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PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA  
TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 

 

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Hallgatói 

Önkormányzat egyetértésével a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a 

továbbiakban: Nftv.), valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Kormányrendelet alapján a 

tanulmányi és vizsgarend szabályait az alábbiak szerint határozza meg:  

ELSŐ RÉSZ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. FEJEZET 

A szabályzat hatálya 

1. § (1) A szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Főiskolán hallgatói jogviszonyt 

eredményező képzésre (alapképzés, osztatlan képzés, mesterképzés) állampolgárságra való 

tekintet nélkül a képzésben részt vevő, a Főiskolával hallgatói jogviszonyban álló személyekre 

(továbbiakban: hallgatókra), valamint a képzések lebonyolításában részt vevő 

foglalkoztatottakra, illetve a szabályzat egyes rendelkezései az oklevél átvételéig kiterjednek 

olyan személyekre is, akik a Főiskolával már nem állnak hallgatói jogviszonyban.  

(2) A szabályzat a részidős képzésben részt vevő hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeire – ha 

jogszabály eltérően nem rendelkezik – értelemszerűen alkalmazandó.  

(3) A szabályzat hatálya kiterjed továbbá a Főiskolával vendéghallgatói jogviszonyt létesítő 

hallgatókra, a Főiskolán folytatott tanulmányaik során.  

(4) A tanulmányi ügyekhez kapcsolódó hallgatói juttatásokról és a térítésekről a Főiskola 

térítési és juttatási szabályzata rendelkezik. 

 (5) Ahol jelen szabályzatban az „államilag támogatott” kifejezés szerepel, azon a „magyar 

állami ösztöndíjjal támogatott” kifejezést is érteni kell. Ahol jelen szabályzatban 

„költségtérítéses” kifejezés szerepel, azon az „önköltséges” kifejezést is érteni kell.  

 

2. FEJEZET 

Alapfogalmak 

2. § A szabályzatban és a szabályzat alkalmazása során használt fogalmak és meghatározásuk:  

1. abszolutórium (végbizonyítvány): a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és - a 

nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével - más 

tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt 

kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok 
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megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a 

tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett; 

2. aktív félév: az első beiratkozást, illetve a további félévekben a tanulmányok folytatására 

irányuló bejelentést követő valamennyi félév;   

3. alapfokozat (BA; bachelor) az alapképzésben megszerezhető első felsőfokú végzettségi 

szintet jelentő fokozat;  

4. alapképzés: a felsőoktatás egymásra épülő, felsőfokú végzettségi szintet biztosító 

képzésének első ciklusa, mely az alapfokozat és szakképzettség megszerzésére irányul és 

feljogosít a mesterképzés megkezdésére;  

5. bejelentkezés (regisztráció): a hallgató nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy tanulmányait 

folytatni kívánja-e az adott félévben; 

6. ECTS (European Credit Transfer System): európai kreditátviteli rendszer, mely megkönnyíti 

az ECTS alapelveit vállaló intézmények hallgatói számára az európai felsőoktatási intézmények 

közötti nagyobb hallgatói mozgásszabadságot; 

7. 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;   

8. egységes, osztatlan képzés: az új képzési rendszernek megfelelő, ugyanakkor ciklusokra 

nem bontott, mester fokozat megszerzéséhez vezető képzés; 

9. előadás: olyan tanóra, melynek során elsődlegesen az  oktató szóbeli magyarázata segíti az 

ismeretek elsajátítását; amennyiben az előadás kreditértékkel bír, úgy az vizsgával zárul;  

10. előfeltétel (előzetes követelmény): a tantervben rögzítésre kerül, hogy egyes tantárgyak 

felvételéhez milyen más tantárgyak előzetes teljesítése szükséges; 

11. előzetes kurzusfelvétel: a tanulmányi ügyintéző által az adott vizsgaidőszak ötödik hetének 

végéig a következő félévre felvenni javasolt tantárgyak kiválasztása és az ETN-ben való 

rögzítése;  

12. ETN: Egységes Tanulmányi Nyilvántartás: a PPHF oktatás- és tanulmányszervezést szolgáló 

számítógépes nyilvántartó rendszere; az ETN-hez való hallgatói hozzáférést a Főiskola a 

honlapon keresztül biztosítja. 

13. félév (tanulmányi időszak): öt hónapból álló oktatásszervezési időszak;  

14. féléves lelkigyakorlat: a főiskolán minden szemeszterben egy vagy több napos közösségi 

alkalom, melynek célja a lelki fejlődés, illetve a hallgatók közti kapcsolatépítés elősegítése. A 

féléves lelkigyakorlaton a nappali tagozatos hallgatók számára a részvétel kötelező.  

15. fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező): az a hallgató (jelentkező), aki mozgásszervi, 

érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
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halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd;  

16. hátrányos helyzetű hallgató:   

a) az a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött hallgató, aki a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül;  

b) az a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött és az adott szakon, 

mely szakon tanulmányait a 2015/2016. tanév I. félévében vagy ezt megelőzően kezdte meg, 

az adott szak képzési idejét meg nem haladó számú félévre bejelentkező hallgató, akit 

középfokú, iskolarendszerű szakképzési vagy felsőoktatási tanulmányai alatt családi 

körülményei, szociális helyzete okán a jegyző, illetve a gyámhatóság védelembe vett, illetve 

aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, aki rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy akit átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, 

ideiglenes hatályú intézeti elhelyezésben részesült, feltéve, hogy a beiratkozást közvetlenül 

megelőző jogosultsági időszakban – az utolsó középfokú vagy szakképzési évfolyamon vagy az 

utolsó aktív félévben – a jogcím fennállt;  

17. halmozottan hátrányos helyzetű hallgató:   

a) az a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött hallgató, aki a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerint halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül;  

b) az a hátrányos helyzetűnek minősülő hallgató, akinek a tankötelessé válásának 

időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint 

– legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe 

vettek, és aki tartós nevelését követően utógondozói ellátásban részesült.  

18. hallgatói jogviszony: a felsőoktatási intézmény és az intézménybe beiratkozott 

természetes személy közötti jogviszony, melyhez speciális jogok és kötelezettségek tartoznak;  

19. hallgatói munkaóra: a szakmai ismeretek elsajátításához szükséges, a hallgató által 

egyénileg felhasznált tanulmányi idő. A teljes képzési időre meghatározott átlagos egyéni 

hallgatói tanulmányi munkaóra nem haladhatja meg a tanórák számának teljes idejű 

képzésben a háromszorosát, részidős képzésben, levelező képzési munkarendben a 

tizenkétszeresét.  

20. hivatalból passzív: Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszony létesítésének félévében 

nem iratkozik be, illetve minden további félévben nem jelentkezik be a ETN-be az erre 

megadott határidőn belül, vagy nem kéri maga írásban jogviszonyának szünetelését az erre 

nyitva álló határidőben, vagy nem kéri írásban jogviszonyának megszüntetését, az intézmény 

a hallgató jogviszonyát hivatalból szünetelteti.   
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21. intézményi (tanulmányi) tájékoztató: a hallgatónak a tanulmányai folytatásához, 

megtervezéséhez szükséges adatokat tartalmazó tájékoztató;  

22. ismétlő javítóvizsga: a sikertelen vizsga adott vizsgaidőszakban második alkalommal 

történő megismétlése; 

23. javítóvizsga: a sikertelen vizsga adott vizsgaidőszakban első alkalommal történő 

megismétlése; 

24. kedvezményes tanulmányi rend: keretében a hallgató – jelen szabályzat keretei között – 

kérelemre a hallgatói kötelezettségekkel kapcsolatos kedvezményben részesülhet, illetve 

felmentést kaphat meghatározott hallgatói kötelezettségek alól, kivéve a tanulmányi 

követelmények teljesítését; 

25. képesítővizsga: a tanári képzést lezáró szóbeli vizsga;  

26. képzési forma: a hallgató által a felvételi jelentkezés során meghatározott képzési mód, 

mely lehet magyar állami ösztöndíjas, vagy önköltséges képzés;  

27. képzési és kimeneti követelmények: azoknak az ismereteknek, jártasságoknak, 

készségeknek, képességeknek (kompetencia) összessége, illetve az a tudás, amelynek 

megszerzése esetén az adott szakon oklevél kiadható;  

28. képzési idő: az előírt kreditek, a végzettségi szint, szakképzettség megszerzéséhez 

szükséges, jogszabályban meghatározott idő;  

29. képzési időszak: a képzési idő tagolása szorgalmi időszakra és a hozzá tartozó 

vizsgaidőszakra;  

30. korrigált kreditindex: (Korr. KI) Egy félévben a hallgató adott képzésén a teljesítményének 

mennyiségi és minőségi megítélésére alkalmas. A kreditindexből egy, a félév során teljesített 

és az egyéni tanrendben vállalt kreditek arányának megfelelő szorzótényezővel számítható.  

Korr.KI =KI * félév során teljesített kredit 

  vállalt kredit  

 

31. kötelező tantárgy: teljesítése a képzettség megszerzésének feltétele;   

32. kötelezően választható tantárgy: egy szak, ill. szakirány elvégzéséhez kötelezően előírt 

tantárgy, vagy a tantervben megadott összkreditértékű tantárgy – az intézmény által 

meghatározott körből választható (különösen szakon belüli szakirányok, illetve differenciált 

szakmai ismeretek tantárgyai), amelynek felvétele és teljesítése szükséges a képzettség 

megszerzéséhez;    

33. kredit: a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi 

egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek 

elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges; egy kredit átlagosan harminc 
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tanulmányi munkaórát jelent, a kredit értéke – feltéve, hogy a hallgató teljesítményét 

elfogadták – nem függ attól, hogy a hallgató a tudására milyen értékelést kapott;  

34. kreditindex: (KI) Egy félévben a hallgató adott képzésén a teljesítményének mennyiségi és 

minőségi megítélésére alkalmas. Számításánál a félévben teljesített tantárgyak 

kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képezett összeget az átlagos előrehaladás 

esetén egy félév alatt teljesítendő harminc kredittel kell osztani.  

KI = (félévben teljesített kredit *érdemjegy) 

  30 kredit 

35. kurzus: adott tantárgynak előadás, szeminárium, gyakorlat vagy konzultáció formájában 

egy szemeszterre történő meghirdetése, vagy óralátogatás nélküli vizsgakurzus.;  

36. levelező képzés munkarendje: olyan oktatásszervezési rend, mely szerint - az érintett 

hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában - a hallgatók tanóráira tömbösítve, 

legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor; 

37. mesterfokozat (MA; master) a mesterképzésben megszerezhető második felsőfokú 

végzettségi szintet jelentő fokozat;  

38. mintatanterv: a tantervben szereplő tárgyak olyan elosztása félévekre, amelyet átlagos 

ütemben haladni kívánó hallgató úgy követhet, hogy eleget tesz minden tantárgy felvételénél 

az előtanulmányi követelményeknek, minden félévben 30 (±3) kreditet teljesít és tanulmányi 

követelményeit a képesítési követelményekben meghatározott képzési idő alatt fejezi be;  

39. oklevél: a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló közokirat;  

40. oklevélmelléklet (diploma supplement): Az Európai Bizottság és az Európa Tanács által 

meghatározott módon és formában kiadott oklevélmelléklet a felsőoktatásban szerzett 

képesítést igazoló oklevél mellékleteként részletes és tárgyszerű információt ad az oklevél 

tulajdonosa által folytatott és sikeresen befejezett tanulmányok jellegéről, szintjéről, 

tartalmáról és ez által segítséget nyújt a képesítések átláthatóságához és magalapozott 

elismeréséhez külföldön. Az oklevélmelléklet közokirat;  

41. oklevél-adatbejelentő lap: a hallgató által kitöltött, a Rektori Hivatalba, az oklevél 

kiállításához benyújtott kézirat;  

42. oklevél-nyilvántartó könyv: a felsőoktatási intézmény által kiadott oklevelek 

nyilvántartására szolgáló, nem selejtezhető könyv, melyet a Rektori Hivatal vezet és minden 

záróvizsgaidőszak végén lezár;  

43. összesített korrigált kreditindex: A hallgató több féléven keresztüli teljesítményének 

mennyiségi és minőségi megítélésére szolgál. Számítása megegyezik a korrigált kreditindex 

számításával, azzal, hogy félévenkénti harminc kreditet és a teljes időszak alatt felvett és 

teljesített krediteket kell figyelembe venni.  

44. passzív félév: azon félév, amelyre a hallgató nem jelentkezik be, illetve amely félévben 

bármely más okból a hallgatói jogviszonya szünetel és amely során hallgatói jogai és 
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kötelezettségei korlátozottan érvényesülnek; olyan félév, amikor a hallgató hallgatói 

jogviszonya saját nyilatkozata alapján szünetel;   

45. párhuzamos jogviszony: más felsőoktatási intézmény hallgatójának a Főiskolával létesített 

további jogviszonya új szak felvétele esetén, vagy a Főiskola hallgatójának más felsőoktatási 

intézménnyel létesített további jogviszonya; 

46. plágium: a tanulmányok során elkészített bármely dolgozatban és szakdolgozatban mind 

a szó szerinti, mind a tartalmi idézés jelölésének elmulasztása. Plágiumnak számít bárminemű 

szövegrész (minimum 2500 karakter egybefüggően vagy a dolgozat különböző részein 

széttagoltan) bemásolása – akár változtatásokkal is – a szerzők említése nélkül.   

47. résztanulmányok folytatása: ha a hallgató másik felsőoktatási intézményben 

vendéghallgatói jogviszony keretében szerez kreditet;  

48. súlyozott tanulmányi átlag (STÁ): A kreditrendszerű képzésben a hallgató 

teljesítményének nyomon követésére a tanulmányok egy félévnél hosszabb időszakára vagy a 

tanulmányok egészére számított (halmozott) súlyozott tanulmányi átlag szolgál. Számításánál 

az adott időszakban teljesített tárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képzett 

összeget a teljesített tárgyak kreditjeinek összegével kell osztani:  

STÁ =  (teljesített kredit* érdemjegy) 

   teljesített kredit  

 

49. szabadon választható tantárgy: olyan tantárgy, melynek elvégzése a végbizonyítvány 

megszerzéséhez nem kötelező, de kreditértéken beszámítandó, mely bármely felsőoktatási 

intézményben teljesíthető, amennyiben azt az adott szak befogadja; a Főiskolán ennek 

részesedése a szaktárgyakból a mintatantervben legalább 5 %, kivéve, ha a képesítési 

követelmények másként rendelkeznek;   

50. szak: valamely szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom (ismeretek, 

jártasságok, készségek) egységes rendszerét tartalmazó képzés;  

51. szakdolgozat: a képesítési követelmény által előírt tartalmú, a tanulmányok lezárásakor írt 

dolgozat;  

52. szakfelelős: a szakfelelős olyan minősített oktató, aki a szakot gondozza, szakmai 

felelősséget visel a szakos mintatanterv tartalmáért és a szakon folyó képzésért;  

53. szakirány: az adott szak részét képező önálló szakképzettséget eredményező, speciális 

szaktudást biztosító képzés;  

54. szakképzettség: alapfokozattal vagy mesterfokozattal egyidejűleg, valamint a szakirányú 

továbbképzésben megszerezhető, a szak és a szakirány tartalmával meghatározott, a szakma 

gyakorlására felkészítő szaktudás oklevélben történő elismerése;  

55. szakmai gyakorlat: alap-, mester- és osztatlan képzésben, külső gyakorlóhelyen vagy 

felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő részben önálló hallgatói tevékenység;   
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56. szeminárium: olyan kiscsoportos gyakorlati jellegű tanóra, amely elsődlegesen a hallgató 

és az oktató közötti szóbeli kommunikációra épül;  

57. szigorlat: több tantárgy együttes számonkérési formája, amelyre történő jelentkezés 

tantárgyfelvételnek minősül; 

58. szorgalmi időszak: a képzési időszak oktatási része; 

59. tagozat: a felsőoktatási intézményben folytatott képzési munkarend típusa (nappali, esti, 

levelező, távoktatás);  

60. tanév: tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak;  

61. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 

személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, 

konzultáció), amelynek időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc;  

62. tantárgyi program: egy tantárgy keretében elsajátítandó ismeretanyagot, valamint a 

tantárgy teljesítésének általános feltételeit tartalmazó leírás;  

63. tanterv: a képzés részletes szabályait, a részletes oktatási és tanulmányi követelményeket 

tartalmazó dokumentum; 

64. tanulmányi átlag (TÁ): a hallgató tanulmányainak minősítő mutatója, mely meghatározott 

időszakra számolható; nem kreditrendszerű képzésben:  

TÁ =   teljesített tárgyak érdemjegyei 

  tárgyak   

65. végleges kurzusfelvétel: az adott szorgalmi időszak első hetétől a hirdetményben 

meghatározott határidőig az előzetes tanrendben megjelölt tantárgyak felvétele, módosítása, 

esetlegesen új tárgyak kiválasztása és azoknak jóváhagyása az ETN-ben;  

66. vizsga: az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének – 

értékeléssel egybekötött – ellenőrzési formája;   

67. vizsgaidőszak: a képzési időszak számonkérési része, melynek keretében kizárólag az 

elsajátított ismeretek félévvégi értékelése, osztályzatok megállapítása történik; 

68. vizsgakurzus: tanórák megtartása nélkül meghirdetett vizsgalehetőség, azoknak a 

hallgatóknak, akik egy adott kurzust már egyszer felvettek, így a hozzátartozó tanórákon is 

részt vettek, de a kurzust nem teljesítették.  

 

3. fejezet 

A tanulmányi és vizsgaügyekben első fokon eljáró szervek, a hallgatói 

kérelmek beadásának rendje 
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3. § (1) Tanulmányi és vizsgaügynek minősül a hallgató tanulmányaival és hallgatói 

jogviszonyával kapcsolatos valamennyi ügy.  

(2) Nem tartoznak a szabályzat hatálya alá a hallgatók térítési, juttatási, valamint a fegyelmi 

és kártérítési ügyei.  

(3) A tanulmányi és vizsgaügyekkel kapcsolatos valamennyi kérelmet a megfelelő hatáskörrel 

rendelkező szervhez címezve a Rektori Hivatalba kell benyújtani, amely a kérelmet 

nyilvántartásba veszi és haladéktalanul továbbítja az eljáró szerv, illetve személy részére.  

4. § (1) A Főiskolán tanulmányi és vizsgaügyekben az alábbi testületek és személyek 

(továbbiakban: szerv) járhatnak el első fokon jelen szabályzatban meghatározott saját, illetve 

átruházott hatáskörben:  

a) a Rektori Hivatal vezetője,  

b) a Tanulmányi Bizottság,  

c) a Kreditátviteli Bizottság,  

d) a rektor  

(2) A Rektori Hivatal vezetője a Tanulmányi Bizottság, illetve a rektor által átruházott 

hatáskörben jár el.  

(3) A hivatalból, illetve a hallgató által kezdeményezett tanulmányi ügyekben – amennyiben 

jogszabály, vagy szabályzat eltérően nem rendelkezik, a kreditátvitel kivételével – első fokon 

a Tanulmányi Bizottság jár el.  

(4) Kreditátviteli ügyekben első fokon a Kreditátviteli Bizottság jár el. 

(5 ) A tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró szervek ügyrendjét jelen szabályzat 1. számú 

melléklete tartalmazza.  

 

A Tanulmányi Bizottság (TB) 

5. § (1) A hallgató a Tanulmányi Bizottsághoz (továbbiakban: TB) fordulhat, amennyiben 

megítélése szerint valamely tanulmányi és vizsgaügyének intézése nem jogszabály vagy a 

szabályzat előírásai szerint történt.  

(2) A TB elnökét és két tagját a rektor javaslata alapján a Szenátus választja meg.   

(3) A TB hallgató tagját a hallgatói önkormányzat delegálja.   

(4) A bizottságban tanácskozási joggal jelen van a Rektori Hivatal vezetője.  

(5) Amennyiben a TB döntésével valamely oktatási szervezeti egységre kötelezettség hárul, 

vagy a TB döntésének meghozatalához az oktatási szervezeti egység szakértelme szükséges, a 

döntéshez a TB köteles kikérni az érintett oktatási szervezeti egység véleményét.  
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(6) A TB eljárásáról, határozatképességéről, határozatainak meghozataláról jelen szabályzat 1. 

számú mellékletét képező ügyrend rendelkezik. 

(7) A TB hatásköreit – jelen szabályzat keretei között – a 4. § (1) bekezdésének a) illetve d) 

pontjában foglalt személyekre átruházhatja. A TB jelen szabályzat 11. §-ában, 16. § (5) 

bekezdésében és 36. §-ában szereplő hatásköre nem ruházható át. Az átruházott hatáskörben 

eljáró személy határozatát a hallgatói önkormányzat elnökének egyetértésével hozza és a TB 

felé beszámolási kötelezettséggel tartozik.  

(8) A Tanulmányi Bizottság munkája során figyelemmel kíséri, minden év tavaszán 

felülvizsgálja a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezéseit és javaslatot tesz a Rektornak a 

szükséges kiegészítésekre, módosításokra.   

 

A Kreditátviteli Bizottság (KÁB) 

6. § (1) Az átjárhatóság koordinálására, valamint az ismeretanyagok egyenértékűségének 

vizsgálatára Kreditátviteli Bizottságot (továbbiakban: KÁB) kell létrehozni.  

(2) A KÁB 3 tagból áll. Tagjait a rektor javaslata alapján a Szenátus választja. A KÁB-nak nincs 

hallgató tagja.    

(3) A KÁB a hallgató írásbeli kérelme alapján dönt a más felsőoktatási intézményben folytatott 

tanulmányok során kredittel elismert tanulmányi teljesítmény elismeréséről. 

(4) A hallgató kérelmében rögzíti, hogy a megjelölt tantárgyat / kurzust milyen jellegű 

tantárgyként / kurzusként kívánja elismertetni. A kérelemhez csatolni kell a tanulmányok 

teljesítését igazoló leckekönyvet, hiteles másolatát, a hitelesített tantárgyleírást, tematikát, 

továbbá a tantárgy oktatásáért felelős szervezeti egység kérelemmel kapcsolatos 

állásfoglalását. 

(5) A KÁB eljárása során további információt kérhet a tanulmányokkal érintett oktatási 

szervezeti egységtől.   

(6) 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.  

(7) A KÁB eljárását a jelen szabályzat 1. számú mellékletét képező ügyrend szabályozza.  

  

A határozatok írásbeli közlése, nyilvántartása, végrehajtása 

7. § (1) A Főiskola a hallgató tanulmányi és vizsgaügyeivel kapcsolatos döntéseit írásban közli.  
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(2) A tanulmányi osztály a hallgató tanulmányi és vizsgaügyeivel, továbbá a hallgató 

pénzügyeivel kapcsolatos döntést nyilvántartásba veszi.  

(3) A határozat kizárólag annak jogerőre emelkedésekor hajtható végre.  

 

4. FEJEZET 

A jogorvoslat 

8. § (1) A hallgató az Nftv. 57. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Főiskola döntése 

vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen – 

a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – 

jogorvoslattal élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést.  

(2) Eljárás indítható a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen is – a közléstől, 

ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül –, ha a döntés nem a 

Főiskola által elfogadott követelményekre épült, illetve a döntés ellentétes a Főiskola 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában foglaltakkal vagy megszegték a vizsga megszervezésére 

vonatkozó rendelkezéseket.  

 (3) A jogorvoslati kérelem tárgyában, jelen szabályzat 1. számú mellékletét képező 

ügyrendben meghatározott eljárási rend szerint, a rektor által felállított Felülbírálati Bizottság 

jár el.  

(4) A Felülbírálati Bizottság elnökét és két tagját a rektor javaslatára a Szenátus választja meg, 

hallgatói tagját a Hallgatói Önkormányzat delegálja.  

(5) A hallgató jogorvoslati kérelmét a rendelkezésre álló határidőn belül a Felülbírálati 

Bizottsághoz címezve annál a szervnél nyújtja be, amely a megtámadott döntést hozta, az eset 

elbírálásához szükséges dokumentumok csatolásával. A megtámadott döntést hozó szerv a 

jogorvoslati kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül továbbítja a Felülbírálati 

Bizottsághoz, csatolva a megtámadott határozat másolatát, valamint a kérelemmel 

kapcsolatos állásfoglalását, illetve a szükséges dokumentumokat, kivéve, ha a határidőn túl 

benyújtott jogorvoslati kérelmet, mint elkésett kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, 

illetve ha a megtámadott döntést a jogorvoslati kérelemben foglaltaknak megfelelően 

kijavítja, kiegészíti, módosítja vagy visszavonja. 

(6) A jogorvoslati eljárásban a hallgató, továbbá meghatalmazottja járhat el. Amennyiben a 

jogorvoslati kérelmet a hallgató meghatalmazottja írja alá, vagy a hallgató mellett a 

meghatalmazott is aláírja, a meghatalmazása eredeti példányát a jogorvoslati kérelemhez 

csatolnia kell.  

(7) A jogorvoslati kérelem elbírálója nem lehet az  

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

b) aki az a) pontban megjelölt személy közeli hozzátartozója,  
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c) akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el.  

(8) A Felülbírálati Bizottság az elsőfokú bizottság határozatát 

a) helybenhagyja, vagy 

b) megváltoztatja, és a jogszabálynak megfelelő döntést hoz. 

(9) A döntést határozatba kell foglalni, és meg kell indokolni. Az eljárás során a határozatban 

fel kell hívni a figyelmet a jogorvoslat lehetőségére, és az eljárás során a hallgatónak fel kell 

ajánlani a Felülbírálati Bizottság ülésén való meghallgatás lehetőségét, továbbá azt, hogy 

amennyiben nem vesz részt az ülésen, a jogorvoslati kérelmében foglaltakat – legkésőbb az 

ülést megelőző napon – a Felülbírálati Bizottság titkára részére postai úton vagy elektronikus 

úton eljuttatott levélben foglaltak szerint kiegészítse. A kollégiumi elhelyezéssel, a kollégiumi 

díj átvállalásával (esélyegyenlőségi pályázatokkal) és a szociális juttatásokkal kapcsolatos 

jogorvoslati kérelmek esetében a hallgatót csak abban az esetben kell a Felülbírálati Bizottság 

ülésén meghallgatni, ha a meghallgatást a hallgató a jogorvoslati kérelmében kéri.  

(10) A hallgató a jogorvoslati kérelem tárgyában hozott eljárást befejező döntést közigazgatási 

perben támadhatja meg. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van. A keresetlevél a 

hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással is benyújtható.  

(11) Az elsőfokú döntés végleges, ha az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem 

nyújtottak be jogorvoslati kérelmet, vagy a hallgató a kérelem benyújtásának jogáról 

lemondott. A másodfokú döntés a közléssel végleges. 

(12) E rendelkezések alkalmazásában hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések: 

jogszabályban, valamint az intézményi dokumentumokban található olyan rendelkezések, 

amelyek a hallgatóra jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg.  

(13) A jogorvoslati kérelem elbírálása során a tényállás tisztázására, az igazolásra, a döntés 

alakjára, tartalmára, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására, kiegészítésére, 

módosítására vagy visszavonására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(14) A hallgató és a Főiskola a jogorvoslati eljárásban felmerült költségeit, továbbá a 

jogorvoslati eljárást megelőző eljárásokban felmerült költségeit maga viseli.  

9. § (1) A hallgató jogainak megsértése esetén a hallgatói önkormányzathoz fordulhat jogi 

segítségnyújtásért.  

(2) A hallgató az oktatási jogok biztosának az eljárását akkor kezdeményezheti, ha a 

jogorvoslati jogát a Főiskolán – a bírósági eljárás kivételével – kimerítette.  

(3) A jogorvoslati eljárás indításának joga kiterjed a felvételi eljárás intézmény hatáskörébe 

tartozó cselekményeire és a beiratkozási eljárásra is. A jogorvoslati eljárás és a megkezdett 

jogorvoslat befejezésének joga megilleti azt is, akinek a hallgatói jogviszonya időközben 

megszűnt. 
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5. FEJEZET 

A hallgatói jogviszony 

10. § (1) A hallgatói jogviszony létrejöttének előfeltétele a Főiskolára való felvétel, átvétel. A 

jelentkezés és a felvétel rendjére, továbbá a felvételi eljárásra vonatkozó szabályokat a 

Főiskola Felvételi Szabályzata tartalmazza.  

(2) A hallgatói jogviszony létrejöttének előfeltétele a Főiskola valamely szakjára történő 

felvétel vagy átvétel.  

(3) A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, a beiratkozási lap Főiskola általi 

hitelesítésének napján.  

(4) A beiratkozáskor a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre felvételt nyert 

személynek nyilatkoznia kell a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek 

vállalásáról.  

(5) Az első bejelentkezésekor nyilatkoznia kell a (magyar állami ösztöndíjjal) támogatott 

képzés feltételeinek vállalásáról annak a hallgatónak is, aki az alapfokozat megszerzését 

követően a soron következő félévre magyar állami ösztöndíjjal támogatott mesterképzésre 

felvételt nyert. Amennyiben adott személy nem teszi meg a nyilatkozatot, akkor csak 

önköltséges formában kezdheti meg tanulmányait az adott szakon. Az önköltséges képzésben 

való részvétel lehetőségét ebben az esetben fel kell ajánlani a felvételt nyert jelentkezőnek.  

(6) Az önköltséges képzésre felvett hallgatóval a Főiskola szerződést köt. Ilyen megállapodás 

alapján hallgatói jogviszony azzal létesíthető, aki egyébként a hallgatói jogviszony 

létesítéséhez szükséges valamennyi feltételnek megfelel. A megállapodásban ki kell kötni, 

hogy a hallgatók képzésével kapcsolatos valamennyi költséget a szerződő fél fizeti ki.  

 

(7) A beiratkozott hallgatóról a Főiskola törzslapot állít ki. A  hallgató kérésére előállít és 

hitelesít egy olyan dokumentumot, amely a hallgató törzslapjában szereplő adatok közül 

tartalmazza képzési időszakonként a felvett tantárgyak, tantervi egységek adatait (neve, 

kódja, az oktató neve, a kreditértéke, a számonkérés módja, heti vagy féléves óraszáma, a 

foglalkozás típusa, a követelmények teljesítésének értékelése, időpontja, az értékelő oktató 

neve) és a képzési időszak lezárásának adatait képzésenként (a lezárás dátuma, a felvett 

kredit, a teljesített kredit, a (halmozott) súlyozott tanulmányi átlag, a kreditindex, a korrigált 

kreditindex, az összesített korrigált kreditindex).   

(8) A hallgatók jogait és kötelességeit az Nftv., valamint a Főiskola szabályzatai tartalmazzák. 

A hallgatói jogviszonyból eredő jogok a beiratkozás napjától gyakorolhatók. A hallgató ügyeit 

személyesen, vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazás útján intézheti.   

(9) A hallgató  
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a) kérheti, hogy a fennálló hallgatói jogviszonya keretében további szakképesítés, illetve 

szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokat folytathasson,  

b) kérheti átvételét másik felsőoktatási intézménybe,  

c) másik felsőoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet,  

d) másik felsőoktatási intézménnyel további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesíthet.  

 

Átvétel 

11. § (1) A hallgató kérheti átvételét másik felsőoktatási intézménybe.  

(2) Más felsőoktatási intézmény hallgatója átvételét kérheti a Főiskolára. Az a hallgató vehető 

át, aki  

a) aki azonos képzési területre kéri átvételét, és  

b) akinek hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt 

meg, illetve a kötelező elbocsátás vagy kizárás feltételei sem állnak fenn az átvétel 

időpontjában.  

(3) Átvételi ügyekben a Tanulmányi Bizottság jár el, amely további feltételeket állapíthat meg.  

(4) Az átvételről szóló kérelmet a Tanulmányi Bizottsághoz címezve a Rektori Hivatalban kell 

benyújtani. Az adott félévre történő beiratkozáshoz a kérelmet legkésőbb a félév kezdetét 

megelőző 15 nappal kell benyújtani, kivéve, ha az átvételét kérő hallgató azon a szakon, 

amelyen tanulmányait megkezdte, még egy félévet sem teljesített. Ez utóbbi esetben a 

kérelmet őszi félév esetén legkésőbb szeptember 10-ig, tavaszi félév esetén legkésőbb február 

10-ig kell benyújtani úgy, hogy az átvételi kérelem benyújtását az átvételét kérő hallgatónak a 

mielőbbi döntéshozatal érdekében a benyújtással egyidejűleg elektronikus úton jeleznie kell 

a tanulmányi osztály felé.  

(5) A kérelemhez be kell nyújtani az átvételét kérő hallgató által folytatott tanulmányokat 

igazoló dokumentum hitelesített másolatát, harminc napnál nem régebben kiállított hallgatói 

jogviszony igazolást, továbbá annak a felsőoktatási intézménynek az adott szak(ok)ra 

vonatkozó ajánlott tantervét és tantárgyleírásait, ahol a hallgató jogviszonya fennáll, kivéve, 

ha az átvételét kérő hallgató azon a szakon, amelyen tanulmányait megkezdte, még egy 

félévet sem teljesített.  

(6) Amennyiben a hallgató eddigi tanulmányainak befogadását is kéri, a kérelemhez csatolnia 

kell az erre vonatkozó külön kérelmét, amelyet a Rektori Hivatal továbbít a KÁB részére, amely 

a kérelmet külön bírálja el.  

(7) Az átvételi határozatban rendelkezni kell a határozat hatályáról, és a hallgatóra vonatkozó 

ajánlott tantervről. Átvételi határozatok meghozatalára az előző szorgalmi időszak végétől az 

őszi félévre vonatkozóan szeptember 15-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan február 15-ig 

kerülhet sor.  Az átvételi eljárás alatt a hallgatónak a beiratkozásig, illetve az átvétel szerinti 
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képzésre történő bejelentkezésig folyamatos hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie, 

ellenkező esetben az átvétel nem jön létre és az átvételi határozatot vissza kell vonni. A 

Főiskola az átvétel tényét az átvételi határozat másolatának megküldésével, továbbá a 

beiratkozás, illetve az átvétel szerinti képzésre történő bejelentkezés napjának megjelölésével 

jelezni köteles annak a felsőoktatási intézménynek, amely felsőoktatási intézményből a 

hallgatót a Főiskola átvette.    

(8) Az átvételt nyert hallgató önköltséges vagy magyar állami ösztöndíjjal támogatott 

formában folytatja tanulmányait. Amennyiben az átvételt nyert hallgató magyar állami 

ösztöndíjjal támogatott formában folytatja tanulmányait, a beiratkozáskor nyilatkoznia kell a 

magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásáról. Amennyiben adott 

személy nem teszi meg a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek 

vállalásáról szóló nyilatkozatot, akkor csak önköltséges formában kezdheti meg tanulmányait 

a Főiskolán.  

 

A vendéghallgatói jogviszony 

12. § (1) Kérelme alapján a Főiskola hallgatója adott időszakra engedélyt kaphat 

vendéghallgatóként tanulmányai folytatására más – akár hazai, akár külföldi – felsőoktatási 

intézményben. A részképzést a TB engedélyezi.  

(2) Az adott félévben részképzésen részt vevő hallgató is köteles bejelenteni, hogy az adott 

félévben tanulmányait folytatja-e vagy sem.  

(3) A vendéghallgatói jogviszony alatt teljesítendő, illetve teljesített tantárgyakra a részképzés 

idejére kedvezményes tanulmányi rendet kell kérni, amelyben rögzíteni kell a tantárgyak 

elfogadásának feltételeit is. Kedvezményes tanulmányi rend visszamenőleg nem kérhető.  

(4) Vendéghallgatói jogviszony keretében szerzett kreditek közül a Főiskola nem számítja be a 

hallgató tanulmányaiba az alapvizsgával és szigorlattal záruló tantárgyak más intézményben 

szerzett kreditjeit.   

(5) A Főiskola más felsőoktatási intézményben teljesített kurzusok közül csak a nem szakmai 

válaszható kurzusok kreditelismertetését engedélyezi a Főiskolán tanulmányokat folytatók 

számra.   

(6) Záróvizsga más intézményben vendéghallgatóként nem tehető.   

(7) A Főiskolán végzett főszakhoz tartozó szakdolgozat vagy szigorlat kreditértékét nem lehet 

más intézményből áthozni.  

(8) A vendéghallgatói jogviszony iránti kérelmet a fogadó intézmény fogadókészségének 

igazolásával együtt legkésőbb a szorgalmi időszak első hetének végén kell benyújtani.  

(9) Más felsőoktatási intézmény hallgatója számára az áthallgatásban való részvétel 

önköltséges, melynek összegét a hallgatói térítési és juttatási szabályzat tartalmazza.  



 

- 

  - 15 -  

13. § (1) Más felsőoktatási intézmény hallgatója vendéghallgatói jogviszony keretében a 

tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányokat folytathat a Főiskolán.  

(2) A vendéghallgatói jogviszony létesítésére irányuló kérelmet a TB-nek kell címezni. A 

kérelemben meg kell nevezni a felvenni kívánt tantárgyakat. A Főiskola előírhatja, hogy a 

kérelmező csatolja a kérelméhez annak a felsőoktatási intézménynek a vendéghallgatói 

jogviszonya létesítésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát, amely felsőoktatási 

intézménnyel a kérelmező hallgatói jogviszonyban áll. A kérelmet a vendéghallgatói jogviszony 

létesítését megelőzően legalább 15 munkanappal be kell nyújtani.  

(3) A TB vendéghallgatói jogviszonyt engedélyező határozatában rendelkezni kell a jogviszony 

idejéről, a vendéghallgató által folytatott résztanulmányok köréről, a hallgató finanszírozási 

körülményeiről.  

(4) A vendéghallgatói jogviszony a Főiskolára történő beiratkozás napjával jön létre. A 

beiratkozáskor a tanulmányi osztály a vendéghallgatóról törzslapot állít ki.  

(5) A vendéghallgatóra a résztanulmányok tekintetében a vendéghallgatói jogviszony tartama 

alatt vonatkoznak jelen szabályzat rendelkezései.  

(6) A vendéghallgatói jogviszony a Főiskolán szak felvételére, oklevél megszerzésére nem 

jogosít.  

  

A további (párhuzamos ) jogviszony 

14. § (1) A Főiskola hallgatója a hallgatói jogviszony létrejöttét követően más belföldi vagy 

külföldi felsőoktatási intézménnyel további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesíthet 

másik oklevél vagy bizonyítvány megszerzése céljából.  

(2) A hallgatónak a párhuzamos jogviszonyt, annak létesítését követő 8 napon belül a 

tanulmányi osztályon be kell jelentenie.  

(3) Más felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgató párhuzamos 

jogviszonyt létesíthet a Főiskolával másik oklevél vagy bizonyítvány megszerzése céljából.  

(4) Párhuzamos képzésben való részvételre rendes felvételi eljárás alapján, a Felvételi 

Szabályzatában foglaltak szerint lehet jogot szerezni. A további (párhuzamos) hallgatói 

jogviszony is lehet magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés.  

(5) A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a 

felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy képzési 

ciklusban magyar állami ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, ugyanazon képzési 

ciklusba tartozó további (párhuzamos) képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente 

a párhuzamosan folytatott állami ösztöndíjjal támogatott képzések számának megfelelő 

számú félévet le kell vonni.  
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 (6) A hallgató a más felsőoktatási intézménnyel már fennálló hallgatói jogviszonyát, továbbá 

államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés esetében a támogatott 

féléveinek számát a beiratkozás alkalmával köteles bejelenteni a tanulmányi osztálynak.  

(7) A hallgató a párhuzamos tanulmányok befogadását és a hozzátartozó kreditek elismerését 

a KÁB-tól kérheti jelen szabályzat szerint.  

(8) A párhuzamos képzésben résztvevő hallgatónak ugyanúgy teljesítenie kell minden 

követelményt, továbbá ugyanúgy vonatkoznak rá a hallgatókra vonatkozó rendelkezések, 

mint az első alapképzésben részt vevő hallgatókra.  

  

A részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés 

15. § (1) A Főiskola a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személyeket 

részismeretek megszerzése érdekében folytatott önköltséges képzésre (részismereti képzés) 

felveheti.  

(2) Részismereti képzésben kizárólag a Főiskolán meghirdetett kurzusokat lehet felvenni.  

(3) A hallgatói jogviszony – külön felvételi eljárás nélkül – beiratkozással jön létre. 

(4) E jogviszony nem irányulhat végzettség, szakképzettség megszerzésére, de az elvégzett 

kurzusok a felsőfokú tanulmányokba kreditátvitel szabályai szerint beszámíthatóak.  

(5) A részismereti képzésre történő beiratkozás feltétele az erre a célra rendszeresített űrlap 

Tanulmányi Osztályon történő benyújtása. A jelentkezésről a TB dönt a félév első hetében. A 

TB határozatában meghatározza az önköltség összegét és a képzés munkarendjét.  

(6) Részismeretek megszerzése érdekében hallgatói jogviszony legfeljebb 2 aktív félévre 

létesíthető.  

 

A hallgatói jogviszony szünetelése 

16. § (1) Szünetel a hallgatói jogviszony: 

a) ha a hallgató a bejelentkezéskor úgy nyilatkozik, hogy adott félévben hallgatói jogviszonyát 

szüneteltetni kívánja, illetve   

b) az adott félévre a tanulmányai folytatásához szükséges bejelentkezést nem végzi el, 

c) ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, 

betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni,  

d) ha a hallgatót fegyelmi büntetésként meghatározott időre eltiltják a tanulmányok 

folytatásától.  

(2) Kérelemre a Rektori Hivatal vezetője engedélyezi a hallgatói jogviszony szünetelését, 

amennyiben a hallgató bejelentkezését a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon 
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belül vissza kívánja vonni, feltéve, hogy a hallgató tanulmányi teljesítményét a félév során még 

nem értékelték. A kérelmek leadásának, illetve postára adásának határideje a félév negyedik 

hetének utolsó munkanapja. Amennyiben a félév negyedik hetének utolsó munkanapja 

október 14., illetve március 14. utáni időpontra esik, ebben az esetben a kérelmek leadásának, 

illetve postára adásának határideje őszi félév esetén október 14., tavaszi félév esetén március 

14. napja.   

(3) Amennyiben a hallgató a (2) bekezdésben meghatározott időpontig nem kéri 

tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem 

vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelménynek sem.   

(4) A hallgató több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével, de a 

hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév.  

(5) Ha a hallgatói jogviszony az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott okból szünetel, ez 

esetben nem kell alkalmazni a (2)-(4) bekezdésekben meghatározott korlátozásokat. A 

hallgató a rendkívüli körülményt köteles haladéktalanul bejelenteni és dokumentumokkal 

igazolni a TB-nek, amely a szünetelés indokoltságát megvizsgálja. A hallgatónak két 

egybefüggő passzív félév után félévente, a félév kezdete előtt kérelmeznie kell adott félév 

szüneteltetésének engedélyezését. 

(6) Amennyiben a hallgató tanulmányait szünetelteti, az adott féléve passzív félévnek minősül. 

A hallgató a félév során nem jogosult kurzusfelvételre, vizsgán, záróvizsgán való részvételre, 

azaz tanulmányai a passzív félévben nem értékelhetőek, továbbá a hallgató nem jogosult a 

térítési és juttatási szabályzatban foglaltak szerint juttatásokra és kollégiumi elhelyezésre sem.  

(7) Amennyiben a hallgató a Főiskolán egyidejűleg több szakon is tanulmányokat folytat és 

legalább egy szakon bejelentkezik (azaz nyilatkozik a tanulmányok folytatásáról), adott 

félévben a hallgatói jogviszonya aktív, függetlenül attól, hogy a további szakon, szakokon a 

tanulmányait szünetelteti-e. Ugyanakkor a hallgatói jogviszony szüneteltetésére vonatkozó 

korlátozásokat, valamint a 17. § (2) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket a hallgató 

szakjain külön-külön kell vizsgálni.  

 

A hallgatói jogviszony megszűnése 

17. § (1) Megszűnik a hallgatói jogviszony  

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

napon, amikor a hallgató a fogadó (átvevő) felsőoktatási intézménybe beiratkozik, illetve – 

amennyiben már rendelkezik hallgatói jogviszonnyal a fogadó (átvevő) felsőoktatási 

intézményben – azon a napon, amikor az átvétel szerinti képzésre bejelentkezik, 

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

c) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait államilag támogatott képzésben és 

önköltséges képzésben nem kívánja azt folytatni, a hallgatói nyilatkozat napján,  
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d) az adott képzési ciklust követő első záróvizsga-időszak utolsó napján,   

e) ha a hallgató hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a rektor a hallgató 

eredménytelen felszólítása után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés 

véglegessé válásának napján,  

f) a hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat alapján meghozott kizárás fegyelmi határozat 

véglegessé válásának napján,  

g) ha az államilag támogatott képzésben a képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatát 

visszavonja és nem vállalja az önköltséges képzésben való részvételt.  

A d) pontban foglaltaktól eltérően nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató 

hallgatói jogviszonya, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre 

mesterképzésre felvételt nyert.  

Amennyiben a b) pont szerinti bejelentésre őszi félév esetén október 15. napja, illetve tavaszi 

félév esetén március 15. napja előtt kerül sor és a hallgató a bejelentés napján aktív 

jogviszonnyal rendelkezik az adott képzés vonatkozásában, a hallgatónak a bejelentésbe 

foglaltan nyilatkoznia kell arról, hogy az adott félévét szüneteltetni kívánja-e.  

(2) A Főiskola egyoldalú nyilatkozattal az adott szakon megszünteti annak a hallgatónak a 

hallgatói jogviszonyát, aki – a jelen Szabályzat 16. § (5) bekezdésében foglaltakat kivéve – 

egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezik be a következő tanulmányi félévre, 

feltéve, hogy a hallgatót – legalább egy alkalommal – előzetesen postai úton vagy személyesen 

átadott irat útján felszólították, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget 

és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről.  

(3) A hallgatói jogviszony tanulmányi okból történő elbocsátással szűnik meg, amennyiben a 

hallgató jelen szabályzatban, illetve a tantervben rögzített, alábbi kötelezettségeit nem 

teljesíti:  

a) a hallgató valamely tantervi egységet háromszor felvette, és nem teljesítette,  

b) a hallgató a végbizonyítványt a beiratkozástól számított, a képzési és kimeneti 

követelményekben szereplő képzési idő kétszerese alatt – egyaránt számítva az aktív és 

passzív féléveket is – nem szerzi meg,  

c) a mesterképzés első két félévében nem teljesítette a mesterképzésbe való felvétel 

feltételeként a kreditelismertetési határozatában, illetve a képzési és kimeneti 

követelményekben meghatározott hiányzó krediteket, vagy a tanári mesterképzés esetében a 

felvételtől számított két féléven belül nem teljesítette a tanári alapozó modult,  

feltéve minden esetben, hogy a hallgatót – legalább egy alkalommal –postai úton vagy 

személyesen átadott irat útján előzetesen felszólították, hogy kötelezettségének a megadott 

határidőig tegyen eleget, és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről.  

(4) Amennyiben a hallgató a (3) bekezdés b) pontjában előírt időtartamon belül a 

végbizonyítvány kiállításához szükséges valamennyi feltételt nem teljesíti, számára a rektor 
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különösen méltányolandó okból engedélyezheti, hogy a feltételeket a rektor által 

meghatározott időtartamon belül teljesítse.  

 

MÁSODIK RÉSZ 

A KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI 

6. FEJEZET 

A képzés szerkezete, a képzési formák, a képzés időtartama 

 

18. § (1) A Főiskolán – az Nftv. 3. § (1) bekezdésében foglaltak szerint – az egymásra épülő, 

felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusok  

a) az alapképzés,  

b) a mesterképzés. 

(2) Az alap- és mesterképzést egymásra épülő ciklusokban osztott képzésként, illetve 

jogszabályban meghatározott esetben osztatlan képzésként lehet megszervezni.  

(3) A Főiskolán a képzés megszervezhető az Nftv. 17. § (1) – (3) bekezdései szerint teljes idejű 

képzésként (nappali munkarendben), részidős képzésként (levelező munkarendben).   

 

A képzési és kimeneti követelmények, a képzési program 

19. § (1) A Főiskolán megszerezhető végzettséget, illetőleg a szakképesítés szakmai 

követelményeit a képesítési követelmények, a többciklusú képzésben a képzési és kimeneti 

követelmények határozzák meg.  

(2) A képesítési, illetve a képzési és kimeneti követelmények szakok szerint tartalmazzák a 

képzési cél meghatározását, az oktatandó főbb tanulmányi területeket, és ezek arányait, a 

képzési időt félévekben, a képzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányi 

munkamennyiséget kreditben meghatározva, a végzettség szintjét, a szakképzettséget és a 

hozzájuk kapcsolódó cím megnevezését, továbbá a szak szempontjából lényeges más 

rendelkezéseket. A képesítési követelmények ezen kívül tartalmazzák még a szigorlati 

tárgyakat, a záróvizsga típusát, tárgyait, eredményének kiszámítási módját, a szakdolgozat, 

diplomamunka követelményeit.  

(3) A Főiskolán a képzés képzési program alapján folyik, mely a Szenátus általi elfogadással 

válik érvényessé.  A PTE-vel az együttműködési megállapodás keretében folytatott közös 

képzés kurzusai közül a PTE-n teljesítendő kurzusokra a PTE szabályai vonatkoznak.  

(4) A képzési programot – az oktatási miniszter által kiadott képzési és kimeneti 

követelmények (KKK) alapján a Főiskola szabadon készíti.  
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(5) Új vagy módosított tanulmányi és vizsgakövetelmények bevezetésére kizárólag felmenő 

rendszerben kerülhet sor, kivéve, ha az új vagy módosított követelmények a hallgató számára 

nem hátrányosabbak. 

 

A tanterv 

20. § (1) A tanterv olyan, a Főiskolán érvényes követelményrendszer, mely az adott szakra 

vonatkozó képzési és kimeneti követelmények teljesítését szolgálja, és a képzési program 

részét képezi.  

(2) A tanterv meghatározza az adott szak részletes oktatási és tanulmányi követelményeit, 

valamint a képzés részletes szabályait – különösen a képzési szakaszokat, az előirt kurzusok, 

kreditek számát, az ismeretek ellenőrzésének rendszerét, a kötelező vizsgákat, az egymásra 

épülő ismeret-ellenőrzési formákat.  

 

A mintatanterv (Ajánlott tanterv) 

21. § (1) A kreditrendszerű képzésben a tanterv formája mintatanterv (ajánlott tanterv).  

(2) A mintatanterv a tantervben szereplő tárgyak olyan elosztása félévekre, amelyet átlagos 

ütemben haladni kívánó hallgató úgy követhet, hogy eleget tesz minden tantárgy felvételénél 

az előtanulmányi követelményeknek, minden félévben 30 (±3) kreditet teljesít 300 (+30) 

tanóra keretében, és tanulmányi követelményeit a képesítési követelményekben 

meghatározott képzési idő alatt fejezi be.  

(3) A mintatanterv tartalmazza oktatási időszakonkénti bontásban  

a) valamennyi kötelező és kötelezően választható tantárgyat, ill. a kötelezően választható 

tantárgyak meghirdetésének szabályait;   

b) a tantárgyak heti (vagy félévi), illetőleg összes tanóraszámát, a hozzájuk rendelt krediteket;  

c) a számonkérések típusát (aláírás, évközi jegy vagy vizsgajegy);  

d) a tantárgy meghirdetésének ciklusait (pl.: őszi és/vagy tavaszi félév);  

e) a kritérium- követelményeket és azok teljesítésének határidejét;  

f) a szakirányválasztás feltételeit és szabályait;  

g) az előtanulmányi rendet;  

h) a szakdolgozat megkezdésére és teljesítésére vonatkozó előírásokat;  

i) a záróvizsgára bocsátás részletes feltételeit, a záróvizsga-követelményeket.  

(4) A hallgató tanulmányai során a mintatantervtől eltérhet.   
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(5) A hallgató az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteket a képzési időnél rövidebb, 

illetve hosszabb idő alatt is megszerezheti.  

 

A tantervi egységek (tantárgy, kurzus) 

22. § (1) Adott szak tanterve tantárgyakból és kurzusokból áll (együtt: tantervi egység).  

(2) A tantárgy az összetartozó szakmai tartalmú kurzusok összessége.  

(3) A kurzus általában minősítéssel záruló, tovább nem bontható, a szak tantervi felépítésének 

alapegysége, egy szemeszterre meghirdetett tanulmányi foglalkozás, melyhez felvételi és 

teljesítési feltételek köthetők, vagy óralátogatás nélküli vizsgakurzus.  

 

A tantárgy (tantervi egységek) 

23. § (1) A tantárgy a szak tantervi felépítésének szakmai alapegysége. A tantervekben 

kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tantárgyak szerepelhetnek.  

(2) A kötelező tantárgy az a tantárgy, melynek teljesítése a szakon mindenki számára elő van 

írva.  

(3) A kötelezően választható tantárgyak közül a tantervben megadott kreditpontnak 

megfelelő értékű tantárgy felvétele és teljesítése a képzettség megszerzésének feltétele. A 

kötelezően választható tantárgy teljesítésére a szakon a hallgatók a szakos ajánlott tanterv, 

illetve ennek alapján az éves tanrend által meghatározott körből választhatnak tantárgyat.   

(4) A szabadon választható tantárgyak a tanterv által konkrétan meg nem határozott 

tantárgyak, amelyeket a képzésért felelős szak befogad. A tanterv a teljes képzéshez rendelt 

összes kreditpont legalább 5 %-ában lehetőséget biztosít szabadon választható tantárgyak 

felvételére, vagy – amennyiben adott tanterv erre lehetőséget ad – e tárgyak helyett 

teljesíthető önkéntes tevékenységben való részvételre.   

(5) A tantárgy teljesítéséhez szükséges kredit megszerzése a hozzárendelt kurzusok (előadás, 

gyakorlat) teljesítésével lehetséges.  

(6) Amennyiben a hallgató a kötelezően választható tantárgyai teljesítése során több kreditet 

szerez, mint amennyi kreditet a tanterve szerint a kötelezően választható tantárgyak körében 

teljesítenie kell, az így fennmaradó maradványkrediteket a Rektori Hivatal a szabadon 

választható tantárgycsoport körében teljesítendő kreditek teljesítéseként mérlegelés nélkül 

írja jóvá.   

A kurzus 

24. § (1) A kurzus a Főiskolán végezhető tanulmányok alapegysége.  

(2) A kurzus jellege lehet a hozzárendelt tanulmányi foglalkozás alapján  
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a) kontaktórás, melyhez (átlagos) heti óraszámban meghatározott tanóra tartozik,  

b) kontaktóra nélküli, melyhez tanóra nem tartozik, így heti óraszáma nincs.  

 

A szakirány 

25. § (1) A szakirány a szakképzettség részeként megszerezhető, speciális szaktudást biztosító 

képzés. A választható szakirányokat, és az azokhoz rendelhető kreditszámot a képzési és 

kimeneti követelmények határozzák meg.  

(2) A szakirány teljesítéséhez szükséges tantervi egységeket az adott szak tanterve határozza 

meg.  

 

7. FEJEZET 

A tanév rendje 

26. § (1) A tanév tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak, amely kettő, egyenként öt 

hónapból álló félévre (őszi félévre és tavaszi félévre) tagolódik.  

(2) A képzési időszak, azaz a félév a képzési és kimeneti követelményektől függően legalább 

13 hét szorgalmi időszakból és legalább 20 munkanap vizsgaidőszakból áll. A képzési időszak 

első napja egyben a szorgalmi időszak első napja. Az oktatás első napja eltérhet a szorgalmi 

időszak első napjától.  

(3) A tanév időbeosztása a Főiskolán egységesen, valamennyi képzési ciklusban és bármely 

munkarendben az alábbiak szerint alakul:  

a) az őszi félév első napja szeptember 1. napja,  

b) az őszi szünet időtartama megegyezik az adott naptári év közoktatási őszi szünetének 

időtartamával,  

c) a tavaszi félév első napja február 1. napja,  

d) a tavaszi szünet Nagycsütörtöktől kezdődően a kezdődő hét.  

27. § A regisztrációs időszak a félévet részben megelőzheti, részben a félév része. A félév 

részeként a regisztrációs időszak a szorgalmi időszakkal átfedésbe kerülhet, de legkésőbb a 

félév negyedik hetéig tarthat.  

 

8. FEJEZET 

A beiratkozás, bejelentkezés rendje 

28. § (1) A hallgatói jogviszonyból eredő jogok a Főiskolára történő beiratkozás napjától 

gyakorolhatók, ezért a felvételt nyert jelentkezők (továbbiakban: felvett) a tanulmányaik 
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megkezdéséhez kötelesek beiratkozni. Az ETN-t a felvételi határozat kézhezvételétől 

használhatják a felvettek. A Rektori Hivatal a beiratkozási eljárás során ellenőrzi a felvett 

személyazonosításra szolgáló okmányait.   

(2) A hallgatói jogviszony létesítésének napja az a nap, amely napon a tanulmányi ügyintéző a 

beiratkozási lapot hitelesíti. A beiratkozás napját a beiratkozási lapon, és a hallgató törzslapján 

is fel kell tüntetni.   

(3) A felvett beiratkozási szándékát az ETN felületen elektronikusan kitöltött, majd 

kinyomtatás után aláírásával hitelesített beiratkozási lapnak a tanulmányi ügyintézőnek 

történő leadásával jelzi, aki hitelesíti a beiratkozási lapot.   

(4) A beiratkozott, illetve a későbbiekben a bejelentkezett hallgatónak kérésére – a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően – diákigazolványt kell igényelni illetve érvényesíteni.    

29. § (1) A beiratkozott hallgatóról a tanulmányi osztály törzslapot állít ki. A Főiskolán 

ugyanarról a személyről hallgatói jogviszonya fennállása alatt egy törzslap vezethető. A 

Főiskola a hallgatói jogviszony megszűnésekor hivatalból papír alapú hitelesített törzslap-

kivonatot ad ki a hallgató részére.  

(2)  A hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de 

legkésőbb a változás bekövetkezése utáni 8. napon bejelenteni. A hallgató adatai módosítását 

az ETN-ben elindított adatmódosítási űrlap segítségével kezdeményezheti. A hallgatóról 

nyilvántartott, általa módosítható adatok helyességéért és teljességéért minden esetben a 

hallgató felel, az adatváltozás bejelentésének elmulasztása tárgyában igazolási kérelemnek 

nincs helye.   

30. § (1) A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A 

hallgatónak minden félévben a következő képzési időszak megkezdése előtt, szakonként be 

kell jelentenie, hogy folytatja-e tanulmányait, vagy az adott képzési időszakban hallgatói 

jogviszonyát szünetelteti. A hallgató a beiratkozás félévében a beiratkozással teljesíti a 

bejelentkezési kötelezettségét is.  

(2) Kivételes esetben a hallgató a TB-től kérelmezheti utólagos beiratkozás és bejelentkezés 

engedélyezését, legkésőbb a szorgalmi időszak második hetének végéig. A TB utólagos 

beiratkozást, illetve utólagos bejelentkezést engedélyező döntése esetén a beiratkozásnak, 

illetve a bejelentkezésnek a félév negyedik hetének utolsó munkanapjáig meg kell történnie. 

A TB ezt a hatáskörét átruházhatja a Rektori Hivatal vezetőjére.  

 

9. FEJEZET 

A tantárgy meghirdetés rendje 

31. § (1) A tantárgyak tanórák megtartásával, azaz kurzusok indításával hirdethetők meg. A 

szigorlatok, továbbá a vizsgakurzusok meghirdethetők tanórák megtartása nélkül is.   
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(2) A nappali munkarendes képzésekben a választható tantárgyak és a gyakorlatok kontakt óra 

formájában hirdethetők.  

(3) A Rektori Hivatal az ETN adatbázisban közzéteszi a következő félévben indítandó 

kurzusokat (azok oktatóit, órarendjét, órarendi helyét, tantárgyfelelősét, az indításukhoz 

szükséges minimális és a fogadható jelentkezők maximális számát, illetve azok 

követelményrendszerét), valamint a csak vizsgával meghirdetendő kurzusokat legkésőbb az 

adott félévi tárgyfelvételt megelőző szorgalmi időszak befejezése előtt.  

(4) A kötelező tantárgyak esetében gondoskodni kell félévente vizsgakurzus meghirdetéséről, 

kivéve azokat a tantárgyakat, amelyekhez a tantárgyi program szerint nem rendelhető 

vizsgakurzus.   

32. § (1) A kurzus meghirdetésekor az oktató köteles a hallgatókat tájékoztatni a tantárgyi 

programról, a teendőkről és azok határidejéről annak érdekében, hogy a kurzust 

teljesíthessék.  

(2) Amennyiben a tantárgyi program nem tartalmazza, a kurzus meghirdetésekor az 

alábbiakról is tájékoztatni kell a hallgatókat:  

a) a kurzus kódját, címét,   

b) a heti (félévi) vagy az összes tanóraszámot (előadás + tantermi gyakorlat bontásban),  

c) a félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) számát, témakörét és 

időpontját, pótlásuk és javításuk lehetőségét,   

d) a félév végi számonkérés(ek) típusát (aláírás, félévközi/gyakorlati jegy vagy vizsgajegy),   

e) a vizsga jellegét (szóbeli, írásbeli, vagy mindkettő),  

f) az osztályzat kialakításának módját,   

g) az elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka mennyiségét kreditértékben meghatározva,  

h) a kurzus felelős oktatási szervezeti egységét és felelős oktatóját,  

i) a kurzus felvételének előzetes követelményét,  

j) tananyagának leírását,   

k) a tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, segédletek, szakirodalom listáját,   

l) a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát,  

m) a foglalkozásokon való részvétel követelményeit és a távolmaradás pótlásának lehetőségét,  

n) az igazolás módját a foglalkozásokról és a vizsgáról való távollét esetén.  

 

A kurzus (tárgykurzus) felvétel és leadás rendje 
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33. § (1) A hallgató csak olyan tantervi egységhez kapcsolódó kurzust vehet fel, amelynek 

előfeltételeit teljesítette, illetve a tantervben előírt módon egyidejűleg felvette.  

(2) A hallgató haladhat az ajánlott tanterv alapján, de – az (1) bekezdésben foglaltak 

betartásával – lehetősége van arra is, hogy eltérjen az ajánlott tantervben meghatározott 

tárgyfelvételi (kurzusfelvételi) rendtől.  

(3) A hallgató a tanulmányai során az adott szakra előírt összes kredit mennyiségét 10%-kal 

meghaladó kreditértékű tantárgyat vehet fel külön térítés nélkül, ezt meghaladóan a hallgató 

térítési díjat köteles fizetni a Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzatában foglaltak szerint. Az 

ösztöndíjasként külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok (külföldi 

mobilitás) keretében felvett tantárgyak kreditjeit a jelen bekezdés szerinti kreditmennyiség-

számítás során figyelmen kívül kell hagyni.    

34. § (1) Kurzusfelvételre (tárgyfelvételre) a rendes tárgy- és kurzusfelvételi időszak keretében 

kerülhet sor, amikor a hallgató véglegesíti az általa elvégzendő kurzusok listáját.  

(2) Az adott félévben felvett kurzust a hallgató a tárgy- és kurzusfelvételi időszakban a Rektori 

Hivatalon keresztül adhatja le.  A tárgy- és kurzusfelvételi időszak végét követően a hallgató 

köteles az ETN-ben nyilvántartott kurzusainak listáját leellenőrizni és a rögzített állapotot 

tudomásul venni.   

 

10. FEJEZET 

A foglalkozások 

35. § (1) A foglalkozások alábbi fajtái ismertek:  

a) előadás,  

b) gyakorlat,  

c) szeminárium.  

 

(2) A felvett kurzusok foglalkozásain a részvétel hallgatói kötelezettség. A hallgató számára az 

adott tantárgyból érdemjegy, minősítés szerzése, illetve félévvégi aláírás csak abban az 

esetben tagadható meg hiányzás miatt, ha a megtartott foglalkozásoknak a tantárgy 

meghirdetésekor megszabott hányadát meghaladóan hiányzott. Ebben az esetben a 

tanulmányi nyilvántartásban a nem teljesítette bejegyzés szerepel. A kurzus oktatója a 

hiányzás elfogadható mértékét a tantárgy meghirdetésekor állapítja meg.   

(3) Gyakorlati jegy megszerzése érdekében teljesítendő gyakorlati követelmény lehet:   

a) a gyakorlaton végzett feladatokról történő beszámolás és/vagy,  

b) a gyakorlat idején kívül elvégzendő feladat és/vagy,  

c) zárthelyi dolgozat és/vagy,   
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d) más, a tantervben meghatározott követelmény.  

(4) A foglalkozások megtartásáért az oktató és az illetékes oktatási szervezeti egység vezetője 

a felelős. Az oktató hibájából elmaradt foglalkozásokat a szorgalmi időszak során pótolni kell.  

 

A kedvezményes tanulmányi rend 

36. § (1) A TB által adott engedély alapján a hallgató a kötelező foglalkozásokon való részvétel 

alól teljes vagy részleges felmentésben részesülhet, vizsgáit a vizsgaidőszak előtt is leteheti, az 

oktatási időszakot a jogszabályokban előírtaknak megfelelően hamarabb lezárhatja. 

Amennyiben a hallgató vizsgaidőszak előtti vizsgázásra kap engedélyt, vizsgázni csak abban az 

esetben van lehetősége, ha legkésőbb a kitűzött vizsga időpontját megelőzően huszonnégy 

órával bejelentkezik a számára meghirdetett vizsgaidőpontra, illetve vizsgaidőpontok 

valamelyikére. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a hallgató arra kap engedélyt, 

hogy a vizsgaidőszakban az oktatóval egyeztetett időpontban vizsgázhasson.  

(2) A kedvezményes tanulmányi rend alapján tanulmányokat folytató hallgatóknak is 

teljesíteniük kell a tanulmányi követelményeket.  

(3) A kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelmet a hallgató legkésőbb a tantárgyfelvételi 

(kurzusfelvételi) időszak utolsó napjáig nyújthatja be, kivéve, ha a jelen § (4) bekezdése b), c), 

illetve d) pontja szerinti eset a tantárgyfelvételi (kurzusfelvételi) időszak után következik be. A 

hallgató köteles a kérelméhez csatolni a kérelmében foglaltakat igazoló dokumentumot, 

illetve dokumentumokat. A kérelemben foglaltakat igazoló dokumentum, illetve 

dokumentumok hiánya esetén a TB a kérelmet hiánypótlásra való felhívás nélkül elutasítja. A 

kedvezményes tanulmányi rend folytatására adott engedély egy alkalommal legfeljebb egy 

félévre vonatkozik, ezt követően újra kell kérelmezni.  

(4) Kedvezményes tanulmányi rend annak a hallgatónak engedélyezhető,  

a) aki a kérelemmel érintett félévet megelőző két félévben kimagasló tanulmányi eredményt 

ért el, vagy  

b) aki részképzés jellegű szakmai tanulmányai folytatása céljából külföldi felsőoktatási 

intézményben tanul, vagy  

c) akinek a kedvezményes tanulmányi rendet rendkívüli körülményei indokolják, vagy  

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

(5) Az a hallgató, aki ösztöndíjasként külföldi felsőoktatási intézményben folytat 

tanulmányokat vagy vesz részt szakmai gyakorlaton, kérelme alapján az ösztöndíjjal érintett 

félévét őszi félév esetén február 10-ig, tavaszi félév esetén szeptember 10-ig zárhatja le. A TB 

ezt az engedélyt minden olyan hallgatónak megadja, aki adott félévben ösztöndíjasként 

külföldi felsőoktatási intézményben folytat tanulmányokat vagy vesz részt szakmai 

gyakorlaton.   
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11. FEJEZET 

Az ismeretek ellenőrzése, a tanulmányok értékelése 

37. § (1) A hallgató teljesítményét a felsőoktatási intézmény a szorgalmi időszakban és a 

vizsgaidőszakban értékeli. A vizsgákról, valamint a nem vizsga keretében szerzett 

érdemjegyekről is vizsgalap állítandó ki. A vizsgalap tartalmazza az adott tanév félévének 

megjelölését, a tantárgy (tantervi egység) megnevezését, kódját, a vizsga vagy egyéb értékelés 

időpontját, a vizsgáztató oktató nevét, oktatói azonosító számát és aláírását, a vizsgán, illetve 

egyéb értékelésen részt vevő hallgató nevét, hallgatói azonosító számát, az értékelést és a 

keltezést. A vizsgalap adatait legkésőbb a számonkérés időpontjától számított harmadik 

munkanapon 15:00 óráig rögzíteni kell az ETN-ben.  

(2) Az ismeretek ellenőrzése történhet  

a) a szorgalmi időszakban a tanórán tett írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati beszámolóval, írásbeli 

(zárthelyi) dolgozattal, illetve otthoni munkával készített feladat, valamint gyakorlaton 

végzett munka értékelésével,  

b) a vizsgaidőszakban tett vizsgával,  

c) szigorlattal,  

d) záróvizsgával.  

(3) Félév végi osztályzat adható  

a) félévközi jeggyel, mind elméleti, mind gyakorlati jellegű tantárgyak esetén, a szorgalmi 

időszak alatti ellenőrzések alapján,  

b) vizsgajeggyel, amely érdemjegy megállapítása történhet csak a vizsgán mutatott 

teljesítmény alapján, vagy a félévközi ellenőrzések és a vizsgán mutatott teljesítmény 

együttes figyelembevételével. Ez utóbbi esetben az érdemjegy megállapítása legalább 50 

%-ban a vizsga, és legfeljebb 50 %-ban a szorgalmi időszak alatti ellenőrzések alapján 

történhet.  

(4) Ha a gyakorlati jegy (félévközi jegy) megállapítása zárthelyi dolgozatok alapján történik, a 

szorgalmi időszakban kell egy alkalommal lehetőséget biztosítani a sikertelen, illetve a meg 

nem írt zárthelyi dolgozatok pótlására. Amennyiben a hallgató a pótlási lehetőséggel sem 

tudja a félévközi jegyet megszerezni, a vizsgaidőszak második hetének végéig egy alkalommal 

– a kurzus meghirdetésekor a hallgató rendelkezésére bocsátott tájékoztatás szerint – 

lehetőséget kell számára biztosítani a félévközi jegy megszerzésére.                                  

(5) A szigorlat több tantárgy együttes számonkérési formája. A szigorlati tantárgyakat az 

ajánlott tanterv határozza meg. A szigorlat a tanulmányi okból történő elbocsátás feltételei 

szempontjából tantárgyfelvételnek minősül.  
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38. § (1) A hallgató teljesítményének értékelése ötfokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), 

elégséges (2), elégtelen (1) minősítés,  

(2) A hallgató nem szerez kreditpontot, amennyiben a teljesítményét elégtelen (1), vagy nem 

teljesítette (1) minősítésre értékelik, továbbá amennyiben a hallgató teljesítménye nem volt 

értékelhető.  

 

12. FEJEZET 

A vizsgák rendje 

39. § (1) A Főiskola az ETN segítségével köteles nyilvánosságra hozni a szorgalmi időszak vége 

előtt legalább egy héttel az egyes vizsgák napjait, a vizsgázó hallgatóknak az egyes 

vizsganapokra meghatározott maximális létszámát, a vizsgáztatásban közreműködők nevét, a 

jelentkezés idejét és módját, a vizsgaeredmények közzétételének napját.  

(2) A vizsgáztatást oly módon kell megszervezni, hogy minden érintett hallgató jelentkezni 

tudjon és – amennyiben a vizsgára bocsátás feltételeit teljesítette – vizsgázhasson.   

(3) A meghirdetett vizsgát nem lehet elhalasztani, elhagyni arra hivatkozva, hogy arra csak 

kevés számú hallgató jelentkezett.  

(4) A hallgató maga állítja össze vizsgarendjét és az ETN-en keresztül jelentkezik be a vizsgára. 

A hallgatónak a saját vizsgarendjét az adott vizsgaidőszakon belül, – a kitűzött vizsganapok 

ismeretében – úgy kell megterveznie és összeállítania, hogy az szükség esetén biztosítsa 

számára a kurzusonkénti háromszori vizsgázási lehetőséget is. A hallgatónak a vizsgára 

legkésőbb a kitűzött vizsga időpontját megelőzően huszonnégy órával kell bejelentkeznie. A 

hallgatónak a vizsgáról lejelentkezni legkésőbb a vizsga időpontját megelőző huszonnégy 

órával van lehetősége.  

(5) Ha a hallgató a vizsgára az ETN-en bejelentkezett, de a vizsgán mégsem jelent meg, ezért 

tudása nem értékelhető, vizsgalehetőségeinek száma az adott tantárgyból automatikusan 

(eggyel) csökken, és az ETN-ben a „nem teljesítette” bejegyzést kell rögzíteni.  

(6) A hallgató ugyanabból a kurzusból újabb vizsgaidőpontra csak abban az esetben 

jelentkezhet be, ha az adott vizsgára vonatkozó adatot (az érdemjegyet vagy a „nem 

teljesítette” bejegyzést) a vizsgáztató az ETN-ben rögzítette.  

40. § (1) A kurzus meghirdetésekor a vizsgára bocsátás feltételeiről tájékoztatni kell a 

hallgatót. Vizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki ezen feltételeknek, továbbá a Térítési és 

Juttatási Szabályzatban foglaltaknak eleget tett. Amennyiben a hallgató a Térítési és Juttatási 

Szabályzatban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, a hallgató vizsgára nem jelentkezhet, 

vizsgán nem vehet részt.  

(2) Ha a hallgató olyan kötelezettségét nem teljesíti, amely a követelményrendszer szerint a 

vizsgára bocsátás feltétele és a vizsgaidőszakban pótolható, úgy az adott tantárgyból a 

követelmény teljesítése legkésőbb a vizsgaidőszak második hetének végéig egy alkalommal 
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kísérelhető meg. Amennyiben a hallgató a pótlásra biztosított alkalmon nem jelenik meg, a 

tantárgy oktatója nem köteles a hallgató számára újabb időpontot biztosítani a követelmény 

teljesítésének pótlására.  

(3) A személyazonosság igazolása hiányában a hallgató a vizsgát nem kezdheti meg. A 

személyazonosság igazolására a hallgató hivatalos okmányai is felhasználhatóak. Az oktató 

nem vizsgáztathatja le azt a hallgatót, aki a vizsgára nem jelentkezett fel és a vizsgalapon nem 

szerepel.  

(4) Vizsgáztatni – kivételes esetektől eltekintve – csak a Főiskola hivatalos helyiségeiben 

szabad. A vizsgáztatás zavartalan lebonyolításáért a vizsgáztató felel.  

41. § (1) A szóbeli vizsgák a Főiskola hallgatói és oktatói számára nyilvánosak.  A nyilvánosságot 

a rektor korlátozhatja.   

(2) Szóbeli vizsga esetén a vizsgáztatónak gondoskodnia kell arról, hogy a vizsga színhelyén 

legalább még egy, a vizsga tárgyában és nyelvében járatos személy (egy másik vizsgázó 

hallgató is lehet) folyamatosan, a vizsga befejezéséig jelen legyen. Szóbeli szigorlat legalább 

két oktatóból álló bizottság előtt zajlik.  

(3) Az írásbeli vizsgák esetében a dolgozatokat legkésőbb a dolgozatírás napjától számított 

három munkanapon belül ki kell javítani és az eredményeket az ETN-ben legkésőbb a 

harmadik munkanapon 15:00 óráig kell rögzíteni.  

(4) A kijavított dolgozatokba a vizsgaidőszak végéig betekintést kell biztosítani. A vizsgázó az 

oktatónál vagy – amennyiben ez nem lehetséges, kivételes esetben – a tanszékvezetőnél 

legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napján panasszal élhet, amennyiben a dolgozat pontszámait 

rosszul adták össze vagy valamely feladatra nem adtak pontot. Pontszámítási hiba, és 

helytelen értékelés esetén az oktató az érdemjegyet megfelelően módosítja.   

42. § (1) Az érdemjegyet (minősítést) – dátummal ellátva – a vizsgáztató a vizsgalapon, 

továbbá a hallgató külön kérésére a teljesítési lapon rögzíti.    

(2) A szóbeli vizsga eredményeit (az érdemjegyet vagy a „nem teljesítette” bejegyzést) a 

vizsgáztató, illetve akadályoztatása esetén a tanszékvezető (a továbbiakban: a tanszék) 

elektronikus úton a vizsgáztatás befejezését, illetőleg az érdemjegy megállapítását követően 

– a vizsganapot követő munkanapon 12:00 óráig – az ETN-ben is köteles rögzíteni. A Rektori 

Hivatal a vizsgalapokat a Főiskola Iratkezelési Szabályzatában foglaltak szerint köteles 

megőrizni annak érdekében, hogy hallgatói panasz, kérelem esetén felhasználhatóak 

legyenek. A kifogás elbírálása érdekében a vizsgadolgozatokat a tárgy oktatója, a kifogás 

alapján megindult eljárás befejezéséig, de legalább a következő félév végéig köteles 

megőrizni.  

(3) A hallgatók a vizsgáztatással kapcsolatban előforduló szabályzatsértések miatt tizenöt 

napon belül a 8. § (2) bekezdésben foglaltak szerint fordulhatnak a Felülbírálati Bizottsághoz.  

43. § (1) Sikertelen vizsga megismétlésére az adott képzési időszakban két alkalommal 

kerülhet sor.   
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(2) Ha a szóbeli javítóvizsga sem volt sikeres, a hallgató kérésére biztosítani kell, hogy az 

ismétlő javítóvizsgát másik oktató vagy a tanszékvezető által kijelölt vizsgabizottság előtt 

tehesse le. Ha az írásbeli javítóvizsga sem volt sikeres, a hallgató kérésére biztosítani kell, hogy 

az ismétlő javítóvizsgát másik oktató vagy a tanszékvezető által kijelölt vizsgabizottság 

értékelje. Ez a jog akkor is megilleti a hallgatót, ha a vizsga letételére új képzési időszakban 

kerül sor.   

(3) A hallgató – a vizsgakurzus keretében augusztusban, szeptemberben, januárban vagy 

februárban letett sikeres vizsga kivételével – bármely az adott félévben letett sikeres vizsga 

esetén a vizsgaidőszak befejezéséig, az előre meghirdetett időpontokban, egy alkalommal 

értékemelő vizsgát tehet. Az értékemelő vizsgán az első vizsgán szerzett érdemjegyen rontani 

is lehet. A sikeres vizsga javításával újabb kredit nem szerezhető.    

(4) A hallgató, amennyiben ugyanabból a tantervi egységből adott tanulmányai folytatása 

során három vagy háromnál több alkalommal tesz vizsgát, a harmadik és további vizsgákért 

köteles megfizetni a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott 

térítési díjat.  

 

 

A kreditátvitel 

44. § (1) A kredittel elismert tanulmányi teljesítményt – ha annak előfeltétele fennáll – 

bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok során el kell ismerni, 

függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott 

tanulmányok során szerezték azt.   

(2) Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául 

szolgáló ismeretek összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett 

ismeretek legalább hetvenöt százalékban megegyeznek.   

(3) A KÁB határozza meg az (1) bekezdés alapján, hogy az Nftv. rendelkezései alapján, illetve a 

korábban kiadott bizonyítványokat, illetve okleveleket a többciklusú 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.  

(4) A más intézményben (karon) teljesített helyettesítő tantárgy annyi kredittel ismerhető el 

a hallgató számára, ahány kreditet a szak tantervében a helyettesített tantárgyhoz rendeltek, 

a megszerzett érdemjegy azonban a tantárgyak elismerésekor nem módosítható.   

(5) A jelen §-ban meghatározott rendelkezéseket azzal a megkötéssel kell alkalmazni, hogy a 

hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez – a Főiskolán folytatott, illetve 

más korábbi tanulmányok, továbbá az előzetesen megszerzett tudás kreditértékként való 

elismerése esetén is – legalább a képzés kreditértékének harmadát a Főiskolán köteles 

teljesíteni.   
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14. FEJEZET 

A tanulmányi átlag, a kreditindex 

45. § (1) A hallgató tanulmányi munkájának mennyiségét az adott félévben vagy a 

tanulmányok kezdetétől megszerzett kreditek száma mutatja.   

(2) A kreditrendszerű képzésben a hallgató teljesítményének nyomon követésére súlyozott 

tanulmányi átlag szolgál. A súlyozott átlag megadható a hallgató adott félévében megszerzett, 

valamint az összes kreditpontjára (halmozott átlag). A súlyozott tanulmányi átlag számításánál 

az adott időszakban teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból 

képzett összeget a teljesített tantárgyak kreditjeinek összegével kell osztani.  

STÁ =  (teljesített kredit* érdemjegy) 

   teljesített kredit  

 

(2) Egy félévben a hallgató teljesítményének mennyiségi és minőségi megítélésére a 

kreditindex illetve a korrigált kreditindex alkalmas.   

(3) A kreditindex számításánál a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és 

érdemjegyének szorzataiból képezett összeget az átlagos előrehaladás esetén egy félév alatt 

teljesítendő harminc kredittel kell osztani.  

KI = (félévben teljesített kredit *érdemjegy) 

  30 kredit 

 

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

tanrendben vállalt kreditek arányának megfelelő szorzótényezővel számítható.  

Korr.KI =KI * félév során teljesített kredit 

  vállalt kredit  

 

(5) A súlyozott (tanulmányi) átlag, a kreditindex és a korrigált kreditindex számításakor az 

adott félévet megelőzően más vagy ugyanazon intézményben teljesített (kreditált) tantárgy 

kreditértékét, illetve a hozzá kapcsolódó érdemjegyet figyelmen kívül kell hagyni, viszont a 

részképzés jellegű teljesítések kategóriába tartozó adott félévi kreditek a súlyozott 

(tanulmányi) átlag, a kreditindex, valamint a korrigált kreditindex szerinti teljesített kreditnek 

minősülnek.    

(6) 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.  

  



 

- 

  - 32 -  

15. FEJEZET 

A szakmai gyakorlat 

46. § (1) A tanterv előírhatja szakmai gyakorlat kötelező teljesítését. A szakmai gyakorlat 

teljesítése előírható más tantervi egységek előfeltételeként.   

(2) A szakmai gyakorlat követelményeit, teljesítésének, igazolásának feltételeit az adott szak 

tanterve határozza meg. Amennyiben tanéven kívül kerül sor szakmai gyakorlatra, a szakmai 

gyakorlatot az azt közvetlenül követő félévhez tartozónak kell tekinteni.  

  

Évfolyamdolgozat 

47. § (1) A hallgató a tanulmányai során a kutatási módszerek megismerésére és a 

kompetenciák fejlesztése, ellenőrzése céljából – az ajánlott tanterv által meghatározott 

félévekben - évfolyamdolgozatot köteles készíteni.   

(2) Az évfolyamdolgozatokat a konzulensek a vizsgaidőszak kezdetéig – ötfokozatú minősítési 

rendszer szerint – bírálják el, annak eredménye az adott félév tanulmányi átlagába beszámít.  

   

16. FEJEZET 

A végbizonyítvány 

48. § (1) A Főiskola 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 (abszolutóriumot) állít ki.  

(2) Több szakon tanulmányokat folytató hallgató esetén minden szakon külön kell 

végbizonyítványt kiadni.   

(3) Amennyiben a hallgatónak a Főiskola a végbizonyítványt (abszolutóriumot) kiállította, a 

hallgató kérelmére a Főiskola a végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításáról a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

87/2015. (IV. 9.) Kormányrendeletben meghatározott igazolást állít ki. Az igazolás 

végzettséget és szakképzettséget nem igazol. Az igazolást a kiállításkor egyedi sorszámmal kell 

ellátni és az adatait az ETN-ben nyilván kell tartani.   

 

17. FEJEZET 

A szakdolgozat (diplomamunka, záródolgozat) 
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49. § (1) Szakdolgozatot teológiai témakörből vagy a teológia és egy szorosan kapcsolódó 

társtudomány közös témaköréből lehet készíteni. Szakdolgozatot benyújtani az alábbi 

előfeltételek teljesítését követően lehet. 

(2) A szakdolgozatot legkorábban abban a félévben lehet benyújtani, amelyben a hallgató a 

már teljesített és a félévre felvett kurzusok alapján végbizonyítványt szerezhet. 

(3) Akinek a hallgatói jogviszonya több mint öt éve megszűnt és ezért a Nftv. 50. § (3) 

bekezdése alapján záróvizsgát már nem tehet, az szakdolgozatot sem nyújthat be. 

(4) Aki a főiskolával szembeni fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget, és ezért a Nftv. 50. 

§ (5) bekezdése alapján záróvizsgát nem tehet, az szakdolgozatot sem nyújthat be. 

(5) Szakdolgozatot csak azt követően lehet benyújtani, hogy 

a) a hallgató a szakjára előírt valamennyi évfolyamdolgozatot eredményesen teljesítette, 

b) a hallgató dolgozattervet adott be, amelyet a Tanszékvezetők Tanácsa elfogadott. 

50. § (1) A hallgató a dolgozattervét az alábbiak szerint köteles elkészíteni: 

a) Legkésőbb a szakdolgozat benyújtását megelőző félévben témavezetőt és a témavezetővel 

egyetértésben dolgozati témát kell választania október 1-ig, illetve március 1-ig. 

b) A témavezető irányításával meg kell jelölnie dolgozata címét, és ki kell dolgoznia dolgozata 

tézisét. A tézis a szakdolgozat logikai vázát jelenti, amelynek tartalmaznia kell: 

ba) a dolgozat témaválasztásának teológiai, illetve pasztorális indoklását, 

bb) a dolgozatban vizsgált kérdés pontos megfogalmazását, 

bc) a vizsgált kérdés megválaszolásában követett módszert, 

bd) a vizsgált kérdés megválaszolásának lépéseit és az azokhoz használt fő forrásokat. 

c) El kell készítenie szakdolgozata irodalomjegyzékét. 

51. § (1) Az 50. § szerint elkészített dolgozattervet, vagyis a szakdolgozat címét, tézisét és 

irodalomjegyzékét, továbbá a témavezető nevét és írásos ajánlását a Rektori Hivatalon 

keresztül a Tanszékvezetők Tanácsához kell elfogadásra benyújtani október 14-ig, illetve 

március 14-ig.  A Tanszékvezetők Tanácsa a dolgozatterv elfogadása esetén a szakdolgozat 

elbírálására felkéri a témavezetőt és egy másik bírálót. A kijelölt bíráló előbírálatra is 

felkérhető, de nem kötelezhető. A felkért bíráló nemcsak a főiskola tanára lehet. 

(2) A Tanszékvezetők Tanácsa a benyújtott dolgozatterveket október, illetve március utolsó 

napjáig elbírálja. A félév záróvizsgájára az a hallgató jelentkezhet, akinek a megelőző félév 

október, illetve március utolsó napjáig elfogadott dolgozatterve van. 

52. §  (1) A szakdolgozat bírálata két szakaszban történik: 

a) Az elkészült szakdolgozatot május 1-ig, illetve december 1-ig kell a Rektori Hivatalba 

elektronikus formában és egy két nyomtatott példányban benyújtani. A nyomtatott 
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példányokat a tanulmányi ügyintéző öt napon belül továbbítja a témavezetőnek és a 

másodbírálónak. A témavezető és a másodbíráló június 5-ig, illetve január 5-ig írásos 

értékelést és érdemjegyet ad a dolgozatra.  

b) Ha a témavezető és a másodbíráló a dolgozatra legalább elégséges jegyet adott, a dolgozat 

végleges változatát június 10-ig, illetve január 10-ig kell keménytáblába kötött példányban 

beadni a Rektori Hivatalba.  

(2) A dolgozat értékelése 1-5-ig érdemjegyek adásával történik. Az 1 (elégtelen) érdemjegy azt 

jelenti, hogy a bíráló a dolgozatot nem fogadta el. 

(3) A szakvéleményen a bírálónak – ha a dolgozatot legalább elégségesre értékelte – a 

záróvizsga-szabályzatban meghatározott záróvizsga témaköröket is meg kell adnia. A 

szakvélemény e nélkül nem fogadható el. 

(4) Az elégtelenre értékelt dolgozatot a bíráló szakvéleményével együtt a hallgatónak 

átdolgozásra vissza kell adni. Az átdolgozott szakdolgozat benyújtásának és elbírálásának 

menete ugyanaz, mint az elsőre benyújtott dolgozaté. A szakdolgozat újbóli elbírálásáért a 

Térítési és Juttatási Szabályzat díjat állapíthat meg. 

53. § A szakdolgozatra adott szakvéleményeket a záróvizsga témakörökkel együtt másolatban 

legkésőbb a beérkezésüket követő munkanapon meg kell küldeni a hallgatónak. 

  

18. FEJEZET 

A záróvizsga 

A záróvizsgára jelentkezés 

54. § (1) Záróvizsgára jelentkezhet az a hallgató, aki 

a) tanulmányait a PPHF-en fejezte (fejezi) be, részére a végbizonyítványt a PPHF jogosult 

kiállítani, 

b) végbizonyítványt szerzett vagy a záróvizsga időpontjáig a végbizonyítványt várhatóan 

megszerzi, 

c) diplomamunkáját a PPHF-en nyújtotta be, és azt a kijelölt bírálók mindegyike legalább 

elégséges értékeléssel elfogadta. 

(2) Záróvizsgára a feltételeknek megfelelő hallgató a Rektori Hivatalba beadott írásos 

kérvénnyel jelentkezhet.  

(3) A Rektori Hivatal a jelentkezést követő öt napon belül közli a jelentkezővel a jelentkezés 

elfogadását, feltételes elfogadását vagy elutasítását. 

a) A jelentkezést feltétel nélkül el kell fogadni, ha a jelentkező már minden feltételnek eleget 

tett.  
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b) A jelentkezést feltételekkel kell elfogadni, ha a jelentkező a feltételeknek még nem tett 

eleget, de a vizsga időpontjáig lehetséges a feltételek teljesítése.  

c) A jelentkezést el kell utasítani:   

ca) ha a jelentkező a tanévben esedékes legkésőbbi rendes vizsgaidőpontig a feltételeknek 

már nem tud eleget tenni;  

cb) ha a hallgató az 51. § (2) bekezdésében, valamint az 52. § (1) bekezdésében foglalt 

határidőket elmulasztotta,  

cc) ha a végbizonyítvány megszerzését követően több mint öt tanév eltelt. 

(4) A Rektori Hivatal határozatával szemben a hallgató a rektorhoz fellebbezhet. 

Fellebbezésének indoklása alkalmas kell legyen arra, hogy a rektor a feltételek teljesülését 

megállapíthassa, illetve a vitatott kérdésekben állást foglalhasson. 

 

A záróvizsga időpontja 

55. § A záróvizsga rendes időpontját vagy időpontjait az őszi szemeszterben december 1. és 

január 25. között, tavaszi szemeszterben május 1. és június 20. között kell kitűzni.  

56. § (1) A hallgató nem kezdheti meg a záróvizsgát addig, amíg 

a) diplomadolgozatának könyvtári példányát le nem adta, 

b) a főiskolával, illetve annak könyvtárával szemben tartozása van. 

(2) A könyvtártól a záróvizsga kezdetéig igazolást kell kérni a hallgató tartozásmentességéről. 

 

A záróvizsga témája 

57. § (1) A záróvizsga részei: 

a) a tantárgyi záróvizsga, 

b) a szakdolgozat megvédése, 

c) hittanár-nevelőtanár osztatlan és mesterképzésben tanári záróvizsga.  

(2) Ha egy szakon a szakmai törzsanyag tantárgyi programjait nem zárja tantárgyanként 

szigorlat, a záróvizsga a diplomadolgozat megvédésén túl a szakmai törzsanyag összefoglaló 

vizsgáiból is áll. A tantárgyi záróvizsgák megszervezhetők a védést megelőzően olyan módon, 

hogy azokat a hallgató az abszolutórium megszerzése és a védés között teljesíteni tudja a 

záróvizsga időszakban.  

(3) A tantárgykör szerint illetékes tanszékeknek az első záróvizsga időpont előtt legalább 30 

nappal közzé kell tenniük a záróvizsga tantárgyi témaköreit. 
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(4) A szóbeli szaktárgyi összefoglaló vizsgát legalább kétfős bizottság előtt kell letenni, a 

hallgató teljesítményét tantárgyanként külön-külön kell értékelni. A szóbeli szaktárgyi 

összefoglaló vizsga akkor sikeres, ha a hallgató minden tantárgyból legalább elégséges 

érdemjegyet szerzett. 

(5) A szaktárgyi összefoglaló vizsga a tárgycsoport szerint illetékes tanszék döntése alapján 

írásbeli vizsgaként is megszervezhető. 

(6) A szakdolgozat megvédésére a szakra előírt sikeres záróvizsgákat követően kerülhet sor.  

(7) A záróvizsga során a hallgatónak meg kell védenie diplomadolgozatát és bizonyítania kell 

az ahhoz kapcsolódó, a dolgozata bírálói által kijelölt teológiai témakörökben való jártasságát. 

A vizsga során a jelöltnek tanúsítania kell, hogy a teológia tárgykörében képes a kiérlelt, 

tárgyszerű és átfogó előadásra és vitára. 

(8) A diplomadolgozathoz kapcsolódó teológiai témaköröket a dolgozat bírálói jelölik ki, és azt 

írásos bírálatukba foglaltan közlik. 

(9) Minden bíráló két témakört köteles megjelölni. 

(10) A védés alkalmával meg kell győződni arról, hogy a hallgató szakdolgozatát maga 

készítette-e, valamint bizonyítania kell szakdolgozata témájában való jártasságát, a források 

és a szakirodalom ismeretét. 

A záróvizsga-bizottság 

58. § (1) A záróvizsga lebonyolítására és a záróvizsgához kapcsolódó feladatok ellátására 

jelöltenként külön-külön záróvizsga-bizottságot kell alakítani.  

(2) A záróvizsga-bizottságnak 3 tagja van:  

a) Rendes tagja a diplomadolgozat témavezetője és bírálója. 

b) A záróvizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi vagy 

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

álljon foglalkoztatási jogviszonyban a Főiskolával. 

(3) A bizottság elnökét a rektor nevezi ki. Az elnök feladata a jelentkező jelöltté nyilvánítása, a 

vizsga levezetése, a vizsga szabályszerűségének felügyelete, a vizsgát követően pedig 

határozathozatal a diploma kiadásáról és a kiadandó diploma minősítéséről. Az elnök a jelölt 

kérdezésében és értékelésében nem vehet részt. 

(4) A záróvizsgán a jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető vezeti. Jegyzőkönyvvezető lehet a 

záróvizsga-bizottság elnökén és tagján kívül a Főiskolával munkaviszonyban álló oktató, 

kutató, nem oktató munkavállaló.  

(5) A bizottság tagjai, illetve az elnök határozata ellen a jelölt indokolt esetben 48 órán belül a 

rektorhoz fordulhat írásos felülvizsgálati kérelemmel. A rektor, ha a kérelemnek helyt ad, 
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a) a vizsgabizottságot felszólíthatja az eljárási szabálytalanságok utólagos orvoslására, ha ez 

lehetséges, vagy  

b) a vizsgabizottság kifogásolt határozatát megsemmisítheti, és a bizottságot új eljárásra 

utasíthatja, akár úgy is, hogy a bizottság élére új elnököt nevez ki. 

(6) Ha a (5) bekezdésben meghatározott esetben a záróvizsga-bizottságnak a rektor is tagja 

vagy elnöke volt, a rektornak a felülvizsgálati kérelmet a bizottságban részt nem vevő egyik 

tanszékvezetőnek kell elbírálásra továbbítania. 

 

A záróvizsga menete 

59. § (1) A záróvizsga kezdete előtt a záróvizsga-bizottság elnöke a jegyzőkönyv alapján 

megállapítja, hogy a jelentkező záróvizsgára bocsátható-e. A záróvizsgára bocsátott 

jelentkezőt jelöltté nyilvánítja. 

(2) Az elnök szót ad a bizottság tagjainak, akik egyenként tíz-tíz percig kérdezhetik a jelöltet a 

dolgozatáról, a bírálatban megadott témakörökből.  

(3) A vizsga végeztével a jelöltnek el kell hagynia a termet. A bizottság tagjai egyenként 

értékelik a jelöltet. 

a) Minden tag köteles nyilatkozni arról, hogy a jelölt a diplomadolgozatát megvédte-e; ha igen, 

a kapcsolódó előadást és vitát 1-5-ig érdemjegy adásával kell értékelni. A nyilatkozatot és az 

érdemjegyet be kell írni a jegyzőkönyvbe. 

b) Minden tag rövid szöveges értékelést is adhat, amit jegyzőkönyvezni kell. 

(4) Az elnök a bizottság tagjai által adott nyilatkozatok és értékelések alapján határoz a 

záróvizsga sikerességéről. A jelölt a záróvizsgán megfelelt, ha a tagok többsége a 

diplomadolgozat megvédését elfogadja, és a vizsgára adott érdemjegyek átlaga eléri a 2,0-t. 

Azokon a képzéseken, ahol a záróvizsga részét képezik a tantárgyi záróvizsgák is, a „megfelelt” 

eredmény további feltétele, hogy a jelölt minden tantárgyi programból legalább elégséges 

érdemjegyet kapjon. 

a) Ha a jelölt a diplomadolgozatát nem tudta megvédeni, új dolgozatot kell benyújtania. 

b) Ha a vizsgára adott érdemjegyek átlaga nem éri el a 2,0-t, a jelöltnek új záróvizsgát kell 

tennie. 

(5) Az elnök a vizsga eredménye és a Rektori Hivatal által előre megadott, illetve a jelölt által 

igazolt adatok alapján határoz a diploma kiadásáról, illetve annak minősítéséről.  

(6) Az oklevél minősítését (elégséges, közepes, jó, jeles) egyfelől a végbizonyítvány halmozott, 

súlyozott átlagából, másfelől a diplomadolgozatra és a záróvizsgára adott jegyek átlagából 

számított átlag alapján kell meghatározni a kerekítés szabályai szerint. 
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(7) A határozat meghozatalát követően a jelöltet be kell hívni, és a határozatot közölni kell 

vele. A közlés során az elnöknek meg kell mondania a záróvizsgára adott jegyek átlagát, illetve 

a kiadandó diploma minősítését. 

 

A záróvizsgán hozott határozat érvénye 

60. § (1) A záróvizsgán készült jegyzőkönyvet az elnöknek és minden tagnak alá kell írnia, majd 

a jegyzőkönyvet a mellékletekkel együtt a Rektori Hivatalnak kell átadni. 

(2) A Rektori Hivatal ellenőrzi a kiadandó diploma minősítésének kiszámítását, és ha abban 

számítási hibát tapasztal, a bizottság elnökét felszólítja határozata módosítására. 

(3) A záróvizsga-bizottság elnökének határozata jogerőre emelkedik, ha az alábbi feltételek 

együttesen teljesülnek: 

a) a jelölt a vizsga befejezését követően nem nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, vagy ha 

benyújtott, azt elutasították, illetve a kifogásolt eljárási szabálytalanságot utólag orvosolták, 

b) a Rektori Hivatal a diploma minősítésének kiszámítását helyesnek találta, illetve a bizottság 

elnöke a számítási hibát kijavítva a minősítést módosította. 

(4) A záróvizsga-határozat a diploma kibocsátásának feltétele. A diploma kiadását ezen 

túlmenően csak az adott szakon megkövetelt nyelvtudás igazolásától lehet függővé tenni. 

 

Tanári záróvizsga 

61. § (1) A hallgató tanulmányait a tanári osztatlan és mesterképzésben is záróvizsgával fejezi 

be.  

(2) A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei: 

a) a végbizonyítvány megszerzése, 

b) a benyújtott (és írásban elbírált) szakdolgozat. 

(3) A tanári záróvizsga a tanári mesterképzést lezáró komplex vizsga, amelyhez kreditérték 

nem járul.  

(4) A tanári záróvizsga az alábbi két részből áll: 

a) a tanári szakdolgozat bemutatásából és védéséből, 

b) komplex szóbeli vizsgából. 

(5) A tanári záróvizsga első része a tanári szakdolgozat bemutatása és védése, amely az 

előzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott válaszok szisztematikus kifejtéséből, a 

szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések megfogalmazásából és a 

szakdolgozat bemutatásából áll. 
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(6) A komplex szóbeli vizsga a tanári záróvizsga második része, amelyben a hallgató tanúsítja, 

hogy képes a képzés különböző területein elsajátított tudás integrálására, a szaktárgyi- 

diszciplináris tudás iskolai gyakorlatban való alkalmazására, alkotó módon történő 

felhasználására. Az egyes komplex tételeknél a vonatkozó szakirodalom, a saját tanulási 

tapasztalatok témához illeszkedő, rendszerezett feldolgozására és az iskolai gyakorlatok – 

általános (pedagógiai) gyakorlatok, csoportos (tanítási) gyakorlat(ok), egyéni (összefüggő 

szakmai) gyakorlat tapasztalatainak strukturált elemzésére kerül sor. A tanárjelölt 

felhasználhatja a komplex tételhez kapcsolódó mondanivalójának alátámasztására az iskolai 

gyakorlatok során elkészített saját dokumentumait is. 

(7) A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott előképzettséggel rendelkező 

hallgatóknak az adott szakterülethez tartozó tanítási gyakorlatról kell portfóliót készíteniük, 

és azt a tanári záróvizsga keretében bemutatniuk és megvédeniük. A szakdolgozat tanulmány 

része, valamint a komplex szóbeli vizsgarész ezen hallgatók esetében nem követelmény. 

62. § (1) A záróvizsga követelményeit (témakörök, kötelező szakirodalom) a Pécsi 

Tudományegyetem Tanárképző Központja határozza meg, és a vizsgát megelőzően legalább 3 

hónappal a Pécsi Tudományegyetem honlapján közzéteszi. 

(2) A záróvizsgára a Pécsi Tudományegyetem tanulmányi osztályán a kari honlapról letölthető 

nyomtatvány leadásával, a kari ütemezésben szereplő időpontig az jelentkezhet, aki 

végbizonyítványát a tanév időbeosztásában megjelölt határidőig, legkésőbb a záróvizsga 

kezdetéig várhatóan megszerzi vagy megszerezte.  

(3) A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell tenni. A záróvizsga-bizottság legalább 3 tagú, 

elnökét és a bizottság külső tagját kari javaslat alapján a PTE kéri fel, és bízza meg. Az elnökön 

kívül –aki a tanárképzés pedagógia-pszichológiai eleme valamely tantárgyának vagy a 

szakmódszertannak legalább adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktatója, vagy a 

neveléstudományok tudományterületen tudományos fokozatot szerzett, s legalább 

adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktató – a tagok a szakdiszciplínák, a 

szakmódszertanok, valamint a gyakorlóiskolák, illetve a partneriskolák gyakorlatvezető 

mentorainak képviselői, továbbá tag lehet a jelölt témavezetője és a bíráló is. Utóbbiakat a 

karok delegálják a bizottságokba.  

(4) A sikertelen záróvizsga, illetve záróvizsgarész legkorábban a következő záróvizsga-

időszakban ismételhető. 

63. § (1) A tanári záróvizsga összesített érdemjegyét az alábbi rész-érdemjegyek kerekítés 

nélküli átlaga adja (két tizedes jegy megadásával, az egyes részek egyenlő súllyal történő 

figyelembevételével): 

a) a tanári szakdolgozat érdemjegye (értékelője a témavezető és az opponens); 

b) a tanári szakdolgozat (a portfólió és a tanulmány) bemutatására és védésére kapott 

érdemjegy (értékelője a záróvizsga-bizottság); 
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c) a tanári záróvizsga komplex szóbeli vizsgarészére adott érdemjegy (értékelője a záróvizsga-

bizottság); 

d) csoportos (tanítási) gyakorlat(ok) érdemjegye (értékelője a gyakorlatvezető tanár), 

e) a tanári mesterképzés utolsó félévében végzett egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlat 

érdemjegye  (értékelője a gyakorlatvezető mentor és a gyakorlatvezető oktatók (a kísérő 

szemináriumok oktatói). 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben b-c) pontjaiban írt érdemjegyek közül bármelyik elégtelen, 

akkor a tanári záróvizsga is elégtelen. Az ismételt tanári záróvizsga során kizárólag  az  

elégtelennel minősített összetevőt kell megismételni. 

(3) Amennyiben az adott hallgató ajánlott tanterve a képzési és kimeneti követelményekben 

meghatározottak alapján nem tartalmazza az (1) bekezdésben írt követelmények 

valamelyikét, akkor az adott pont figyelmen kívül hagyásával, a fennmaradó követelményekre 

kapott érdemjegyek átlagából kell a tanári záróvizsga értékelését a fenti módon kiszámítani. 

(4) Két tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés esetén –maz (1) bekezdés d) 

pontjában – szakképzettségenként külön érdemjegyet kap a hallgató a csoportos (tanítási) 

gyakorlatokra. A tanári záróvizsga eredmény kiszámításához a két érdemjegy (kerekítés 

nélküli) átlagát kell figyelembe venni. 

 

19. FEJEZET 

Nyelvi követelmények 

64. § Az oklevél kiadásának előfeltétele az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti 

követelmény szigorúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell 

mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi, vagy 

szaknyelvi komplex, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett (a 

továbbiakban: nyelvvizsga).  

  

20. FEJEZET 

Oklevél, oklevélmelléklet 

65. § (1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres 

záróvizsga. Az oklevél kiadásának feltétele továbbá az előírt nyelvvizsga letétele.   

(2) Az oklevelet az (1) bekezdés szerinti nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított 

harminc napon belül kell kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záróvizsgát tett. A 

nyelvvizsgakövetelmények teljesítését igazoló okirat bemutatása esetén az oklevelet akkor is 

a záróvizsga szerinti tárgyévben kell kiállítani, ha a záróvizsga szerinti tárgyévből kevesebb, 

mint harminc nap van hátra. Ha a hallgató a záróvizsga időpontjában már bemutatta azt az 

okiratot, amely az (1) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítését igazolja, az 
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oklevelet a sikeres záróvizsga napjától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni 

számára. A hallgatóval egyetértésben az oklevelet 30 napon túl is át lehet adni a hallgatónak. 

Amennyiben adott személy az oklevél kiállításához szükséges valamennyi feltételt teljesítette 

és az oklevél kiállítása, illetve kiadása folyamatban van, az oklevélre jogosult személy 

kérelmére a Főiskola az oklevélre való jogosultságról a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) 

Kormányrendeletben meghatározott igazolást állít ki. Az igazolás végzettséget és 

szakképzettséget nem igazol. Az igazolást a kiállításkor egyedi sorszámmal kell ellátni és az 

adatait az ETN-ben nyilván kell tartani.   

(3) Az oklevél Magyarország címerével ellátott közokirat, amely tartalmazza a Főiskola 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, az oklevél által tanúsított 

végzettségnek, szakképzettségnek a Magyar Képesítési Keretrendszer, valamint az Európai 

Képesítési Keretrendszer szerinti besorolását, a képzésnek a képzési és kimeneti követelmény 

szerinti időtartamát, a kiállítás helyét, évét, hónapját és napját. Tartalmaznia kell továbbá a 

rektor eredeti aláírását, a Főiskola bélyegzőjének lenyomatát. Oklevél kiállításakor a Főiskola 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Kormányrendeletben meghatározott oklevél 

formaszövegeket köteles alkalmazni, függetlenül attól, hogy az oklevél a 2015/2016. tanévet 

megelőzően, a 2015/2016. tanévben vagy a 2015/2016. tanévet követően megkezdett 

tanulmányok befejezését igazolja. Ez a kötelezettség nem vonatkozik az oklevél javításának 

esetére és a másodlat kiállítására.   

(4) A kiadott oklevelekről központi nyilvántartást kell vezetni.   

(5) Az oklevél formáját a Kormány határozza meg. A felsőoktatási intézmény hagyományainak 

megfelelő formában az oklevélről másolatot is kiadhat.   

(6) Ha az oklevél kiadására azért nincs lehetőség, mert a záróvizsgát sikeresen teljesítő személy 

az oklevél kiadásának feltételéül szabott nyelvi követelménynek nem tett eleget, a Főiskola a 

záróvizsgát sikeresen teljesítő személy kérelmére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) 

Kormányrendeletben meghatározott igazolást állít ki. Az igazolás végzettséget és 

szakképzettséget nem igazol, tanúsítja a záróvizsga eredményes letételét. Az igazolást a 

kiállításkor egyedi sorszámmal kell ellátni és az adatait az ETN-ben nyilván kell tartani.   

(7) Az oklevelet magyar és angol nyelven kell kiadni. Az oklevél a hallgató kérésére és 

költségére más nyelven is kiadható.   

(8) Az alapképzésben és mesterképzésben, illetve az osztatlan képzésben, szakirányú 

továbbképzésben kiállított oklevél – jogszabályban meghatározottak szerint – munkakör 

betöltésére, tevékenység folytatására jogosít.   
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(9) 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).   

(10) Az oklevél minősítése, a szak tantervében meghatározott átlageredmény alapján: kitűnő 

(5,00), jeles (4,51-4,99), jó (3,51-4,50), közepes (2,51-3,50), elégséges (2,00-2,50).   

66. § (1) Az alapképzésben, a mesterképzésben és a felsőoktatási szakképzésben szerzett 

oklevél mellé ki kell adni az Európai Bizottság és az Európa Tanács által meghatározott 

oklevélmellékletet magyar és angol nyelven, valamint nemzetiségi képzés esetében – a 

hallgató kérésére – az érintett nemzetiség nyelvén. Az oklevélmelléklet közokirat.   

(2) Az oklevélmelléklet alapvető tartalmi és formai követelményeit az Európai Parlament és a 

Tanács 2004. december 15-i 2241/2004/EK határozata szabályozza. Az oklevélmelléklet 

tartalmazza  

a) az oklevél megszerzőjének adatait  

b) az oklevél adatait  

c) a képzés szintjének adatait  

d) a képzés szintjére és az elért eredményekre vonatkozó adatokat  

e) az oklevéllel járó egyes jogosultságokat  

f) az oklevélmelléklet hitelesítését  

g) a magyar felsőoktatási rendszer leírását.   

(3) Az oklevélmelléklet hitelesítésére a rektor jogosult.   

67. (1) A Főiskola az átadást követően elveszett, ellopott, megsemmisült oklevélről kérelemre 

oklevélmásodlatot állít ki. Ugyanazon oklevélről további másodlat kiállításakor úgy kell eljárni, 

mint az első másodlat kiadásakor.   

(2) A Főiskola hivatalból vagy kérelemre a hibásan kiállított oklevelet bevonja és 

megsemmisíti, a törzslapon a hiba javítását átvezeti, és a javított törzslap alapján az oklevelet 

ismét kiállítja.   

(3) Ha a Főiskola a (2) bekezdésben foglaltak szerint új oklevelet állít ki, és a változás érinti az 

oklevélmelléklet tartalmát, akkor az oklevélmellékletet – a korábbi oklevélmelléklet bevonása 

és megsemmisítése mellett – újra kiadja.  

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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68. § (1) Jelen szabályzatot a Szenátus 2018. június 25. napján az 6/2018. (VI.25.) számú 

határozatával fogadta el. A szabályzat a fenntartó általi jóváhagyás napján lép hatályba.  

(2) Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a hatályba lépés napján 

érvényes Tanulmányi és Vizsgaszabályzat.  

(3) Jelen szabályzat rendelkezéseit 2018. szeptember 1-től kell alkalmazni. Amennyiben a 

Főiskolával jelen szabályzat hatálybalépésekor jogviszonyban álló hallgató számára a korábbi 

szabályzat kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz, úgy annak a rendelkezéseit kell alkalmazni.  

1. számú melléklet  

 

A TANULMÁNYI ÉS VIZSGAÜGYEKBEN ELJÁRÓ BIZOTTSÁGOK ÜGYRENDJE  

 

1. § A melléklet hatálya kiterjed a Tanulmányi Bizottság, a Kreditátviteli Bizottság, valamint a 

Felülbírálati Bizottság (továbbiakban közös elnevezés: bizottság) eljárásaira. 

A Tanulmányi Bizottság és a Kreditátviteli Bizottság jogállása 

2.§ (1) A Tanulmányi Bizottság (a továbbiakban: TB) és a Kreditátviteli Bizottság (továbbiakban: 

KÁB) a Szenátus javaslattevő, döntés-előkészítő, véleményező és ellenőrző testületi szerve, 

mely a Szenátus által átruházott hatáskörben döntési jogkörrel is rendelkezik. 

A Tanulmányi Bizottság és a Kreditátviteli Bizottság feladata és hatásköre 

3.§ A TB és a KÁB a jelen Szabályzat keretei között: 

a) elsőfokon dönt a Szabályzat által hatáskörébe utalt ügyekben, 

b) tájékoztatja az érintetteket a tanulmányi kérdésekről, 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri, és évente értékeli a tevékenységéhez kapcsolódó 

szabályzatokat, különösen a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot és a Térítési és Juttatási 

Szabályzatot, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat módosítását, új szabályzat alkotását, 

d) javaslatot tesz tanulmányi ügyekben szenátusi döntések hozatalára, 

e) tevékenységéről három évente beszámol a Szenátusnak. 

A Tanulmányi Bizottság és a Kreditátviteli Bizottság szervezete 

4.§ (1) A Tanulmányi Bizottság elnökét és két tagját a rektor javaslatára a Szenátus választja 

meg 3 év időtartamra. A TB hallgató tagját a Hallgatói Önkormányzat delegálja.  

(2) A Kreditátviteli Bizottság 3 tagból áll. Tagjait a rektor javaslata alapján a Szenátus választja. 

A KÁB-nak nincs hallgató tagja. 
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(3) A Tanulmányi Bizottság, a Kreditátviteli Bizottság titkára a tanulmányi ügyintéző. A titkár 

szavazati joggal nem rendelkezik. A titkárt a bizottság elnöke által megbízott személy 

helyettesítheti.  

A bizottság tagjainak jogai és kötelességei 

5.§  (1) A tagok joga és kötelessége a bizottság eredményes működésének elősegítése. 

(2) A tag jogosult és köteles: 

a) a bizottság ülésén részt venni, 

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

c) bizottsági tevékenysége során a jogszabályokat, a főiskolai szabályzatokat betartani, 

d) minden olyan információhoz hozzáférni, amely a bizottsági tagságból eredő feladatai 

ellátásához szükséges. 

(3) A bizottság titkára  

a) összehívja a bizottsági üléseket,  

b) gondoskodik arról, hogy a bizottság döntéseihez a szükséges dokumentumok a bizottsági 

tagok számára a kellő időben rendelkezésre álljanak,  

c) vezeti az ülések jegyzőkönyveit, 

d) nyilvántartja a bizottság határozatait.  

A bizottság működése 

6.§ (1) A Tanulmányi Bizottság, Kreditátviteli Bizottság a kérelem benyújtásától számított 15 

napon belül ülést tart.  

(2) A bizottság elnöke a bizottság ülésére tanácskozási joggal esetenként meghívja 

mindazokat, akiknek jelenléte a napirend tárgyalásához szükséges.  

(3) A bizottság ülésére szóló meghívót a bizottság tagjai és meghívottai számára e-mailen a 

bizottság titkára küldi ki legkésőbb az ülést megelőzően 5 nappal. Rendkívüli esetben a 

bizottság rövid úton, szóban is összehívható. 

(4) Az ülést a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az elnök által felkért bizottsági tag 

vezeti.  

7. § (1) Az ülés megnyitása után az elnök megállapítja a bizottság határozatképességét. Az ülés 

akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van.  

(2) Amennyiben a bizottság határozatképtelen, a bizottság elnöke megkísérli a 

határozatképesség helyreállítását, illetve gondoskodik az újabb ülés 24 órán belüli időpontra 

történő összehívásáról.  



 

- 

  - 45 -  

8. § (1) A kérelmet és a jogi helyzetet a bizottság titkára röviden ismerteti, illetve amennyiben 

a kérelem benyújtója az ülésen jelen van, kérelmét szóban is előterjesztheti.  

(2) Ezt követően a bizottság tagjai a kérelem benyújtójához, valamint a jelenlévő érintettekhez 

kérdéseket intéznek. A kérelem benyújtója az egyéb érintettek észrevételeire az ülés során 

bármikor reagálhat.  

(3) Amennyiben a kérelem benyújtója az ülésen jelen van, a bizottság elnöke tájékoztatja a 

bizottság döntéséről.  

(4) A határozat közlése kézbesítéssel történik.  

A határozathozatal  

9. § (1) A bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az a javaslat válik határozattá, amelyhez a bizottság elnöke (illetve 

a mindenkori levezető elnök) csatlakozott.  

(2) A Tanulmányi Bizottság a határozathozataltól számított 8 munkanapon belül, a 

Kreditátviteli Bizottság a határozathozataltól számított 15 napon belül írásban értesíti a 

döntéséről a hallgatót.  A határozatnak tartalmaznia kell:  

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

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

c) az indokolásban a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, a 

hivatkozott jogszabályi, illetve szabályzati rendelkezéseket, amelyek alapján a bizottság a 

határozatot hozta,  

d) a határozat hozatalának helyét és idejét, iktatószámát, valamint a bizottság elnökének vagy 

levezető elnökének aláírását.  

(3) Az elsőfokú határozatot a bizottság elnöke, vagy a bizottság oktató tagja foglalja írásba és 

azt a hallgató, valamint meghatározott esetben az érintett oktatási szervezeti egység részére 

kézbesíti.  

(4) A hallgatói jogviszonnyal, a hallgató tanulmányi és vizsgaügyeivel kapcsolatos 

határozatokat az ETN-ben be kell jegyezni. 

A jogorvoslat 

10. § (1) Az elsőfokon eljáró bizottság döntése ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül 

a hallgató fellebbezéssel élhet. 

(2) A fellebbezést a Felülbírálati Bizottsághoz címezve annál a bizottságnál kell benyújtani, 

amely az elsőfokú határozatot hozta. 

(3) A fellebbezésben elő kell adni, hogy  

a) a hallgató a határozat mely rendelkezését sérelmezi, 
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b) mely módon kéri a határozat megváltoztatását, 

c) kéri-e meghallgatás tartását. 

(4) Az elsőfokon eljárt bizottság elnöke a fellebbezést megvizsgálja és indokolást nélkül 

elutasítja, ha 

a) az (1) bekezdésben meghatározott határidő letelte után terjesztették elő, 

b) a fellebbezést nem a jogosult terjesztette elő. 

(5) A fellebbezés elutasítása ellen további fellebbezésnek nincs helye. 

(6) Amennyiben a fellebbezés elutasításának nincs helye, a tanulmányi ügyintéző a 

fellebbezést az iratokkal együtt haladéktalanul megküldi a Felülbírálati Bizottság elnökének. 

A másodfokú eljárás 

11. § (1) Másodfokon a Felülbírálati Bizottság (a továbbiakban: FB) jár el. 

(2) A Felülbírálati Bizottság elnökét és két tagját a rektor javaslatára a Szenátus választja meg 

3 év időtartamra. Az FB hallgató tagját a Hallgatói Önkormányzat delegálja.  

(3) A FB munkáját a titkár segíti. A bizottság titkára  

a) összehívja a bizottsági üléseket,  

b) gondoskodik arról, hogy a bizottság döntéseihez a szükséges dokumentumok a bizottsági 

tagok számára a kellő időben rendelkezésre álljanak,  

c) vezeti az ülések jegyzőkönyveit, 

d) nyilvántartja a bizottság határozatait.  

(4) A Felülbírálati Bizottság eljárásában – a bizottság titkárának kivételével - nem vehet részt 

az, aki az elsőfokú határozat meghozatalában részt vett. 

12. § (1) A fellebbezést a Felülbírálati Bizottsághoz történt érkezést követően 15 napon belül 

kell elbírálni. 

(2) A (3) bekezdés esetét kivéve a FB a fellebbezést az iratok alapján, ülésen bírálja el. 

(3) A FB meghallgatást tart, ha a fellebbezést benyújtó hallgató ezt a fellebbezésben kérte. 

13. § (1) A FB ülésére szóló meghívót a bizottság tagjai számára e-mailen a bizottság titkára 

küldi ki legkésőbb az ülést megelőzően 5 nappal. Rendkívüli esetben a bizottság rövid úton, 

szóban is összehívható. 

(2) Az ülést a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az elnök által felkért bizottsági tag 

vezeti.  

(3) Az ülés megnyitása után az elnök megállapítja a bizottság határozatképességét. Az ülés 

akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van.  
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(4) Amennyiben a bizottság határozatképtelen, a bizottság elnöke megkísérli a 

határozatképesség helyreállítását, illetve gondoskodik az újabb ülés 24 órán belüli időpontra 

történő összehívásáról.  

14. § (1) Az ülésen a bizottság elnöke ismerteti az elsőfokú határozat és a fellebbezés lényegét. 

(2) A bizottság a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az a javaslat válik határozattá, amelyhez a bizottság elnöke (illetve 

a mindenkori levezető elnök) csatlakozott.  

15. § (1) A meghallgatásra az ülésre vonatkozó szabályokat az alábbi eltérésekkel kell 

alkalmazni. 

(2) A meghallgatásra a fellebbezőnek szóló meghívót e-mailen a bizottság titkára küldi ki 

legkésőbb a meghallgatást megelőzően 5 nappal. 

(3) A meghallgatás megtartásának nem akadálya, ha azon a fellebbező nem jelenik meg.  

(4) Az elsőfokú határozat és a fellebbezés lényegének ismertetése után a bizottság elnöke 

lehetőséget ad a fellebbezőnek a kérelme indokainak rövid összefoglalására, majd a bizottság 

tagjai kérdést intézhetnek hozzá. 

(5) A határozathozatal során a fellebbező nem lehet jelen. 

(6) A határozatot a bizottság elnöke szóban ismerteti a fellebbezővel. 

16. § A Felülbírálati Bizottság az elsőfokú bizottság határozatát 

a) helybenhagyja, vagy 

b) megváltoztatja, és a jogszabálynak megfelelő döntést hoz. 

17. § (1) A FB határozatát a bizottság elnöke, vagy a bizottság oktató tagja 8 napon belül 

foglalja írásba és azt a fellebbező hallgató számára kézbesíti, valamint az érintett oktatási 

szervezeti egység részére megküldi.  

(2) A FB döntése ellen nincs helye fellebbezésnek. 

(3) A FB határozata tájékoztatást tartalmaz arról, hogy a hallgató a határozat bírósági 

felülvizsgálatát kezdeményezheti.  
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