állandó 

igazolvány el nem készül. 

11.1. A diákigazolványhoz kapcsolódó jogok és kedvezmények 

(1) 15.§ (1) A diákigazolvány igazolja 

a) a hallgatói jogviszonynak a diákigazolványon jelölt oktatási 

intézménnyel való fennállását, 

b) a jogszabályban meghatározott utazási, kulturális és egyéb 

kedvezmények igénybevételére való jogosultságot, 

c) a hallgatói jogviszony alapján jogszabály szerint járó térítésekre és 

juttatásokra való jogosultságot, 

d) a diákigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált 

(kereskedelmi) kedvezményekre való jogosultságot, 

e) a nemzetközi kedvezményekre való jogosultságot 

(2) 15.§ (3) A (1) bekezdés e) pontjában foglalt nemzetközi kedvezményt 

kizárólag a NEK-rendszerspecifikációinak megfelelő diákigazolványok 

biztosítják. 

11.2. A diákigazolvány igénylése 

(1) A hallgató a fővárosi/megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában 

NEK-adatlapot igényel. A NEK-adatlap adatait a személyi nyilvántartásban, 

illetve a lakcímnyilvántartásban szereplő adatok alapján rögzítik. A hallgató a 

NEK-adatlap másolatát e-mailben vagy személyesen le kell adja a Hallagató i  

Információs és Szolgáltató Központban.  

(2) A NEK-adatlap birtokában a hallgató a saját Neptun felületén 

(Ügyintézés\Diákigazolvány igénylés) kezdeményezi az igénylést. Az igénylés 

előtt a jogosult köteles összevetni a tanulmányi rendszerben róla nyilvántarto tt 

személyes adatokat a NEK adatlap adattartalmával. A hibátlan igénylést a 
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diákigazolvány-ügyintéző nyolc napon belül továbbítja az Oktatási Hivatal felé. A 

diákigazolvány legyártása kb. két hét. A legyártott igazolványt az Oktatási Hivatal 

a felsőoktatási intézménynek postázza. A diákigazolvány megérkeztéről a 

hallgatót e-mailben/telefonon értesíteni kell. Az igénylés leadása után, az állandó 

igazolvány elkészültéig ideiglenes diákigazolvány (igazolás) állítható ki a hallgató 

kérésére. 

11.3. A diákigazolvány érvényesítése 

A főiskola a kiadott oktatási igazolványok érvényesítését érvényesítő matrica 

felragasztásával végzi. Az érvényesítő matrica tartalmazza érvényességének 

időtartamát, valamint a matrica sorszámát és az intézmény és kar betűkódját. Az 

érvényesítés határideje az őszi félévre érvényes érvényesítő matrica esetén október 

31. napja a tavaszi félévre érvényes érvényesítő matrica esetén március 31. napja. 

11.4. A diákigazolvány bevonása 

A főiskola köteles haladéktalanul bevonni – és ennek érdekében a jogosultat 

felszólítani a korábban kiadott az oktatási igazolványának beszolgáltatására, ha a 

hallgató jogviszonya megszűnik. A diákigazolvány bevonásával egyidejűleg a 

főiskola köteles a hallgató számára a Kormányrendeletben meghatározott igazolás t 

kiállítani, mely az őszi félévben megszűnt jogviszony esetén március 31-ig, a tavaszi 

félévben megszűnt jogviszony esetén október 31-ig biztosítja ugyanazokat a jogokat 

és kedvezményeket, mint az állandó igazolvány. 

11.5. Elveszett, ellopott, megrongálódott diákigazolvány pótlása 

(1) Ha a diákigazolvány elveszett, ellopták, megrongálódott, azt haladéktalanul 

jelenteni kell a főiskola felé, egyúttal új igazolványt kell igényelni elektronikusan, 

a Neptunon keresztül. A megrongálódott diákigazolványt le kell adni, egyéb 

esetben nyilatkozni kell az elvesztésről, eltulajdonításról. A hallgató a 

diákigazolvány/matrica elvesztése/megrongálódása esetén 3500 forintot köteles 

fizetni a főiskola részére, melyet a Neptunon keresztül kell rendezni. A tétel 

kiegyenlítéséig az érvényesítő matrica nem adható ki. Az igénylés leadása után, az 

új diákigazolvány elkészültéig a hallgató ideiglenes diákigazolványt kap, mely 60 

napig érvényes. 

11.6. Diákigazolvány igénylése nélkül kiállítható igazolás 

(ideiglenes igazolvány) 

(1) Diákigazolvány igénylése nélkül állítható ki a 60 napig érvényes igazolás annak a 

nem magyar állampolgárságú hallgatónak, aki tizenkét hónapnál rövidebb 

időtartamra szóló ösztöndíjjal folytatja tanulmányait, valamint az intézményt váltó 
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hallgatónak, akit – az előző intézményből történő kijelentés hiánya miatt – nem 

tud bejelenteni az intézmény, és így igénylést sem tud továbbítani részére. 
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IV. FEJEZET  

FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK 

ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 

A Gábor Dénes Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. sz. törvény, 55 – 56. §-ban előírtak alapján a Főiskola hallgatóinak fegyelmi és 

kártérítési felelősségét, valamint a fegyelmi és kártérítési eljárás szabályait a következőkben 

állapítja meg. 

1. A Fegyelmi és Kártérítési rend hatálya 

(1) A Fegyelmi és Kártérítési szabályzat (továbbiakban: szabályzat) hatálya kiterjed a 

Főiskola alapképzési szakjain, a felsőfokú szakképzésben nappali, levelező és 

távoktatási munkarendben résztvevő hallgatóira. 

(2) A szabályzat időbeli hatálya a hallgatói jogviszony idejére terjed ki. A kártérítési 

felelősség megállapítását és a kártérítési igényt a hallgatói jogviszony megszűnése 

után is érvényesíteni kell abban az esetben, ha a jogellenes károkozás a hallga tó i 

jogviszony fennállása alatt történt. 

2. Fegyelmi vétség 

(1) Nftv 55.§ (1) Ha a hallgató a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, 

fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben 

részesíthető. 

(2) Nem tekinthető fegyelmi vétségnek az olyan kötelezettségszegés, amelyhez a 

Tanulmányi- és vizsgaszabályzat fűz hátrányos következményeket. 

(3) A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást 

jelen szabályzat alapján kell lefolytatni. 

3. Fegyelmi büntetések és intézkedések 

(1) Nftv 55.§ (2) 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, 
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d) határozott időre – legfeljebb két félévre – szóló eltiltás a tanulmányok 

folytatásától, 

e) kizárás a felsőoktatási intézményből. 

(2) Nftv 55.§ (3) A fegyelmi büntetés megállapításánál a cselekmény összes 

körülményeire – így különösen a sérelmet szenvedettek körére, a 

következményekre, a jogsértő magatartás ismétlésére, az elkövetett 

cselekmény súlyára kell figyelemmel lenni.  

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetésként szociális  

támogatást megvonni nem lehet. A (2 bekezdés d)–e) pontjaiban 

meghatározott büntetés kiszabása együtt jár a hallgatói jogviszonnyal 

összefüggő juttatások, kedvezmények végleges, illetve időszakos  

megvonásával. A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés  

ideje alatt a hallgatói jogviszony szünetel.  

(4) A fegyelmi eljárás megindítását, illetve a fegyelmi büntetés kiszabását a 

hallgató tanulmányi teljesítménye nem befolyásolja. 

(5) A fegyelmi büntetés célja a megelőzés és a nevelés. A fegyelmi büntetést úgy kell 

kiszabni, hogy az igazodjék a cselekmény súlyához, a hallgató vétkességének 

fokához, valamint az enyhítő és a súlyosbító körülményekhez. 

4. Figyelmeztetés 

(1) A fegyelmi büntetés kiszabása helyett - az eljárás megszüntetése mellet t-  

figyelmeztetés alkalmazható, ha az elkövetett fegyelmi vétség az eset összes 

körülményeire - különösen a hallgató személyére, cselekménye indítékára és az 

elkövetés módjára- tekintettel olyan súlyú, hogy a legenyhébb fegyelmi büntetés 

kiszabása is szükségtelen és a figyelmeztetéstől kellő nevelő hatás várható. 

(2) A figyelmeztetéssel az eljáró fegyelmi szerv rosszallását fejezi ki és a hallgató 

figyelmét felhívja magatartásának helytelenségére, továbbá arra, hogy a jövőben 

tartózkodjék minden olyan cselekménytől, amely újabb fegyelmi eljárásra adhat 

alapot. 

5. A fegyelmi jogkör gyakorlása 

(1) A fegyelmi eljárás rendjét a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési 

szabályzata határozza meg, azzal, hogy a fegyelmi bizottság tagjainak legalább  

egyharmadát a hallgatói önkormányzat delegálja. 

(2) A fegyelmi jogkört első fokon a Főiskola Fegyelmi Bizottsága, másodfokon a 

rektor elnökletével működő Fellebbviteli Bizottság gyakorolja. 
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(3) Nem vehet részt a fegyelmi jogkör gyakorlásában az a személy, akitől az ügy 

elfogulatlan megítélése nem várható. 

(4) A fegyelmi jogkör gyakorlásából való kizárásra vonatkozó rendelkezést a 

jegyzőkönyvvezetőre is alkalmazni kell. 

(5) Ha a kizárási ok a Fegyelmi Bizottság tagját vagy a jegyzőkönyvvezetőt érinti, a 

kizárás felől a rektor, ha a kizárási ok a rektort érinti, a kizárás felől a Szenátus 

határoz, és kijelöli a másodfokon eljáró személyt. 

(6) A Fegyelmi Bizottság elnökből és két tagból áll. A Fegyelmi Bizottság elnökét a 

rektor bízza meg 3 éves időtartamra. A tagokat az eljárás kezdetén bízza meg a 

rektor úgy, hogy a tagok egyike az eljárás alá vont hallgató munkarendjében 

oktató, a másik pedig az eljárás alá vont hallgatóval megegyező munkarendű és 

évfolyamú, a HÖK által delegált hallgató legyen. 

6. Fegyelmi eljárás 

6.1. Fegyelmi eljárás indítása 

(1) Az eljárás során a hallgatót meg kell hallgatni, de a fegyelmi tárgyalást akkor is 

meg lehet tartani, ha a hallgató szabályszerű értesítés ellenére sem jelent meg. 

(2) A fegyelmi eljárás bejelentésre, vagy hivatalos tudomásszerzés alapján indul. 

(3) Fegyelmi eljárást a rektor rendelhet el, az eljárás alá vont hallgató és 

meghatalmazottja (Ptk. 222- 223. §) egyidejű értesítése mellett. 

(4) A fegyelmi eljárást elrendelő intézkedés tartalmazza a fegyelmi eljárás alá vont 

hallgató nevét, lakcímét, a munkarend, szak, évfolyam megjelölését, valamint az 

eljárás alapjául szolgáló cselekmény rövid leírását. 

(5) Ha a hallgató kezdeményezte a fegyelmi eljárást, azt meg kell indítani, és le kell 

folytatni. 

(6) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a fegyelmi vétségről való tudomásszerzés 

óta egy hónap, illetőleg a vétség elkövetése óta öt hónap már eltelt.  

(7) A fegyelmi eljárást a (10) bekezdésében foglaltak kivételével- 1 hónapon belül be 

kell fejezni.  

(8) Tudomásszerzés az, amikor az eljárásra okot adó körülmény a fegyelmi eljárá s 

megindítására jogosult – rektor – tudomására jutott. 

(9) Ha a fegyelmi eljárás során bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja merül 

fel, a rektor feljelentést tesz. 

(10) Ha a fegyelmi eljárás alá vont hallgató ellen ugyanabban az ügyben büntetőeljárás 

folyik, annak jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni. 
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(11) Ha a fegyelmi eljárás alá vont hallgató tárgyaláson való meghallgatása önhibáján 

kívüli okból nem lehetséges, legfeljebb az akadály megszűnéséig a fegyelmi 

eljárást fel kell függeszteni. 

(12) A fegyelmi eljárás felfüggesztése az elévülést megszakítja. 

6.2. Fegyelmi eljárás lefolytatása 

(1) A fegyelmi eljárás lefolytatására a Főiskola abban az esetben jogosult, ha az 

eljárás alá vont hallgató a főiskolával hallgatói jogviszonyban áll. 

(2) Ha a hallgató egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallga tó i 

jogviszonyban, a Főiskola abban az esetben jogosult a fegyelmi eljárás 

lefolytatására, ha az eljárás alá vont hallgató a főiskolához kapcsolódó kötelességét 

szegte meg és sérelmére követte el a cselekményt. Ebben az esetben az eljárás 

megindításáról egyidejűleg mindazokat a felsőoktatási intézményeket értesíteni 

kell, amelyekkel a hallgató hallgatói jogviszonyban áll. 

(3) A fegyelmi eljárás alá vont hallgató jogi képviselő közreműködését veheti igénybe.  

(4) Ha ügyvéd a fegyelmi eljárás alá vont hallgató által felkért jogi képviselő, akkor a 

Fegyelmi Bizottságot ki kell bővíteni a Főiskola által delegált ügyvéddel, aki 

azonban szavazati joggal nem rendelkezik. 

(5) A fegyelmi eljárás alá vont hallgató és a védő jogai: - betekinthetnek az eljárás 

irataiba, 

a) indítványokat terjeszthetnek elő, 

b) a tanúkhoz és a szakértőkhöz kérdéseket intézhetnek. 

6.3. A fegyelmi tárgyalás 

(1) A fegyelmi tárgyalást a Fegyelmi Bizottság elnöke vezeti, aki ügyel a jelen 

szabályzat rendelkezéseinek megtartására, a tárgyalás rendjének megóvására. 

Gondoskodik az eljárás jegyzőkönyvben rögzítéséről és arról, hogy az eljárásban 

részt vevő személyek jogaikat gyakorolhassák. 

(2) A fegyelmi eljárásban a tényállást tisztázni kell. A fegyelmi eljárásban a 

hallgatót meg kell hallgatni, és lehetővé kell tenni számára, hogy védekezését 

előadja, továbbá, hogy bizonyítási indítvánnyal éljen. Ha a meghallgatáskor a 

hallgató vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyéb 

ként is indokolja, tárgyalást kell tartani Ha a hallgató, illetve a meghatalmazott 

az ismételt, szabályos értesítés ellenére nem jelenik meg a bizottsági ülésen, úgy 

a személyes meghallgatásától el lehet tekinteni. Ha távolmaradásának menthető 

indokát igazolja, meghallgatására új időpontot kell kitűzni, illetve kérelmére 

lehetővé kell tenni, hogy észrevételeit írásban megtehesse. A bizonyítás i 
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indítvány elutasítását az eljárást befejező határozatban indokolni kell kivéve, ha 

azt állapítják meg, hogy a hallgató nem követett el fegyelmi vétséget. 

(3) A fegyelmi tárgyalás nyilvános, azon a Főiskola bármely dolgozója, hallgatója 

részt vehet. A hallgatóság a tárgyaláson tetszést vagy nem tetszést nem 

nyilváníthat, észrevételt nem tehet. Rendbontás esetén a Fegyelmi Bizottság a 

hallgatóságot a tárgyalásról vagy annak egy részéről kizárhatja. 

(4) A Fegyelmi Bizottság elnöke a megjelentek számbavétele után - ha a tárgyalás 

megtartásának nincs akadálya- felhívja a tanúkat a helyiség elhagyására. Ezután az 

elnök ismerteti a fegyelmi tárgyalás alapjául szolgáló adatokat. Ezt követően a 

bizottság meghallgatja a fegyelmi eljárás alá vont hallgatót. 

(5) A fegyelmi eljárás alá vont hallgató meghallgatásán az ugyanazon fegyelmi eljárás 

alá vont - még meg nem hallgatott- más hallgatók, valamint a tanúk nem lehetnek 

jelen. 

(6) Ha az eljárás alá vont hallgató a fegyelmi vétség elkövetését a tárgyaláson beismeri 

és a beismeréshez nem fér kétség, a további bizonyítást mellőzni lehet. 

(7) Ha további bizonyítás válik szükségessé, a Fegyelmi Bizottság meghallgatja a 

tanúkat és szükség esetén a szakértőt, ismerteti a beszerzett iratok tartalmát. 

(8) A tanútól meg kell kérdezni, hogy az ügyben érdekelt, vagy elfogult-e, 

figyelmeztetni kell az igazmondás kötelezettségére. 

(9) A tanú kihallgatása alatt a még ki nem hallgatott tanú nem lehet jelen. Ha a tanú 

vallomása a fegyelmi eljárás alá vont hallgató védekezésével vagy más tanúk 

vallomásával ellentétes, a tisztázást - szükség esetén- szembesítéssel kell 

megkísérelni. 

(10) A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvvezetőt a 

rektor jelöli ki. A jegyzőkönyvet a Fegyelmi Bizottság elnöke és a 

jegyzőkönyvvezető írja alá. 

(11) A jegyzőkönyvben foglaltakat a meghallgatott személyekkel ismertetni kell és 

ennek megtörténte után a jegyzőkönyv megfelelő részét velük alá kell íratni. A 

meghallgatott személy a jegyzőkönyv kiegészítését vagy helyesbítését kérheti. Az 

aláírás esetleges megtagadását és ennek okát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

(12) A jegyzőkönyvet a fegyelmi iratokhoz kell csatolni és a dokumentumok egy 

eredeti példányát irattározni kell. 

6.4. A fegyelmi határozat 

(1) A Fegyelmi Bizottság a határozatát a bizonyítási eljárás lefolytatása után zárt 

ülésen, szavazással hozza meg. A zárt ülésen csak a Fegyelmi Bizottság elnöke és 

tagjai, valamint a jegyzőkönyvvezető lehet jelen. 
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(2) A határozat fegyelmi büntetést kiszabó vagy fegyelmi eljárást megszüntető 

határozat lehet. 

(3) A Fegyelmi Bizottság a határozatot kizárólag a fegyelmi tárgyaláson közvetlenül 

megvizsgált bizonyítékokra és hiteles tanúvallomásokra alapozhatja. Kétséget 

kizáróan nem bizonyított tényt a fegyelmi eljárás alá vont hallgató terhére értékelni 

nem lehet. 

(4) A határozat bevezető részében meg kell jelölni az ügy számát, a Főiskola, mint a 

határozatot hozó intézmény, valamint az eljárás alá vont hallgató nevét, a fegyelmi 

tárgyalás helyét, idejét és azt, hogy a tárgyalás nyilvános volt-e 

(5) Büntetést kiszabó határozatot kell hozni, ha a Fegyelmi Bizottság megállapítja, 

hogy az eljárás alá vont hallgató fegyelmi vétséget követett el és ezért vele 

szemben fegyelmi büntetés kiszabását látja szükségesnek. 

(6) A büntetést kiszabó határozat rendelkező részének tartalmaznia kell: 

a) a fegyelmi felelősségre vonható hallgató azonosító adatait (név, születés i 

hely és idő, anyja neve), lakcímét, évfolyamát, munkarendjét, 

b) az elkövetett fegyelmi vétség megnevezését, 

c) az alkalmazott fegyelmi büntetést és az ezzel kapcsolatos egyéb 

rendelkezéseket 

d) utalást a jogorvoslat lehetőségére és bejelentésének tizenöt napos 

határidejére. Nem kell utalni a jogorvoslat lehetőségére, ha a jogosult a 

fellebbezésről lemondott, de ebben az esetben a lemondás tényét kell a 

jegyzőkönyvben rögzíteni. 

(7) A büntetést kiszabó határozat indoklásának tömören tartalmaznia kell:  

a) a megállapított tényállást, 

b) a bizonyítékok megjelölését és értékelését, 

c) ha a hallgató bizonyítási kérelmét elutasítják, annak indokát 

d) annak kifejtését, hogy az elkövetett cselekmény milyen vétséget valósít meg, 

és annak 

e) elkövetésében az eljárás alá vont hallgató mennyire vétkes, 

f) a büntetés kiszabásánál figyelembe vett körülményeket, 

g) hivatkozást azokra a rendelkezésekre, amelyek a fegyelmi büntetés alapjául 

szolgáltak. 

6.4.1. Megszüntető határozat 

(1) A Fegyelmi Bizottság megszüntető határozatot hoz, ha 

a) az elkövetett cselekmény nem fegyelmi vétség vagy azt nem az eljárás alá 

vont hallgató követte el, 

b) a fegyelmi vétség elkövetése nem bizonyítható, 
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c) nem állapítható meg a hallgató vétkessége, 

d) az eljárás alapjául szolgáló cselekményt fegyelmi úton már jogerősen 

elbírálták, 

e) a Fegyelmi Bizottság a hallgatóval szemben büntetés helyett figyelmezte tést 

alkalmaz. 

(2) A megszüntető határozat rendelkező részének tartalmaznia kell: 

a) a fegyelmi eljárás alá vont hallgató személyi azonosító adatait és lakcímét, 

b) a fegyelmi vétség megjelölését, amely miatt a fegyelmi eljárás megindult, 

c) a fegyelmi eljárás megszüntetésének kimondását, 

d) a megszüntetés okának megjelölését, 

e) utalást - erre irányuló döntések esetén- a figyelmeztetés alkalmazására, 

f) figyelmeztetés esetén utalást a jogorvoslat benyújtásának lehetőségére és a 

benyújtás határidejére. Nem kell utalni a jogorvoslat lehetőségére, ha a 

jogosult a fellebbezésről lemondott, de ebben az esetben a lemondás tényét 

kell a jegyzőkönyvben rögzíteni. 

(3) A megszüntető határozat indoklásában röviden elő kell adni a megállapíto tt 

tényeket és bizonyítékokat, ki kell térni azokra az okokra, amelyek a Fegyelmi 

Bizottságot az eljárás megszüntetésére indították. Ennek során hivatkozni kell az 

(1) bekezdésnek arra a pontjára, amelyen a fegyelmi eljárás megszüntetése alapul.  

6.4.2. A fegyelmi határozat kihirdetése 

(1) Az eljáró Fegyelmi Bizottság elnöke a zárt ülésen meghozott fegyelmi határozatot 

kihirdeti. 

(2) A kihirdetés során fel kell olvasni a határozat - zárt ülésen írásba foglalt-  

rendelkező részét és ismertetni kell a határozat indokolásának lényegét. 

(3) A határozat kihirdetése után a Fegyelmi Bizottság felhívja a fellebbezésre 

jogosultakat jogorvoslati nyilatkozatuk azonnali, vagy a határozat kézhezvételé tő l 

számított tizenöt napon belüli megtételére. Az azonnali nyilatkozatok 

jegyzőkönyvbe vétele után az elnök a fegyelmi tárgyalást berekeszti. 

(4) A fegyelmi határozatot az érintett távollevőkkel tértivevényes levélben kell 

közölni. A határozatot abban az esetben is kézbesítettnek kell tekinteni, ha azt a 

címzett nem veszi át. 

(5) A Fegyelmi Bizottság határozatát a kihirdetéstől számított nyolc napon belül írásba 

kell foglalni. (2) Az írásba foglalt határozatot és megfelelő számú másolati 

példányát az eljáró Fegyelmi Bizottság elnöke írja alá. 

(6) A határozatot az eljárás alá vont hallgatónak és a védőnek akkor is kézbesíteni kell, 

ha a határozatot velük kihirdetés útján közölték. 
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(7) A Fegyelmi Bizottság a kihirdetett határozatát nem változtathatja meg. A határozat 

érdemével össze nem függő hibákat (név-, szám-, számítási hiba vagy más hasonló 

elírás, stb.) azonban kijavíthatja. 

7. Jogorvoslati eljárás 

(1) Az elsőfokú érdemi határozat ellen a fegyelmi eljárás alá vont hallgató illetőleg a 

meghatalmazottja fellebbezhet. 

(2) Az, akivel a Fegyelmi Bizottság a határozatát kihirdetés útján közli, a fellebbezést 

azonnal bejelentheti, a fellebbezési jogáról lemondhat, illetve gondolkodási időt 

tarthat fenn. Ez utóbbi esetben a jogorvoslat határideje a határozat kézhezvételé tő l 

számított 15 nap. 

(3) A fellebbezést írásban, a Fegyelmi Bizottsághoz kell benyújtani. 

(4) A fellebbezésnek a határozatban foglalt rendelkezések végrehajtására halasztó 

hatálya van. 

(5) A Fegyelmi Bizottság a fellebbezést és az eljárásában keletkezett iratokat a 

fellebbezési határidő leteltét követően haladéktalanul felterjeszti a másodfokú 

fegyelmi jogkör gyakorlójához. 

(6) A másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a fellebbezést annak kézhezvételé tő l 

számított 15 napon belül bírálja el. 

(7) A másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója az iratok alapján dönt. Szükség esetén 

azonban az érdekelteket megidézheti és meghallgatásuk, valamint az egyéb 

beszerzett bizonyítékok alapján határoz. 

(8) A másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója az első fokú határozatot 

a) helybenhagyja, 

b) megváltoztatja 

c) hatályon kívül helyezi és az első fokú fegyelmi jogkör gyakorlóját új 

eljárásra utasítja. 

(9) Ha a fellebbezés elkésett vagy azt nem a jogosult terjesztette elő, a másodfokú 

fegyelmi jogkör gyakorlója a fellebbezést elutasítja. 

(10) A másodfokú határozat tartalmának közlésére a fegyelmi határozat kihirdetés i 

eljárása az irányadó. A határozatot a Fegyelmi Bizottság kézbesíti. 

(11) A fegyelmi eljárás alá vont hallgató vagy meghatalmazottja a jogorvoslati kérelem 

elbírálója által hozott döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti annak közzétételé tő l 

számított 30 napon belül jogszabálysértésre, illetve a hallgatói jogviszonyra 

vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással. A jogerős határozat 

végrehajtható, kivéve, ha bírósági felülvizsgálatát kérték. A keresetlevél 
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benyújtásáról a hallgatónak az intézményt a keresetlevél egy példányának 

megküldésével értesíteni kell. 

8. A fegyelmi határozat végrehajtása 

(1) A határozatot csak jogerőre emelkedése után lehet végrehajtani.  

(2) Az első fokú határozat azon a napon emelkedik jogerőre, amelyen 

a) a fellebbezésre jogosultak úgy nyilatkoznak, hogy nem kívánnak fellebbezni, 

illetve a fellebbezést visszavonták, 

b) a fellebbezési határidő fellebbezés bejelentése nélkül telt el. 

(3) A másodfokú határozat a kihirdetés napján emelkedik jogerőre, amennyiben a 

meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be jogorvoslati kérelmet vagy a 

kérelem benyújtásáról lemondtak. 

(4) A jogerőre emelkedett határozatra a Fegyelmi Bizottság elnöke záradékul rávezeti, 

hogy a határozat jogerős és végrehajtható, valamint azt, hogy mely napon 

emelkedett jogerőre. 

(5) A jogerős határozatot nyilvántartásba kell venni, a határozat egy másolatát a 

hallgató - a TH-ban vezetett - személyi iratgyűjtőjében kell elhelyezni. 

(6) Ha a Fegyelmi Bizottság határozata első fokon jogerőre emelkedik, a határozatot 

a bizottság megküldi a rektornak. 

(7) A nappali munkarendű hallgató ellen hozott jogerős, büntetést megállap ító 

határozatról értesíteni kell a hallgatói jogviszony szünetelését vagy megszűnését 

eredményező határozat esetén a hallgató szüleit (eltartóját, gondozóját). 

9. Mentesülés a fegyelmi büntetés hatálya alól 

(1) A fegyelmi büntetésben részesült hallgató a büntetéshez fűződő hátrányos 

következmények alól kérelem és az erre vonatkozó határozat nélkül mentesül: 

a) a 3. (1) a) és b) pontjában foglalt fegyelmi büntetés esetén a határozat 

jogerőre emelkedésétől számított 3 hónap elteltével, 

b) a 3. 1) c), d) pontjában foglalt fegyelmi büntetés esetén a határozatban 

kiszabott büntetés lejártával. 

(2) A 3. (1) e) pontjában foglalt fegyelmi büntetés esetén az első fokú Fegyelmi 

Bizottság - a volt hallgató kérelmére- mentesítő határozatot hozhat feltéve, hogy a 

fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számítva legalább 3 év eltelt. 

(3) Mentesülés esetén a fegyelmi határozatot a nyilvántartásból törölni kell. A törlés 

úgy történik, hogy az iratgyűjtőben elhelyezett határozatra az elsőfokú fegyelmi 

szerv intézkedése (feljegyzése) alapján a TH rájegyzi a mentesülés tényét. 
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(4) Ha a mentesítés az erre irányuló kérelem elbírálásától függ, a mentesítés elutasítása 

ellen - a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül- fellebbezésnek van 

helye. A fellebbezést a rektor bírálja el. 

10.  A hallgatók kártérítési felelőssége 

(1) A hallgató a tanulmányai folytatásával összefüggésben a Gábor Dénes 

Főiskolának, illetve a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen okozott 

kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

(2) Nftv 56.§ (1) Ha a hallgató a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével 

összefüggésben a felsőoktatási intézménynek, illetve a gyakorlati képzés 

szervezőjének jogellenesen kárt okoz – az e törvényben meghatározott 

eltéréssel – a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint 

kell helytállnia. 

(3) Nftv 56.§ (2) Gondatlan károkozás esetén, a kártérítés mértéke nem 

haladhatja meg a károkozás napján érvényes legkisebb kötelező munkabér 

(minimálbér) egyhavi összegének ötven százalékát. Szándékos károkozás  

esetén az okozott teljes kárt meg kell téríteni. 

(4) Nftv 56.§ (3) 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. 

11. Kárfelvételi jegyzőkönyv 

(1) Az okozott kárról- a (2) bekezdésben foglaltak kivételével- a károkozás során 

érintett szervezeti egység vezetőjének aláírásával kárfelvételi jegyzőkönyvet kell 

felvenni. A kárfelvételi jegyzőkönyvet meg kell küldeni a rektornak. A rektor az 

okozott kár mértékéről bekéri a gazdasági igazgató véleményét, továbbá szükség 

esetén az ügyet kivizsgáltatja, majd meghozza a kártérítési határozatot. 

(2) A 10. (4) bekezdésében meghatározott esetben (ideértve a kölcsönzött 

dokumentumok hiányát is az átvett eszközökben bekövetkezett hiányesetén a 

szervezeti egység vezetője az ügyet kivizsgáltatja, majd javaslata alapján a rektor 

kártérítési határozatot hoz. Írásban felszólítja a hallgatót - megfelelő határidő 

megjelölésével- a hiány pótlására illetve a kártérítési összeg megfizetésére. A 

hallgató a felszólítással kapcsolatos kifogásait 8 napon belül terjesztheti elő a 

rektornak. A kifogások ügyében jogorvoslat keretében a Fellebbviteli Bizottság 

dönt. E határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemmel lehet élni. 
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(3) A kártérítési határozatnak tartalmaznia kell a kárt okozó hallgató azonosító 

személyi adatait, lakcímét, a károkozás tényét, a kár összegét, a kivizsgá lás 

eredményét, valamint az annak megfizetésére vonatkozó előírásokat. 

(4) Amennyiben a hallgató a felszólításra illetve a kártérítési határozatban fogla lt 

határidőre nem teljesít, a követelést bírói úton történő behajtásra kell terelni. 

(5) Indokolt esetben a követelés érvényesítésétől illetve végrehajtásától - a hallgató 

kérelmére- a rektor 5.000.- Ft összeghatár mértékéig eltekinthet. 

(6) A kártérítési felelősség itt nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyv 

vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

(7) A kártérítési határozat annak közlésétől számított 30 napon belül bíróság előtt 

megtámadható. A jogerős határozat végrehajtható, kivéve, ha bírósági 

felülvizsgálatát kérték. A keresetlevél benyújtásáról a hallgatónak az intézményt a 

keresetlevél egy példányának megküldésével értesíteni kell. 

12. A Főiskola kártérítési felelőssége 

(1) A felsőoktatási intézmény, a gyakorlati képzés szervezője a hallgatónak a hallga tó i 

jogviszonnyal, gyakorlati képzéssel összefüggésben okozott kárt a Ptk. 

rendelkezései szerint köteles megtéríteni. A felsőoktatási intézmény, illetve a 

gyakorlati képzés szervezője a felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, 

hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy azt a 

károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 

(2) Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat a Főiskola által szervezett foglalkozás 

(rendezvény) során bekövetkezett károkért való felelősségre is alkalmazni kell. 

(4) A (3) pont szerinti kártérítési felelősség csak az előre bejelentett, a rektor által 

engedélyezett, szervezőkkel és rendezőkkel biztosított, az engedélyben 

megnevezett felelős által felügyelt rendezvényre vonatkozik. 

(5) A hallgatók a tanulmányok folytatásához szükséges szokásos személyi felszere lés i 

tárgyakon kívül a Főiskola épületeibe tárgyakat (beleértve a készpénzt is) csak 

saját felelősségükre hozhatnak be. 

(6) A hallgatót ért kárt a hallgató haladéktalanul köteles bejelenteni a rektornak. A 

bejelentésben részletezni kell a károkozás körülményeit, az okozott kár nagyságát 

és a kért kártérítés módját és összegét. A kárigény bejelentést a rektor 

megvizsgáltatja és 15 napon belül nyilatkozik az esetleges kártérítés ügyében. 

(7) A kártérítési igény teljes vagy részleges elutasítása esetén a hallgató jogorvoslaté rt 

- a polgári jog szabályai szerint- bírósághoz fordulhat. 
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13. Záró rendelkezések 

(1) A szabályzatban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 
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V. FEJEZET  

BALESETEK MEGELŐZÉSI ÉS BALESETI ELJÁRÁSI 

ELŐÍRÁSOK 

1. Balesetek megelőzésének feltételei 

(1) A hallgatói balesetek megelőzésének egyik legfontosabb eszköze a munkavéde lmi 

tájékoztatás. Minden hallgatónak a tanév megkezdésekor munkavéde lmi 

tájékoztatót biztosítunk. 

(2) A hallgatói tűz- és munkavédelmi tájékoztatók szétosztása és nyilvántartása a TH 

feladata, beiratkozáskor. 

(3) A tájékoztató átvétele, elolvasása után a hallgató aláírásával igazolja, hogy 

tudomásul vette annak tartalmát. 

(4) A hallgatók tanulmányaik során különböző funkciójú és felszereltségű 

tantermekben szerzik meg a szükséges ismereteket. A laborokban folyó oktatás 

veszélyességét, a helyi sajátosságokat a gyakorlatvezetőknek az első gyakorlat i 

foglalkozáson kell ismertetni a hallgatókkal. 

(5) A laboratóriumi munka biztonsága három személy felelősségétől függ: elsőként az 

intézmény vezetőjétől, másodszor a gyakorlat vezetőjétől és utoljára, de nem 

utolsó sorban a hallgatótól. Miután a gondatlanság és nem törődés személyi 

sérüléshez vezethet, rendkívül fontos, hogy a hallgatók betartsák mindazt az 

utasítást, amelyet a gyakorlatvezető ad. 

2. Általános óvórendszabályok 

(1) A közlekedési utakat, ajtókat, villamos berendezések kapcsolóit, biztosító táblát, 

védelmi berendezéseket még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni. A gépi 

berendezések, műszerek között a szabad közlekedést biztosítani kell, a hozzájuk 

vezető utakat tisztán kell tartani. 

(2) Mindenki köteles munkahelyét és munkafolyamatát ismerni. Csak olyan 

tevékenységet folytathat, amelyhez a szükséges munkavédelmi ismeretekke l 

rendelkezik. Tudnia kell, hogy munka közben mi idézhet elő balesetet vagy tüzet. 

(3) A hallgatók készüléket, gépet csak az oktatók engedélyével és jelenlétében 

kapcsolhatnak be. Elektromos főkapcsolóhoz hozzányúlni nem szabad, de 

elhelyezésüket, kezelésüket ismerni kell. 
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(4) Tilos minden olyan magatartás (figyelmetlenség, játék), amely az egészséges és 

biztonságos munkavégzést akadályozza. 

(5) Üzem közben mozgó szerkezetekbe nyúlni tilos! 

(6) Mozgó gépek mérésekor a hosszú haj, libegő ruha veszélyes. 

(7) Munka végeztével a munkahelyet tisztán és rendben kell átadni. 

(8) A munka közben elszenvedett legkisebb sérülést, rosszullétet vagy megbetegedést 

azonnal jelezni kell. Elsősegély céljára az épületben mentőláda áll rendelkezésre. 

Súlyosabb esetben azonnal orvost kell hívni. 

(9) Az észlelt veszélyes hibát, üzemzavart, rendellenességet az oktatókkal közölni 

kell. 

3. Tűzrendészeti előírások 

(1) Az épületben a dohányzás, nyílt láng használata tilos! 

(2) Észleléskor a tüzet azonnal jelezni kell az oktatónak és az oltást haladéktalanul el 

kell kezdeni. 

(3) Az általánosan használt oltó kézi készülék pirosra festett tartályból és hozzá 

erősített hajtóanyag palackból áll. Tűz esetén a készüléket leemeljük, 

megfordítjuk, megrázzuk, majd a védősapkát levéve a palack szelepét megnyitva 

a tűz felé irányítjuk. 

(4) Elektromos tűz oltásakor először az áramot kell kikapcsolni. 

(5) Tűzvédelmi felszereléseket más célra felhasználni szigorúan tilos. 

4. Érintésvédelem 

(1) Az emberi testen átfolyó áram káros elváltozásokat okozhat. Kis, kb. 1mA-nél 

kisebb erősségű áramot még nem érzünk. 1-10 mA-es áram esetén veszélyte len 

izomgörcs léphet fel, nagyobb áramerősség maradó görcsöt okozhat és az 

áramerősség további emelkedésével a haláleset valószínűsége egyre emelkedik. A 

maradandó görcs első következménye, hogy a kéz nem tudja elengedni az érintett 

helyet. A szorítás miatt a görcs tovább nő és a görcs kiterjedhet a szívet, vagy a 

tüdőt mozgató izomzatra, ami már eszméletlenséget, halált okoz. A testen átfolyó 

áram, valamint a test közelében lejátszódó ív- vagy szikrakisülés (pl. kapcsoló 

nyitásakor, zárásakor) égési sebet is okozhat. 

(2) Az elektromos berendezések véletlen üzemzavar vagy helytelen kezelés közben a 

környezetükben tartózkodók egészségét, sőt életét veszélyeztethetik és anyagi kárt 

okozhatnak. A balesetek csaknem minden esetben elkerülhetjük a megfelelő óvó 

rendszabályok betartásával. 
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(3) A következőkben a legfontosabb óvó rendszabályokat ismertetjük: 

a) Elektromos készülékkel végzett munka közben ügyeljünk, hogy kezünk 

száraz maradjon. 

b) Elektromos berendezésekhez, kapcsolókhoz, olyan készülékhez, melyek 

feszültség alatt állnak vagy állhatnak csak szigetelt padlón állva szabad 

nyúlni és tilos egyidejűleg földelt vezetéket, fűtőtestet, vízvezetéket is 

megfogni. 

c) Az épületben földelt aljzatok találhatóak, azokba földeletlen és szigetele t len 

csatlakozót vagy fémtárgyat dugni szigorúan tilos. 

d) Az áram megszakítása kapcsolóval és ne villás dugónak a konnektorból való 

kihúzásával történjék. 

e) Gyenge áramú illetve kis feszültségű alkatrészek, berendezések védelme 

érdekében kerülni kell az elektrosztatikusan feltöltődő (műszá las) 

ruhadarabok viselését. 

f) Elektromos berendezések a távozáskor ki kell kapcsolni. 

g) A hibás készüléket, vezetéket, jelenteni kell az oktatónak, hallgató nem 

kezdhet hozzá a javításhoz. 

5. A bekövetkezett hallgatói balesetek esetén követendő 

eljárások 

(1) A bekövetkezett balesetről az oktatás vezetője esemény-jegyzőkönyvet vesz fel, 

mely tartalmazza a sérült személyes adatait, az esemény rövid leírását, tanuk 

meghallgatását. 

(2) Az esemény-jegyzőkönyvet el kell juttatni a főtitkárhoz. A főtitkár a hallga tó i 

baleset kivizsgálásába bevonja a hallgatói önkormányzat képviselőjét és a 

munkavédelmi felelőst, mely vizsgálat eredményeképpen a hallgatói baleseti 

jegyzőkönyvet kell felvenni. 

(3) A vizsgálat következményeként levont tanulságot nyilvánosságra kell hozni annak 

érdekében, hogy hasonló balesetek ne következhessenek be. 

(4) A hallgatói baleseti jegyzőkönyv egy példányát el kell küldeni a sérült hallgatónak, 

az érintett egység vezetőjének. 

(5) A hallgatói baleseti jegyzőkönyveket öt évig meg kell őrizni. 
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1. melléklet: Eljárási díjak 

Díj megnevezése Díj mértéke  Megjegyzés 

Tanulmányokkal kapcsolatos kérelmek, díjak 

Méltányossági kérelem 18.000,-Ft/kérelem  

Késedelmi díj 8.000,-Ft  

Költségtérítés részletfizetési kérelme 10.000,-Ft/részlet 
legfeljebb 2 részletben, rektori engedéllyel 

 

Késedelmes 

beiratkozás/bejelentkezés 
8.000,-Ft  

Vizsgáról való igazolatlan 

távolmaradás díja 
7.000.- Ft/alkalom  

Passzív félév adminisztrációs díja 15.500.-Ft/félév  

Átvételi kérelem 15.000,-Ft/kérelem 

más felsőoktatási intézményből, kérelem 

benyújtása és a hozzá kapcsolódó díj 

befizetése 

 

Átvételi kérelem (külföldi) 50.000,-Ft/kérelem 

külföldi felsőoktatási intézmény hallgatója 

kérelem benyújtása és a hozzá kapcsolódó díj 

befizetése 

 

Specializáció/fakultáció választás 

késedelmi díja 
8.000,-Ft 

teljesítési határidőtől számítva legfeljebb két 

hétig fogadható el 

Képzési hely váltása 15.000,-Ft  

Szak- és szakirányváltási díj 25.000,-Ft  

Tagozatváltási (munkarendváltási) 

díj 
15.000,-Ft 

kérelem benyújtása és a hozzá kapcsolódó díj 

befizetése 

 

Előzetes kreditátviteli kérelem - 

Tantárgyanként 
3.500,-Ft 

kérelemhez csatolandó a tantárgyak 

tematikája és az előzetes teljesítés igazolása, 

kérelem benyújtása és a hozzá kapcsolódó díj 

befizetése 

 

Kiegészítő tantárgy felvételi díj 8.000,-Ft/kredit 

Teljes képzésre vonatkozó kreditelismerés miatt 

felsőbb évfolyamhoz csatlakozott hallgató korábbi 

félévből elmaradt tantárgy felvétele esetén. 

Kreditátviteli kérelem - 

Tantárgyanként 
3.500,-Ft/tantárgy 

kérelemhez csatolandó a tantárgyak 

tematikája és a teljesítés igazolása, kérelem 

benyújtása és a hozzá kapcsolódó díj 

befizetése 

 

Előzetes informális tudás, 

munkatapasztalat beszámításának 

díja 

9.000,-Ft/tantárgy 

igazolás(ok), kérelem benyújtása és a hozzá 

kapcsolódó díj befizetése 

 

Vizsgákhoz és tantárgyfelvételhez kapcsolódó díjak 
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Sikeres vizsga javítása 10.000,-Ft 

egy félévben egy alkalommal vehető igénybe 

legkésőbb az adott félév vizsgaidőszakának 

utolsó vizsganapjáig  

Ismétlő javítóvizsga díja 7.000,-Ft 

első javítóvizsga ingyenes (a "nem jelent meg" 

is vizsgaalkalomnak minősül) 

legkésőbb az adott félév vizsgaidőszakának 

utolsó vizsganapjáig  

Szabadon választható tárgy 

regisztrációs időszakon kívüli 

módosítás díja 

8.000,-Ft 

határidő lejárta után, kivéve, ha nem indul a 

tantárgy 

 

Tantárgy utólagos törlése 

(hallgató saját hibájából) 
8.000,-Ft/ tantárgy  

Tantárgy újrafelvételi díja 15.000,-Ft/tantárgy 

kérelem benyújtása és a hozzá kapcsolódó díj 

befizetése 

 

Tantárgy újrafelvétel késedelmi díja 8.000,-Ft/ tantárgy 

indokolt esetben, rektori engedéllyel, 

kérelem benyújtása és a hozzá kapcsolódó díj 

befizetése 

 

Vendéghallgatói jogviszony 

keretében tantárgyfelvétel díja 
15.000,-Ft/tantárgy   

Szakdolgozat/záródolgozat 

témavázlat késedelmes leadása 
10.000 Ft  

Szakdolgozat/záródolgozat 

konzulens megváltoztatása 
5.000 Ft  

Szakdolgozat/záródolgozat leadási 

határidő módosítása iránti kérelem 
10.000,- Ft/kérelem  

Hallgatói jogviszony megszűnése 

utáni szakdolgozat készítés külső 

és/vagy belső konzultációja 

20.000 Ft  

Hallgatói jogviszony megszűnése 

után tett záróvizsga 

(vizsgaszervezési díj) 

50.000,-Ft 
az igazolatlan távolmaradás is ismétlésnek 

minősül 

Diákigazolványhoz tartozó díjak 

Érvényesítő matrica elvesztése 

esetén 
3.500,-Ft 

362/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben 

meghatározottak szerint 

Tanulmányokkal kapcsolatos iratok pótlása és hitelesítése, igazolások 

Leckekönyv másodlat kiállítása 20.000,- Ft   

Leckekönyv-másolat hitelesítése 6.000,-Ft   

Tanulmányi idő, hallgatói 

jogviszony igazolása magyar 

nyelven (példányonként) 

7.000,-Ft 
Hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők 

részére 

Tantárgyi tematika (hitelesített) 5.000,-Ft/tantárgy   

Egyéb igazolás 7.000,-Ft   

Oklevélmásodlat kiállítása 12.000,- Ft   

Oklevélmelléklet másodlat kiállítása 15.000,-Ft   



 

 

Gábor Dénes Főiskola – Hallgatói Követelményrendszer 
110 

 

Oklevélmelléklet kiállítása 

magyarul és angolul 
50.000 Ft 2003. július 1. napja előtt záróvizsgázottaknak 

Oklevélmelléklet kiállítása angolul 10.000,-Ft 
2003. július 1. és 2006. március 1. napja 

között záróvizsgázottaknak 

Oklevél igazolás ismételt kiadása 

(nyelvvizsgával, nyelvvizsga nélkül) 
7.000 Ft  

Helytelen adatszolgáltatás miatt új 

oklevél kiállítása 
20.000 Ft  

Helytelen adatszolgáltatás miatt új 

oklevélmelléklet kiállítása 
15.000 Ft  

Hivatalos okirat postázása (RTV+SK) 2.500 Ft/boríték  

Irat postázása  500 Ft/boríték  

Oklevél kiadásához kapcsolódó 

különeljárás díja 
15.000 Ft  

Oklevélátadó ünnepség költségeihez 

való hozzájárulás ( Talár kölcsönzés) 
5.000 Ft  
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2. melléklet: Térítési díjak 

 

 

 

 

 

 

 

Nappali Távoktatás Nappali Távoktatás Nappali Távoktatás Nappali Távoktatás Nappali Távoktatás Nappali Távoktatás Nappali Távoktatás

Gazdálkodási és menedzsment Ft/félév 190 000 Ft 190 000 Ft 180 000 Ft 180 000 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft

gazdálkodási és menedzsment 

[kis- és középvállalkozási]
Ft/félév 160 000 Ft 160 000 Ft 140 000 Ft 140 000 Ft 130 000 Ft 130 000 Ft

gazdálkodási és menedzsment 

[projektmenedzsment]
Ft/félév 160 000 Ft 160 000 Ft 140 000 Ft 140 000 Ft 130 000 Ft 130 000 Ft

Gazdaságinformatikus Ft/félév 190 000 Ft 190 000 Ft 180 000 Ft 180 000 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 140 000 Ft 140 000 Ft 130 000 Ft 130 000 Ft

Mérnökinformatikus 

[hálózati informatika]
Ft/félév 190 000 Ft 190 000 Ft 180 000 Ft 180 000 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 140 000 Ft 140 000 Ft 130 000 Ft 130 000 Ft

Mérnökinformatikus 

[rendszergazda]
Ft/félév 190 000 Ft 190 000 Ft 180 000 Ft 180 000 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 140 000 Ft 140 000 Ft 130 000 Ft 130 000 Ft

Beiratkozás éve szerinti költségtérítéses/önköltséges díjak

Felsőoktatási szakképzés 2020/21

tanév

2019/20

tanév

2018/19

tanév

2017/18

tanév

2016/17

tanév

2015/16

tanév

2014/15

tanév

Nappali Távoktatás Nappali Távoktatás Nappali Távoktatás Nappali Távoktatás Nappali Távoktatás Nappali Távoktatás Nappali Távoktatás

Gazdálkodási és menedzsment Ft/félév 260 000 Ft 205 000 Ft 240 000 Ft 195 000 Ft 220 000 Ft 195 000 Ft 195 000 Ft 180 000 Ft 195 000 Ft 180 000 Ft 160 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 140 000 Ft

Gazdaságinformatikus Ft/félév 260 000 Ft 205 000 Ft 240 000 Ft 195 000 Ft 220 000 Ft 195 000 Ft 195 000 Ft 180 000 Ft 195 000 Ft 180 000 Ft 190 000 Ft 170 000 Ft 180 000 Ft 160 000 Ft

Mérnökinformatikus Ft/félév 260 000 Ft 205 000 Ft 240 000 Ft 195 000 Ft 220 000 Ft 195 000 Ft 195 000 Ft 180 000 Ft 195 000 Ft 180 000 Ft 190 000 Ft 170 000 Ft 180 000 Ft 160 000 Ft

Műszaki menedzser Ft/félév 260 000 Ft 205 000 Ft 240 000 Ft 195 000 Ft 220 000 Ft 195 000 Ft 195 000 Ft 180 000 Ft 195 000 Ft 180 000 Ft 185 000 Ft 170 000 Ft 175 000 Ft 160 000 Ft

Turizmus-vendéglátás Ft/félév 260 000 Ft 205 000 Ft 240 000 Ft 195 000 Ft 220 000 Ft 195 000 Ft 195 000 Ft 180 000 Ft

Üzemmérnök-informatikus Ft/félév 260 000 Ft 205 000 Ft 240 000 Ft 195 000 Ft 220 000 Ft 195 000 Ft

Beiratkozás éve szerinti költségtérítéses/önköltséges díjak

Alapképzés BSc/BA 2020/21

tanév

2019/20

tanév

2018/19

tanév

2017/18

tanév

2016/17

tanév

2015/16

tanév

2014/15

tanév

Képzés neve Ft/félév

Adatvédelmi és információbiztonsági menedzser 280 000

Microsoft üzleti alkalmazásfejlesztő szakmérnök 400 000

Minőségbiztosítási és megbízhatósági szakmérnök 280 000

PLC szakmérnök 400 000

Szakirányú továbbképzések
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3. melléklet: A hallgatók által bejelentendő adatok  

A hallgatók által kötelezően bejelentendő adatok. A hallgató köteles az adataiban történő 

változásról a Főiskolát 15 napon belül értesíteni. 

a) a hallgató neve,  

b) születési neve,  

c) anyja születési neve,  

d) a hallgató születési helye és ideje,  

e) állampolgársága,  

f) lakóhelye, tartózkodási helye,  

g) értesítési címe és telefonszáma,  

h) elektronikus levélcíme, 

i) 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, 

j) az érettségi vizsga adatai, 

k) a középiskola adatai, 

l) a külföldi felsőoktatási résztanulmányok helye, ideje, 

m) a hallgatói juttatásokra való jogosultság elbírálásához szükséges adatok 

(szociális helyzet, szülők adatai, tartásra vonatkozó adatok), 

n) a fogyatékossággal élőket megillető különleges bánásmód elbírálásához 

szükséges adatok, 

o) társadalombiztosítási azonosító jele, 

p) a hallgatói jogviszonyból adódó jogok és kötelezettségek teljesítéséhez 

szükséges adatok; 

q) a hallgatói pályakövetéssel kapcsolatos adatok; 

r) a hallgató adóazonosító jele; 

s) államilag elismert nyelvvizsga adatai, 

t) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok; 


