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1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 
 
1.1. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának hatálya kiterjed valameny-

nyi kétciklusú vagy osztatlan alapképzésben, mesterképzésben, kiegészítı alapképzésben, fel-
sıfokú szakképzésben, szakirányú továbbképzésben résztvevı személyre (továbbiakban hall-
gató) és az egyetemen bármilyen jogviszony alapján, e képzésekben oktatói tevékenységet 
végzı személyre (a továbbiakban oktató). 

 
1.2. A doktori képzésben és az egyéb képzésekben résztvevı hallgatókra külön szabályok vonat-

koznak. 
 
 

2. Alapfogalmak, értelmez ı rendelkezések 
 
2.1. A jelen szabályzat értelmezésénél és alkalmazásánál, egyetemi, illetve kari tanulmányi, vizsga- 

és kreditügyekben hozott döntéseknél az alábbi értelmezı rendelkezések az irányadók. 
 
aktív félév: az a félév, amelyre a hallgató érvényesen bejelentkezett a jelen szabályzat rendelkezései 

szerint. 
 
32. § (5) Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhetı. Az alapfokozat az elsı 

felsıfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. Az alapképzésben szerzett szak-
képzettség jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít. Az alapképzés képzési és 
kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. A 
gyakorlatigényes alapképzési szakokban egy félévig tartó összefüggı szakmai gyakorlatot (a továbbiakban: 
összefüggı szakmai gyakorlat) kell szervezni. Az összefüggı szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záró-
vizsgára bocsátásnak. Az alapképzésben legalább száznyolcvan kreditet – összefüggı szakmai gyakorlat ese-
tén legalább kettıszáztíz kreditet – kell és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet teljesíteni. A képzési idı 
legalább hat, legfeljebb nyolc félév. 

 
alapvizsga: szakmai ismeretek több félévet átfogó, szintetizáló ismeretét számon kérı vizsga. Lehet 

szóbeli, írásbeli vagy gyakorlati, illetve ezek kombinációja. Az alapvizsga értékelése ötfokozatú 
érdemjeggyel történik. 

 
áthallgatás: a hallgató a képzési tantervben megkövetelt tudást, képességeket az egyetem egy másik 

kara vagy más intézmény hallgatói számára oktatott tárgy teljesítése során szerzi meg. 
 
átoktatás: a képzésért felelıs kar tantervében szereplı valamely tárgy oktatását megállapodás alap-

ján az egyetem másik kara, illetve annak tanszéke végzi. 
 
beszámoló (félévközi jegy): Elıadáshoz tartozó, egy félév tananyagát egyszeri, vagy folyamatos 

módon a szorgalmi idıszakban vagy a vizsgaidıszakban számon kérı vizsga. Lehet szóbeli és 
írásbeli vagy gyakorlati, illetve ezek kombinációja. A beszámoló értékelése ötfokozatú vagy há-
romfokozatú érdemjeggyel történhet, amelyet a vizsgákra vonatkozó szabályok szerint lehet javí-
tani. 

 
egyéni tanulmányi munkaóra: a hallgató egyéni tanulmányi munkára fordított idejének alapegysége. 
 
elıadás: olyan, tanrendben szereplı tanóra, amelyen elsısorban az oktató szóbeli magyarázata segí-

ti az ismeretek elsajátítását. A kreditértékő elıadás számonkérése a kollokvium vagy a beszámo-
ló (félévközi jegy). 
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elıírt éves kreditmennyiség: a szakon elıírt összes kredit csökkentve a kreditjóváírással elismert 
kreditekkel, az így kapott különbség osztva a mintatanterv szerinti, félévekben meghatározott 
képzési idıvel és megszorozva 2-vel. 

 
elıtanulmányi feltételek: azon tantárgyak vagy egyéb kötelezettségek köre, melyek teljesítése felté-

tele egy másik tárgy felvételének vagy tanulmányi kötelezettség teljesítésének. 
 
évközi jegy: a hallgató évközi teljesítményének kifejezésére szolgáló érdemjegy, amely szorgalmi idıszakban a tanul-

mányi és vizsgaszabályzatban meghatározott értékelési eljárás keretében szerezhetı (147. § 4.) 
 
felmenı rendszer: képzésszervezési elv, amely alapján az új vagy módosított tanulmányi és vizsgakövetelményt azoktól 

a hallgatóktól lehet megkövetelni, akik a bevezetését követıen kezdték meg a tanulmányaikat, illetve azoktól, akik 
azt megelızıen kezdték meg tanulmányaikat, de választásuk alapján az új vagy módosított tanulmányi és vizsgakö-
vetelmények alapján készülnek fel (147. § 5.) 

 
felsıfokú szakképzés: felsıoktatási intézmények által hallgatói – valamint felsıoktatási intézménnyel kötött megállapodás 

alapján szakközépiskolák által tanulói – jogviszony keretében folytatott szakképzés, amely beépül a felsıoktatási in-
tézmény alapképzésébe, és egyben az Országos Képzési Jegyzékben szereplı felsıfokú szakképesítést ad (147. § 7.) 

 
félév: öt hónapból álló oktatásszervezési idıszak (147. § 6.) 
 
félévkihagyás: az érvényesen beiratkozott hallgató adott félévben folytatott tanulmányainak enge-

déllyel történı megszakítása anélkül, hogy az egyes tárgyak nem teljesítésének következményei 
beállnának. 

 
fogyatékossággal élı hallgató (jelentkezı): az a hallgató (jelentkezı), aki testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, 

megismerés és viselkedés fejlıdési rendellenességő (147. § 8.) 
 
gyakorlat: olyan, jellemzıen kis csoportokban megvalósuló tanóra, melyen a hallgató önálló mun-

kavégzése is követelmény. A hallgatói teljesítmény értékelésére a gyakorlati jegy vagy aláírás 
szolgál. A gyakorlat lehet például számolási gyakorlat, laboratóriumi gyakorlat, külsı gyakorló-
helyen folytatott iskolai vagy szakmai gyakorlat.   

 
hallgatói tanulmányi munkaidı: a kredit alapja, az átlagos körülmények között, az átlagos teljesít-

ménnyel tanuló hallgató részérıl a tanulmányi követelmények teljesítésére fordítandó elismert 
idıtartam, amely tanórákból és egyéni tanulmányi munkaórákból tevıdik össze, és a kreditszá-
mítás alapjául szolgál. 

 
képzési és kimeneti követelmények: azoknak az ismereteknek, jártasságoknak, készségeknek, képességeknek (kompeten-

cia) összessége, amelyek megszerzése esetén az adott szakon a végzettségi szintet és szakképzettséget igazoló okle-
vél kiadható (147. § 18.) 

 
képzési idı: az elıírt kreditek, a végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés megszerzéséhez szükséges, jogsza-

bályban meghatározott idı (147. § 19.) 
 
képzési idıszak: a képzési idı tagolása szorgalmi idıszakra és a hozzá tartozó vizsgaidıszakra (147. § 20.) 
 
képzési program: az intézmény komplex képzési dokumentuma, amely  

a) az alap- és mesterszak, valamint a szakirányú továbbképzési szak részletes képzési és tanulmányi követelményeit, 
b) felsıfokú szakképzésben a szakképzési programot, továbbá 
c) a doktori képzés tervét tartalmazza, a képzés részletes szabályaival, így különösen a tantervvel, illetve az oktatási 

programmal és a tantárgyi programokkal, valamint az értékelési és ellenırzési módszerekkel, eljárásokkal és sza-
bályokkal együtt. (147. § 21.) 

 
kiegészítı alapképzés: fıiskolai végzettség, szakképzettség megszerzése után ugyanazon a szakon 

egyetemi végzettség, szakképzettség megszerzésére irányuló képzés, illetve egyetemi, fıiskolai 
végzettségre épülı tanári képesítés megszerzésére irányuló képzés. 
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kollokvium: Az elıadást lezáró, egy félév tananyagát a vizsgaidıszakban számon kérı vizsga. Lehet 
szóbeli és írásbeli, vagy gyakorlati, illetve ezek kombinációja. A kollokvium értékelése ötfoko-
zatú vagy háromfokozatú érdemjeggyel történhet. 

 
konzultáció: a felsıoktatási intézmény oktatója által a hallgató részére biztosított, a hallgató tanulmányaival kapcsolatos 

személyes megbeszélés lehetısége a felsıoktatási intézmény által meghatározott helyen (147. § 25.) 
 
kredit: a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi egység vonatkozásában kifejezi 

azt a becsült idıt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges; egy 
kredit harminc tanulmányi munkaórát jelent (147. § 26.) 

 
kreditátvitel: a tanulmányi és vizsgaszabályzatban rögzített azon folyamat, amely során egy elızete-

sen teljesített tantárgy, illetve elsajátított ismeretanyag, képesség a tantervi tanulmányi kötele-
zettségek során figyelembevételre, és egy vagy több tantárgy alóli teljes vagy részbeni felmentés 
útján, feltétellel vagy feltétel nélkül, kreditjóváírással elismerésre kerül. 

 
58. § (7) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kredittel elismert tanulmányi teljesít-

ményt – ha annak elıfeltétele fennáll – bármelyik felsıoktatási intézményben folytatott tanulmányok során el 
kell ismerni, függetlenül attól, hogy milyen felsıoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott ta-
nulmányok során szerezték azt. Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizárólag a kredit megállapításá-
nak alapjául szolgáló ismeretek összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett ismeretek 
legalább hetvenöt százalékban megegyeznek. Az ismeretanyag összevetését a felsıoktatási intézmény e célra 
létrehozott bizottsága (a továbbiakban: kreditátviteli bizottság) végzi. 

 
kredithalmozás (kreditakkumuláció): kreditek győjtése, melynek során a korábban szerzett kreditek-

hez hozzáadódnak a késıbb szerzett kreditek, amíg a hallgató az oklevél feltételeként elıírt kre-
ditmennyiséget meg nem szerzi. 

 
kritérium-feltétel: a tanulmányok valamely szakaszának megkezdéséhez, valamely tárgy felvételé-

hez, a záróvizsgára bocsátáshoz, illetve az oklevél megszerzéséhez kapcsolt, a minıséget szolgá-
ló vagy a tanulmányok túlzott elhúzódását megakadályozó feltétel. 

 
kritériumtárgy: kritérium-feltételt képezı olyan tantárgy vagy egyéb tanulmányi követelmény, 

melyhez kredit nincs rendelve. 
 
32. § (6) A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhetı. A mesterfokozat a máso-

dik felsıfokú végzettségi szint. A mesterképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy mi-
lyen szakképzettség szerezhetı a mesterképzésben. A mesterképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban 
meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít. A mesterképzésben – figyelembe véve a (7) bekezdés-
ben meghatározottakat – legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A 
képzési idı legalább két, legfeljebb négy félév. 

 
32. § (7) Az alapszakon és az ahhoz kapcsolódó mesterszakon, valamint az egységes, osztatlan képzésben együttesen 

legalább háromszáz kreditet kell és legfeljebb háromszázhatvan kreditet lehet megszerezni. A képzési idı leg-
alább tíz és legfeljebb tizenkét félév. 

 
mintatanterv: a hallgató részére felkínált olyan ajánlott tanterv, mellyel a végzettséget az elıírt ta-

nulmányi idı alatt lehet megszerezni 
 
58. § (6) A felsıoktatási intézmény ajánlott tantervet ad ki a hallgatói tanulmányi rend összeállításához. A hallgató 

tanulmányai tervezése során eltérhet a felsıoktatási intézmény által ajánlott tantervtıl. A hallgató az oklevél 
megszerzéséhez szükséges krediteket a képzési idınél rövidebb, illetve hosszabb idı alatt is megszerezheti. 

 
modul: a tanterv több tantárgyat tartalmazó szervezési egysége, amelyre más modul, vagy modulok 

is épülhetnek. 
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párhuzamos képzés: a hallgató az egyetemen folyó alapképzésben, és egy másik, az egyetemen, 
vagy más felsıoktatási intézményben – nem társítható szakon – folyó alapképzésben egyidejőleg 
vesz részt.  

 
40. § (1) A hallgató 

a) kérheti, hogy a fennálló hallgatói jogviszonya keretében további szakképesítés, illetve szakképzettség meg-
szerzéséhez szükséges tanulmányokat folytathasson, 

b) kérheti átvételét másik felsıoktatási intézménybe, 
c) másik felsıoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet, 
d) másik felsıoktatási intézménnyel további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesíthet. 

 
40. § (2) A vendéghallgatói jogviszony keretében a hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányokat folytat. 

Vendéghallgatói jogviszony akkor létesíthetı, ha ahhoz az a felsıoktatási intézmény, amellyel a hallgató hall-
gatói jogviszonyban áll, hozzájárul. A hozzájárulást a felsıoktatási intézmény akkor tagadhatja meg, ha a ven-
déghallgatói jogviszony keretében szerzett krediteket nem tudja beszámítani a hallgató tanulmányaiba. A to-
vábbi (párhuzamos) hallgatói jogviszony másik oklevél vagy bizonyítvány megszerzése céljából létesíthetı. 

 
passzív félév: olyan félév, amelyben a hallgatói jogviszony szünetel. 
 
résztanulmányok folytatása: ha a hallgató másik felsıoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszony keretében 

szerez kreditet (147. § 30.) 
 
specializáció: a képzés részeként választható tárgyak vagy modulok, melyek teljesítése az oklevél-

ben betétlappal ismerhetı el. 
 
szak: valamely szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom (ismeretek, jártasságok, készségek) egységes 

rendszerét tartalmazó képzés (147. § 32.) 
 
szakirány: a szakképzettség részeként megszerezhetı, speciális szaktudást biztosító képzés (147. § 33.) 
 
szakirányú továbbképzés: fıiskolai vagy egyetemi végzettségre, szakképzettségre épülı, újabb vég-

zettséget nem adó képzés, mely záróvizsgával és szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél 
kiadásával zárul. 

 
32. § (8) A szakirányú továbbképzésben – az alap- vagy a mesterfokozatot követıen további – szakirányú szakképzett-

ség szerezhetı. A szakirányú továbbképzésben legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet le-
het megszerezni. A képzési idı legalább két, legfeljebb négy félév. 

 
szakképzettség: alapfokozattal vagy mesterfokozattal egyidejőleg megszerezhetı, a szak és a szakirány tartalmával 

meghatározott, a szakma gyakorlására felkészítı szaktudás oklevélben történı elismerése (147. § 34.) 
 
székhelyen kívüli képzés: a felsıoktatási intézmény mőködési helyén (székhely, telephely) kívül részben vagy egészben 

folyó felsıoktatási képzés (147. § 37.) 
 
szeminárium: olyan, tanrendben szereplı foglalkozás, amely a tananyag interaktív feldolgozására 

épül. Értékelése a szorgalmi idıszakban történik. Sikertelen jegye mind a szorgalmi idıszakban, 
mind a vizsgaidıszakban javítható. Számonkérése kredit nélkül kétfokozatú (aláírás), kredittel 
értékelt esetben három- (minısítés) vagy ötfokozatú (gyakorlati jegy) értékelés lehet. 

 
szigorlat: szakmai ismeretek átfogó, szintetizáló ismeretét számon kérı vizsga. A szigorlat legalább 

kéttagú bizottság elıtt teendı le, és mindig van szóbeli része. Lehet gyakorlati része is. A szigor-
lat értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik. 

 
szorgalmi idıszak: a félév kezdınapjától a vizsgaidıszak kezdınapjáig tartó idıszak, amelynek 

részét képezik az egyetemi és kari naptárban nevesített oktatási szünetek is. Elsı hete a tantárgy-
felvételi idıszak, amely a tavaszi szemeszterben egybeeshet az ıszi szemeszter utóvizsga-idısza-
kával. 
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tananyag: egy tantárgyhoz kapcsolódóan az ismeretek azon köre, mely az oktatás, a kredit meg-
szerzésének alapját, valamint a számonkérés tárgyát képezi, továbbá a kreditbeszámítás viszo-
nyítási alapja is. 

 
tanév: tíz hónapból álló oktatásszervezési idıszak (147. § 38.) 
 
tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes közremőködését igénylı 

foglalkozás (elıadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció) (147. § 39.) 
 
tantárgyi akkreditáció: a tantárgyi program jóváhagyása az arra kijelölt szerv által. 
 
tantárgyi követelmények: a tantárgy teljesítéséhez kapcsolódó közzétett elıírások köre, mely tartal-

mazza többek között: 
– a foglalkozásokon való részvétel követelményeit és a távolmaradás pótlásának lehetıségét, 
– az igazolás módját a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén, 
– a félévközi ellenırzések (beszámolók, zárthelyik) számát, témakörét és idıpontját, pótlásuk és 

javításuk lehetıségét, 
– a félév végi aláírás teljesítésének követelményeit, 
– az osztályzat kialakításának módját, 
– felhasználható segédletek, irodalom listáját (ajánlott irodalom). 

 
tantárgyi program: egy tantárgy keretében elsajátítandó ismeretanyagot, valamint a tantárgy teljesí-

tésének általános feltételeit tartalmazó leírás, amely magában foglalja legalább: 
– a tantárgy elnevezését, 
– a tantárgy oktatásáért felelıs tanszék megnevezését, 
– a tantárgy teljesítésével szerezhetı kreditpontok számát, 
– a tantárgyhoz tartozó kötelezı és kötelezıen választható tantárgyelemeket, 
– a tantárgy(elemek) oktatási formáját, 
– a heti (félévi) tanórák számát, 
– a tantárgy kreditpontjait, 
– a kredit megszerzésének feltételét és a számonkérés(ek) formáját (kollokvium, gyakorlati jegy, 

beszámoló, alapvizsga, szigorlat), 
– az értékelés fajtáját (ötfokozatú, háromfokozatú, kétfokozatú), 
– a tantárgy felvételéhez, illetve teljesítéséhez szükséges elıtanulmányi feltételeket, 
– a tantárgy oktatásának feladatát és célját, 
– a tananyag tematikus leírását, 
– az írott tananyag megjelölését. 

 
társított képzés: két társítható szak összekapcsolása és végzése. 
 
távoktatás: sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek 

használatával az oktató és hallgató interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára épülı képzés, amelyben a 
tanórák száma nem éri el a teljes idejő képzés tanóráinak harminc százalékát. (147. § 41.) 

 
törzsmodul: a végzettséghez kötelezıen teljesítendı modul. 
 
végbizonyítvány (abszolutórium): a tantervben elıírt 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 elı-
írt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minısítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben 
elıírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett (147. § 45.) 

 
vizsga: az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének – értékeléssel egybekötött – ellenırzési 

formája (147. § 46.) 
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3. Általános elvek 
 
3.1. Az egyetemen a hallgatói tanulmányi munkaidı-ráfordítással járó tanulmányi követelmények 

teljesítését kreditben mérik. A jogszabályok keretei között, a karok egyes tárgyaknál, tantervi 
követelményeknél a kredithozzárendelést mellızhetik (pl. kritériumtárgy).  

 
3.2. A tantervek, tanrendek keretei között, és a jelen szabályzatban elıírt feltételek mellett, a hallga-

tók joga a tantárgyak, oktatók megválasztása, a tantárgyak felvételi sorrendjének eldöntése, fi-
gyelembe véve az elıtanulmányi rendet. 

 
58. § (1) A felsıoktatási intézményben folytatott tanulmányok során a tanulmányi követelmények teljesítését –- az 

egyes tantárgyakhoz, tantervi egységekhez rendelt – tanulmányi pontokban (a továbbiakban: kredit) kell kife-
jezni. A hallgatónak az adott képzésben történı elırehaladását a megszerzett kreditek összege fejezi ki. 

(2) Kredit a felsıoktatási intézmény által meghatározott tanulmányi követelmények teljesítésével szerezhetı. 
(3) A kredit értéke – feltéve, hogy a hallgató teljesítményét elfogadták – nem függ attól, hogy a hallgató a tudására 

milyen értékelést kapott. 
(4) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez elıírt összes kredit leg-

alább öt százalékáig szabadon választható tárgyakat vehessen fel, továbbá az összes kreditet legalább húsz 
százalékkal meghaladó kreditértékő tantárgy közül választhasson. Államilag támogatott képzésben biztosítani 
kell, hogy a hallgató egyéni tanulmányi rendjében – költségtérítés fizetése nélkül – az összes elıírt kreditet tíz 
százalékkal meghaladó kreditértékő tárgyat vehessen fel. 

 
 

4. A tanulmányi ügyekben eljáró testületek  
 
27. § (11) Ha a szenátus által létrehozott bizottság, illetve tanács hallgatókat érintı ügyekben is eljár, biztosítani kell, 

hogy a bizottság munkájában részt vehessenek a hallgatók képviselıi is. A szenátus a hallgatók tanulmányi, 
vizsga- és szociális ügyeinek intézésére állandó bizottságot hoz létre. A hallgatókat érintı ügyekben eljáró 
bizottságban biztosítani kell a hallgatók részvételét, azzal a megkötéssel, hogy a tanulmányi, vizsga és szo-
ciális ügyek intézésére létrehozott állandó bizottságban a hallgatók által delegált tagok száma nem lehet ke-
vesebb, mint a bizottság tagjainak ötven százaléka. 

 
4.1. A karok hallgatóik tanulmányi kérvényeinek kezelésére Tanulmányi Bizottságot hoznak létre 

és mőködtetnek, azzal, hogy a bizottságban a hallgatók által delegált tagok száma nem lehet 
kevesebb, mint a bizottság tagjainak 50%-a. A bizottságok mőködésüket ügyrendjük szerint 
végzik, melyet a szenátus hagy jóvá. 

 
4.2. A Tanulmányi Bizottság hatáskörébe tartozik minden – nem a Kreditátviteli Bizottság hatáskö-

rébe utalt – tanulmányi ügy (átvétel, kivételes tanulmányi rend, passzív félév engedélyezése, 
felvett kurzus törlése stb.). A Tanulmányi Bizottság döntése ellen a rektorhoz lehet fellebbezni. 
A fellebbezést a rektornak címezve a dékánhoz kell benyújtani, aki az elsıfokú döntést a hall-
gató javára megváltoztathatja, vagy a fellebbezést köteles továbbítani, majd a meghozott dön-
tést végrehajtani.  

 Az átvétel, a szakváltás és a tagozatváltás engedélyezése féléves idıszakhoz kötött. 
 
58. § (7) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kredittel elismert tanulmányi teljesít-

ményt – ha annak elıfeltétele fennáll – bármelyik felsıoktatási intézményben folytatott tanulmányok során el 
kell ismerni, függetlenül attól, hogy milyen felsıoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott ta-
nulmányok során szerezték azt. Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizárólag a kredit megállapításá-
nak alapjául szolgáló ismeretek összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett ismeretek 
legalább hetvenöt százalékban megegyeznek. Az ismeretanyag összevetését a felsıoktatási intézmény e célra 
létrehozott bizottsága (a továbbiakban: kreditátviteli bizottság) végzi. 

 
4.3. A karok Kreditátviteli Bizottságot hoznak létre és mőködtetnek. A bizottságok mőködésüket 

ügyrendjük szerint végzik, melyet a szenátus hagy jóvá. A más intézményben, karon teljesített 
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helyettesítı tantárgy annyi kredittel ismerhetı el a hallgató számára, ahány kreditet a szak tan-
tervében a helyettesített tantárgy(ak)hoz rendeltek, a megszerzett érdemjegy azonban a tantár-
gyak elismerésekor nem módosítható. A Kreditátviteli Bizottság döntése ellen a hallgató jog-
orvoslattal élhet az ügyrendben meghatározottak szerint. 

 
 

5. A tanulmányok id ıbeosztása 
 
5.1. A tanév két félévbıl (szemeszterbıl) áll. A félévek szorgalmi idıszakból és vizsgaidıszakból 

állnak.  
A szorgalmi idıszak 15 hét, a vizsgaidıszak 6 + 1 hét, ahol a 7. hét az utóvizsga idıszak. A 
vizsgaidıszakon belül a vizsganapokat a tanszékek határozzák meg. 
A tanórák az egyetemen 45 percesek. 

 
57. § (1) A képzési idıszak szorgalmi és vizsgaidıszakból áll. A hallgató teljesítményét a felsıoktatási intézmény a 

szorgalmi idıszakban és a vizsgaidıszakban értékeli. 
 
5.2. A tanév idıbeosztását (egyetemi naptár) a szenátus állapítja meg. Az utóvizsga-idıszak idı-

pontjának megállapítása a kari tanácsok hatásköre, azzal a megkötéssel, hogy a kari hallgatói 
önkormányzat egyetértési jogot gyakorol ezen idıpont meghatározásakor. 

 
5.3. A rektor félévenként 3 nap, míg az egyes karok vezetıi félévenként ugyancsak 3 nap oktatási 

szünetet engedélyezhetnek. 
 
5.4. A kari vezetı engedélyezhet tantervileg nem kötelezı, tanulmányi jellegő kiránduláson való 

részvételt. 
 
 

6. A hallgatói jogviszony 
 
39. § (4) Az, aki a felsıoktatási intézménybe felvételt vagy átvételt nyert, az adott felsıoktatási intézménnyel – a felvé-

teli döntés évében – hallgatói jogviszonyt létesíthet. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A be-
iratkozott hallgatóról a felsıoktatási intézmény törzslapot állít ki. 

 
6.1. A be nem iratkozott hallgató a tanulmányok megkezdésére a jogot elveszti. 
 
40. § (3) A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak – a képzési idıszak 

megkezdése elıtt – a szervezeti és mőködési szabályzatban meghatározottak szerint be kell jelentenie, hogy 
folytatja-e tanulmányait, vagy az adott képzési idıszakban hallgatói jogviszonyát szünetelteti. Nem jelentkez-
het be az a hallgató, aki az idıarányos fizetési kötelezettségének nem tett eleget. A hallgató államilag 
támogatott vagy költségtérítéses képzésbe való besorolása egy tanév idıtartamra szól. (…) 

 
6.2. Az egyetemen a hallgatói jogviszony alatt a tanulmányok folytatása szándékának minısül, ha a 

hallgató a szakjához tartozó kurzusok közül legalább egy kredit értékőt felvesz a kurzusfelvéte-
li idıszak végéig. Ezen feltétel nem teljesülése következményeként a hallgatói jogviszonya az 
adott félévben szünetel.  

 Ha a költségtérítéses hallgató befizetési kötelezettségének nem tesz eleget a kurzusfelvételi 
idıszak végéig, illetve ha nem rendelkezik a fizetés halasztására engedéllyel, akkor hallgatói 
jogviszonya az adott képzési idıszakban szünetel.  

 
50. § (1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következı képzési idıszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget 

tenni, a hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggı szüneteltetésének ideje nem le-
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het hosszabb, mint két félév. A hallgató több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésé-
vel. Az elsı szünetelésre – ha a tanulmányi és vizsgaszabályzat eltérıen nem rendelkezik – csak az elsı fél-
év sikeres teljesítése után kerülhet sor. A hallgatói jogviszony szüneteltetésével kapcsolatos további kérdé-
seket – beleértve az elsı félév sikeres teljesítése elıtti szünetelés lehetıségét – a tanulmányi és vizsgasza-
bályzat szabályozza. 

(2) Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredı kötelezettségeinek szü-
lés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. Az e bekez-
désben meghatározott esetekben nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott korlátozásokat. 

(3) Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok folytatásától  
[70. § (2) bekezdés d) pont]. 

 
6.3. A hallgató a megkezdett aktív félév helyett – tanulmányainak elsı félévében különös méltány-

lást érdemlı okra hivatkozva – félévhalasztást, passzív félévet vehet igénybe, amennyiben ezt 
a kurzusfelvételi idıszak végéig benyújtott kérelemre a kari Tanulmányi Bizottság enge-
délyezi. Késıbbi félévekben a passzív félévet a kari Tanulmányi Osztálynak írásban kell 
bejelenteni. 
Ha a hallgató ezen idıpontig nem kéri/jelenti be tanulmányainak szünetelését (passzív félév 
igénybevételét), az adott félév aktív félévnek minısül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a 
foglalkozáson és nem tesz eleget egyetlen tanterv tanulmányi követelményeinek sem.  

 
6.4. Amennyiben a hallgató szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, ön-

hibáján kívül  kényszerül tanulmányainak szüneteltetésére, kérvényezheti azt az adott félévi 
vizsgaidıszak megkezdéséig. Ekkor a határozatban rendelkezni kell az elvégzett szorgalmi 
idıszak késıbbi beszámíthatóságának lehetıségérıl vagy törlésérıl.  

 
56. § (2) A költségtérítéses képzésben a tanulmányi félévek száma nem korlátozott. A hallgató azonban jogszabályon 

alapuló juttatást, kedvezményt, szolgáltatást nem vehet igénybe, ha a felsıoktatási intézményben megkezdett 
féléveinek a száma – beleértve az államilag támogatott képzés idejét is – meghaladja a tizenhat félévet. Nem 
kell alkalmazni ezt a rendelkezést annál, aki a hallgatói jogviszonya megszőnését követı öt év eltelte után léte-
sít új hallgatói jogviszonyt. 

 
76. § (1) Megszőnik a hallgatói jogviszony, 

a) ha a hallgatót másik felsıoktatási intézmény átvette, az átvétel napján, 
b) ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentés napján, 
c) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait államilag támogatott képzésben, és költségtérítéses képzésben 

nem kívánja azt folytatni, 
d) az adott képzési ciklust, illetve a szakirányú továbbképzés esetén az utolsó képzési idıszakot követı elsı 

záróvizsga-idıszak utolsó napján, illetve a doktori képzés képzési idejének utolsó napján,  
e) felsıfokú szakképzés esetén az elsı szakmai vizsga utolsó napján,  
f) felsıfokú szakképzésben, ha a hallgató tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált, és a 

felsıoktatási intézményben nem folyik másik, megfelelı felsıfokú szakképzés, vagy a hallgató nem kíván 
továbbtanulni, illetve a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább, a megszün-
tetés tárgyában hozott döntés jogerıre emelkedésének napján, 

g) ha a hallgató hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a rektor a hallgató eredménytelen felszólítása 
és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés 
jogerıre emelkedésének napján,  

h) a kizárás fegyelmi határozat jogerıre emelkedésének napján. 
(2) A felsıoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszo-

nyát, aki 
a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való elırehaladással 

kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti,  
b) egymást követı két alkalommal nem jelentkezett be a következı tanulmányi félévre, 
c) a hallgatói jogviszony szünetelését követıen nem kezdi meg tanulmányait, feltéve minden esetben, hogy a 

hallgatót – legalább két alkalommal – írásban felhívták arra, hogy kötelezettségének a megadott határidıig 
tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeirıl. 

(3) Azt, akinek megszőnt a hallgatói jogviszonya, törölni kell a hallgatói névsorból. 
(5) Nem szőnik meg a hallgatói jogviszonya annak, aki a többciklusos képzés következı szakaszában vagy a fel-

sıfokú szakképzést követıen az alapképzésben folytatja tanulmányait, feltéve, hogy a tanulmányait megszakí-
tás nélkül, a soron következı tanulmányi félévben, ugyanabban a felsıoktatási intézményben folytatja tovább. 
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161. § (5) A hallgatói jogviszony megszőnésére vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell azok tekintetében is, akik a 
hallgatói jogviszonyukat e törvény hatálybalépése elıtt létesítették. 

6.5. Az egyetem egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, 
aki egymást követı két alkalommal nem jelentkezett be a következı tanulmányi félévre (a 
harmadik félév tantárgyfelvételi idıszakának végén). A harmadik félév tantárgyfelvételi idı-
szakának lezárásakor a hallgatót a visszaigazolást lehetıvé tevı módon, szükség esetén ismé-
telten is, fel kell szólítani aktív félév igénybevételére (1.és 2. felszólítás), majd a jogviszonyt 
megszüntetı határozatot kell megküldeni a megfelelı dokumentumok csatolásával. 

 
59 § (4) A felsıoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában határozza meg 

… 
c) hány kreditet kell összegyőjtenie a hallgatónak ahhoz, hogy tanulmányait az államilag támogatott képzés-

ben folytathassa. 
 
6.6. * 
 
6.7. A hallgató nem folytathatja államilag támogatott képzésben a tanulmányait, és költségtérítéses 

státuszba kell sorolni, ha az utolsó két bejelentkezett félévben nem teljesítette az ajánlott tan-
tervében elıírt éves kreditmennyiség (l. TVSZ 2. oldal) legalább 50%-át. Az átsorolás alól 
mentesülnek az összesített korrigált kreditindex alapján képezett rangsorban az átsorolandók 
közötti legjobb hallgatók akkor, ha az FTV 55. §-a (1) bekezdésében foglalt szabály alapján az 
átsorolandó hallgatói létszám felettinek minısülnek.  
Az összesített korrigált kreditindex alapján képezett rangsort minden erre a mutatóra épülı 
egyetemi szintő sorrend készítésekor karonként – felsıfokú szakképzés esetén szakokra, min-
den más területen képzési ágakra a Hallgatói Önkormányzat által megállapított és nyilvános-
ságra hozott elvek alapján, a Hallgatói Szolgáltató Iroda által számított sorrend szerint – kell 
meghatározni, majd egyetemi szinten összesíteni. 
Hatályos a 2007/2008. tanévben elsı évfolyamra beiratkozott hallgatóktól kezdve, felmenı 
rendszerben. 

 
79/2006. Kormányrendelet 

24.§ (3) Egy félévben a hallgató teljesítményének mennyiségi és minıségi megítélésére a kreditindex, illetve 
a korrigált kreditindex alkalmas. A kreditindex számításánál a félévben teljesített tantárgyak kredit-
értékének és érdemjegyének szorzataiból képezett összeget az átlagos elırehaladás esetén egy félév 
alatt teljesítendı harminc kredittel kell osztani. A korrigált kreditindex a kreditindexbıl egy, a félév 
során teljesített és az egyéni tanrendben vállalt kreditek arányának megfelelı szorzótényezıvel 
számítható. Az összesített korrigált kreditindex a hallgató több féléven keresztüli teljesítményének 
mennyiségi és minıségi megítélésére szolgál. Az összesített korrigált kreditindex számítása meg-
egyezik a korrigált kreditindex számításával, azzal, hogy félévenkénti harminc kreditet és a teljes 
idıszak alatt felvett és teljesített krediteket kell figyelembe venni. 

 
55. § (1) Ha az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése elıtt megsző-

nik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait költségtérítéses képzésben folytatja tovább, helyére a felsıokta-
tási intézményben költségtérítéses formában tanulmányokat folytató hallgató léphet, a felsıoktatási intézmény 
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott eljárás szerint. 

 
6.8. Megürült államilag támogatott létszámkeretre az vehetı át, aki az utolsó két aktív félévben 

teljesítette az ajánlott tantervében elıírt éves kreditmennyiség legalább 50%-át, és az összesí-
tett korrigált kreditindex alapján létrehozott rangsor elején van, továbbá a meghatározott össze-
sített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott képzésben lévı hallgatók 
összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél lévı hallgató éves összesí-
tett korrigált kreditindexe. 
Hatályos minden hallgatóra a szabályzat kihirdetését követıen. 

                                                           
* A 6.6. pont törlésre került az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 13. § (5) bekezdése következtében, amely megtiltja 

a 2007. szeptember 1. elıtt felvett hallgatók esetében az alacsony tanulmányi teljesítmény miatt költségtérítéses kép-
zésbe történı átsorolását. 
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55. § (2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsıoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a 
továbbiakban: támogatási idı), beleértve a felsıfokú szakképzést is. A fogyatékossággal élı hallgató támogatási 
ideje négy félévvel megnövelhetı. A támogatási idıbe be kell számítania megkezdett államilag támogatott félévet 
is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. A 
támogatási idı számításánál figyelmen kívül kell hagyni a támogatási idı terhére teljesített félévet, ha megszőnt a 
felsıoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait 
nem tudta másik felsıoktatási intézményben folytatni. Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet is, amelyet ta-
nulmányai folytatásánál a felsıoktatási intézmény a megszőnt intézményben befejezett félévekbıl nem ismert el. 
A támogatási idı legfeljebb két félévvel megnı, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt, és a kép-
zési követelmények szerint a képzési idı meghaladja a tíz félévet. A részidıs képzés ideje és a távoktatás ideje 
legfeljebb négy félévvel meghosszabbítható. A doktori képzésben részt vevı hallgató támogatási ideje legfeljebb 
további hat félévvel meghosszabbítható. Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsı-
oktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott kép-
zésben valamely képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt 
államilag támogatott képzésben. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsıfokú szakképzés tekintetében is. 

(3) Ha a hallgató kimerítette a – (2) bekezdésben meghatározottak szerint – rendelkezésére álló támogatási idıt, 
csak költségtérítéses képzési formában folytathat tanulmányokat a felsıoktatásban. 

(4) Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idı legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott ta-
nulmányok képzési ideje. Ha a hallgató a támogatási idı alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt költségté-
rítéses képzési formában folytathatja. 

 
56. § (2) A költségtérítéses képzésben a tanulmányi félévek száma nem korlátozott. A hallgató azonban jogszabályon 

alapuló juttatást, kedvezményt, szolgáltatást nem vehet igénybe, ha a felsıoktatási intézményben megkezdett 
féléveinek a száma – beleértve az államilag támogatott képzés idejét is – meghaladja a tizenhat félévet. Nem 
kell alkalmazni ezt a rendelkezést annál, aki a hallgatói jogviszonya megszőnését követı öt év eltelte után léte-
sít új hallgatói jogviszonyt. 

(3) A támogatási idı, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idı számításakor egy félévként kell 
nyilvántartani, ha a hallgató – az elsıként megkezdett képzésének legkésıbb harmadik félévében létesített to-
vábbi (párhuzamos) hallgatói jogviszonyára tekintettel – 
a) egyidejőleg több felsıoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve ha 
b) ugyanabban a felsıoktatási intézményben egyidejőleg több szakképzettség, szakképesítés megszerzésére 

készül fel. 
 
6.9. Az Egyetem – érvényes bejelentkezés és a fizetési kötelezettség teljesítése esetén – azon hall-

gatónál, aki tanulmányait 2008. szeptember 1. elıtt elkezdte, nem korlátozza a hallgatói 
jogviszonnyal igénybe vehetı aktív és passzív félévek számát, de ezen szabály alkalmazásakor 
a 6.5. rendelkezéseire tekintettel kell lenni.  

Megszüntethetı a jogviszonya a hallgatónak, ha az adott szak képzési és kimeneti követelmé-
nyében (KKK) meghatározott képzési idı felénél a hallgató megszerzett kreditjeinek száma ki-
sebb, mint a szakhoz tartozó KKK-ban elıírt kreditszám 20%-a (7 féléves képzésnél a 4. félév 
után az elıírt kreditszám 42), továbbá akkor is, ha összesített passzív féléveinek száma meg-
haladja a szakhoz tartozó KKK-ban elıírt képzési idıszak hosszát. A hallgatót a visszaigazo-
lást lehetıvé tevı módon, szükség esetén ismételten is, fel kell szólítani az elıírt kreditteljesítés 
megszerzésére, illetve aktív félév igénybevételére (1. és 2. felszólítás), majd a jogviszonyt 
megszüntetı határozatot kell megküldeni a megfelelı dokumentumok csatolásával. 
Hatályba lép a 2008 szeptemberében tanulmányokat kezdı hallgatóknál, felmenı rendszerben. 
 
 

7. Tantárgyak felvétele 
 
58. § (4) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez elıírt összes kredit 

legalább öt százalékáig szabadon választható tárgyakat vehessen fel, továbbá az összes kreditet legalább húsz 
százalékkal meghaladó kreditértékő tantárgy közül választhasson. Államilag támogatott képzésben biztosítani 
kell, hogy a hallgató egyéni tanulmányi rendjében – költségtérítés fizetése nélkül – az összes elıírt kreditet tíz 
százalékkal meghaladó kreditértékő tárgyat vehessen fel. 

(5) A hallgató a tanulmányaihoz tartozó tantárgyakat annak a felsıoktatási intézménynek, amellyel hallgatói jog-
viszonyban áll, másik képzésében, továbbá mint vendéghallgató bármelyik felsıoktatási intézményben folyó 
képzésben felveheti. 
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7.1. A tárgyak (kurzusok) felvétele az ETR kurzusfelvételi rendszerében vagy a kari tanulmányi 
osztályokon történik. 

 
7.2. A karok – további feltételekkel vagy anélkül – lehetıvé tehetik tárgyak meghirdetését, tanóra 

tartása nélkül, olyan hallgatók számára, akik a tárgyat ismétlik. A csak vizsgára fölvett tárgy is 
beleszámít a tárgyfelvételek számába (7.3. pont). 

 
7.3. Egy tárgy (illetve a neki megfelelı kurzus) – annak nem teljesítése esetén – a tanulmányok 

ideje alatt három alkalommal vehetı fel. 
 
7.4. A hallgató a szakján egy félévben maximum 45 kredit erejéig vehet föl tárgyakat. 
  
7.5. Egy kötelezı tantárgy meghirdetésénél mindenképpen biztosítani kell, hogy a mintatanterv 

szerint haladó hallgatók a tárgyat föl tudják venni. 
 
 

8. Tanulmányi kötelezettségek, ismeretellen ırzés 
 
57. § (1) A képzési idıszak szorgalmi és vizsgaidıszakból áll. A hallgató teljesítményét a felsıoktatási intézmény a 

szorgalmi idıszakban és a vizsgaidıszakban értékeli. 
(2) A hallgató teljesítményének értékelése lehet: 

a) ötfokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minısítés, 
b) háromfokozatú: jól megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1) minısítés, 
c) a felsıoktatási intézmény által bevezetett, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban rögzített más értékelési 

rendszer, amennyiben az biztosítja az összehasonlíthatóságot. 
 
59. § (3) A felsıoktatási intézmény a szorgalmi idıszak megkezdésekor a tanulmányi tájékoztatójában köteles – a hely-

ben szokásos módon – nyilvánosságra hozni a képzési idıszak ismeret-ellenırzési formáit és azok ütemezését, 
továbbá a vizsgaidıszak rendjét, így különösen a kezdı- és zárónapot. A felsıoktatási intézmény – a helyben 
szokásos módon – köteles nyilvánosságra hozni a szorgalmi idıszak vége elıtt legalább három héttel az egyes 
vizsgák napjait, a vizsgáztatásban közremőködık nevét, a jelentkezés idejét és módját, a vizsgaeredmények 
közzétételének napját, a vizsgaismétlés lehetıségét. 

(4) A felsıoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában határozza meg 
a) a képzési idıszakokat és azok belsı ütemezését, valamint a tanulmányi kötelezettségek teljesítésének sza-

bályait, illetıleg az ismeretek ellenırzésének és értékelésének módját, 
 
8.1. A tanulmányi kötelezettségeket, teljesítésük formáit, az ismeretellenırzés rendszerét és formáit, a 

tanulmányi kötelezettségek elmulasztása esetén annak következményeit, pótlásának módjait és 
formáit, a vonatkozó jogszabályok, a képesítési és kimeneti követelmények, jelen szabályzat és 
a képzési tervek határozzák meg. Fegyelmi vétséget követ el az, aki súlyosan és vétkesen meg-
szegi a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltakat. 

 
8.2. Az egyes képzésekre vonatkozó képzési tervek tartalmazzák legalább: 

– a tantárgyi követelményeket és tantárgyi programokat 
– a végzettség megszerzéséhez szükséges egyéb tanulmányi követelményeket. 

 
8.3. A mintatanterv a fentieken túl tartalmazza az ajánlott tárgyfelvételi rendet. 
 
8.4. A képzési terveket és a mintatanterveket a hallgatók számára közzé kell tenni.  
 
8.5. A tárgy oktatásáért felelıs tanszék, illetve oktató legkésıbb a szorgalmi idıszak második heté-

nek végéig a hallgatók számára közzéteszi a tantárgyi követelményeket és a tantárgyi tematikát 
az ETR annotációs felületén, továbbá a szervezeti egység honlapján.  
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9. Felmentés egyes tanulmányi kötelezettségek telje sítése alól 
 
Kedvezményes tanulmányi rend 
 
9.1. A kar a hallgatónak kérelemre kedvezményes tanulmányi rendet engedélyezhet, ha a hallgató 

méltánylandó okból nem tud a tantervben elıírt módon tanulmányi kötelezettségének eleget 
tenni. A kedvezményes tanulmányi rend – feltételes vagy feltétel nélküli – felmentést jelenthet 
többek között a kötelezı foglalkozások látogatása, vizsgák vizsgaidıszakon belül történı telje-
sítése alól, lehetıséget nyújthat évközi kötelezettségek szokásostól eltérı teljesítésére vagy 
azok kiváltására. A kedvezményes tanulmányi rend nem jelenthet felmentést a képesítési köve-
telményekben foglaltak, félév- vagy évzáró számonkérés, vizsga, záróvizsga (vagy annak egy 
része) letétele, szakdolgozat megírása és megvédése alól. A kedvezményes tanulmányi rend 
tárgyanként külön feltételhez köthetı. 

 
9.2. A hallgató az egyetemen folytatott tanulmányai során, egy szakon legfeljebb két félévben foly-

tathatja tanulmányait kedvezményes tanulmányi rend szerint. 
 
 
Felmentés vizsga letétele alól jegymegajánlás útján 
 
9.3. A tárgy oktatásáért és a számonkérésért felelıs oktató a hallgatót jegymegajánlás útján egyéni-

leg mentesítheti a számonkérés alól az oktatási idıszakban tanórán, gyakorlaton nyújtott telje-
sítménye, tudományos diákköri munkája alapján. A felmentés nem terjedhet ki szigorlat, záró-
vizsga, alapvizsga, vagy annak egy részének letétele, szakdolgozat megírása alóli mentesítésre. 

 
9.4. A jegymegajánlás ötfokozatú érdemjegynél csak jeles vagy jó minısítésre, háromfokozatú mi-

nısítésnél csak jól megfelelt minısítésre vonatkozhat. 
 
 

10. Felmentés egyes tanulmányi kötelezettségek alól  elızı  
      tanulmányokra tekintettel 
 
A kreditátvitel 
 
10.1. A kari kreditátviteli bizottság kérelemre elismerhet elızetesen megszerzett hallgatói tudást 

egyes tantervi követelmények teljesítéseként, e követelmények teljesítéséért járó kredit meg-
adásával. Két ismeretanyagot egyenértékőnek kell tekinteni, ha az ismeretanyagok közötti 
egyezés legalább 75%-os. A beszámított tudás forrásai lehetnek elızetesen teljesített egyes 
tárgyak, egyes modulok, egész képzések, vagy egyéb követelmények, míg a kreditátvitel irá-
nyulhat egyes tárgyakra, egyes tantárgycsoportokra, egyes modulokra vagy más tanulmányi 
követelményekre.   

 
10.2. Kreditátvitelre nincs lehetıség záróvizsga, szakdolgozat esetén. 
 
10.3. A helyettesített tantárgy kreditpontjaként az adott szak tantervében a megfelelı ismeretanyag-

ra vonatkozó kreditpontot, osztályzatként a helyettesítı tantárgy osztályzatát kell elfogadni; 
több helyettesítı tantárgy esetén ezek osztályzatából a Kreditátviteli Bizottság állapítja meg 
az osztályzatot. 
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10.4. Megelızı tanulmányok alapján kreditátvitellel elfogadott kredit és osztályzat az adott félév 
átlagába nem számít bele, és nem lehet figyelembe venni a 6.7. pont szerinti kreditteljesít-
mény szempontjából sem. 

 
161. § (3) A felsıoktatási intézmény Kreditátviteli bizottsága határozza meg az 58. § (7) bekezdése alapján, hogy a 

felsıoktatásról szóló 1993. évi törvény rendelkezései alapján kiadott bizonyítványokat, illetve okleveleket az 
e törvény alapján induló képzésekben milyen feltételek mellett, hány kredittel számítja be. Az ismeretek ösz-
szevetését el kell végezni, függetlenül attól, hogy a hallgató a korábbi oklevél megszerzéséért folytatott ta-
nulmányai során kreditrendszerő képzésben vagy nem kreditrendszerő képzésben vett részt. 

 
 

11. Párhuzamos képzés, vendéghallgató, részismerete k szerzésére  
      irányuló képzésben részt vev ı hallgató 
 
40. § (1) A hallgató 

a) kérheti, hogy a fennálló hallgatói jogviszonya keretében további szakképesítés, illetve szakképzettség meg-
szerzéséhez szükséges tanulmányokat folytathasson, 

b) kérheti átvételét másik felsıoktatási intézménybe, 
c) másik felsıoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet, 
d) másik felsıoktatási intézménnyel további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesíthet. 

(2) A vendéghallgatói jogviszony keretében a hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányokat folytat. 
Vendéghallgatói jogviszony akkor létesíthetı, ha ahhoz az a felsıoktatási intézmény, amellyel a hallgató hall-
gatói jogviszonyban áll, hozzájárul. A hozzájárulást a felsıoktatási intézmény akkor tagadhatja meg, ha a ven-
déghallgatói jogviszony keretében szerzett krediteket nem tudja beszámítani a hallgató tanulmányaiba. A to-
vábbi (párhuzamos) hallgatói jogviszony másik oklevél vagy bizonyítvány megszerzése céljából létesíthetı. 

(4) Az átvételnek és a vendéghallgatói jogviszony létesítésének, a további szakképesítés, illetve szakképzettség 
megszerzéséhez szükséges tanulmányokba való bekapcsolódásnak a feltételeit a fogadó felsıoktatási intéz-
mény határozza meg. 

 
11.1. Párhuzamos képzésben való részvétel az egyes képzésekre vonatkozó képesítési követelmények 

által meghatározott keretek között folytatható, erre a hallgató felvételi eljárásban nyer felvételt. 
 
11.2. A hagyományos képzés és az alapszakok közti szakváltás szabályaival a 22.8. szakasz foglal-

kozik. 
 
11.3. A hallgató a képzési tervben szereplı tárgyat az egyetem más karán, illetve más intézmény-

ben is felveheti. Az ily módon teljesített tárgy illetve megszerzett tudás elismerése a képzésért 
felelıs kar kreditátviteli eljárása alá esik, és annak megfelelıen számíthat be a hallgató tanul-
mányi kötelezettségének teljesítéseként. 

 
130. § (5) Ha az államilag támogatott képzésben részt vevı hallgató valamely EGT-államban olyan részképzésben 

vesz részt, amelyben folytatott tanulmányai a hazai felsıoktatási intézmény képzésébe beszámíthatók, a 
hallgató a külföldi tanulmányok idejére – a (6) bekezdésben meghatározottak szerint – attól a felsıoktatási 
intézménytıl, amellyel hallgatói jogviszonyban áll, ösztöndíjat kaphat. 

(6) A hallgató akkor jogosult az (5) bekezdésben meghatározott ösztöndíjra, ha külföldi tanulmányait a felsıoktatási 
intézmény hozzájárulásával kezdte meg. A felsıoktatási intézmény a tanulmányi szabályzatában határozza meg 
azokat a feltételeket, amelyek megléte esetén hozzájárul a külföldi tanulmányokhoz, azzal a megkötéssel, hogy 
amennyiben a hallgató az alapképzésben folytatja tanulmányait, akkor kaphat ösztöndíjat, ha a kreditek legalább 
hatvan százalékát már teljesítette. Az ösztöndíj éves összege nem lehet kevesebb, mint a hallgatói ösztöndíj támo-
gatás háromszorosa. A felsıoktatási intézmény évenként megtervezi költségvetésében az ösztöndíjalapot. 

 
11.4. Az SZTE hallgatója vendéghallgatói jogviszonyt akkor létesíthet, ha ahhoz az a kar, amellyel 

a hallgató hallgatói jogviszonyban áll, hozzájárul. A hozzájárulást a kar akkor tagadhatja meg, 
ha a vendéghallgatói jogviszony keretében szerzett krediteket nem tudja beszámítani a hallga-
tó tanulmányaiba.  
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11.5. Az érintett kar által támogatott, az EGT országok intézményeiben végzett részképzés tartamá-
ra a hallgató külföldön felhasználható ösztöndíjat kaphat, ha erre irányuló pályázatát az egye-
tem elfogadja. A pályázatban részletesen ismertetni kell a tervezett részképzés fı paramétereit 
és ki kell térni a jogszabályban elıírt kreditmennyiség meglétére is. 

 
11.6. A külföldön felhasználható ösztöndíj éves összege a hallgatói ösztöndíj támogatás háromszo-

rosa. Pályázatok az intézményi éves költségvetésben a külföldön felhasználható ösztöndíjra 
elkülönített keret kitöltéséig fogadhatók be. A pályázatok beadásának, elbírálásának rendjét a 
hallgatói térítések és juttatások szabályzatában kell meghatározni. 

 
11.7. Az alap, vagy mesterképzésben, illetve ennek megfelelı korábbi képzésben fokozatot és szak-

képzettséget szerzettek felvehetık részismeretek megszerzésére irányuló képzés keretében az 
egyetem képzési programjában szereplı képzésekre, amennyiben teljesítették az egyetem 
honlapján közzé tett egyéb beiratkozási feltételeket is.  
– A hallgatói költségtérítéses jogviszony külön felvételi eljárás nélkül, beiratkozással jön lét-

re és legfeljebb egy alkalommal, két félév idıtartamra létesíthetı. 
– A képzés befejezését követıen a hallgatók a megszerzett ismeretekrıl, kreditértékekrıl iga-

zolást kapnak. Az igazolt ismeretek más  felsıfokú tanulmányokba beszámíthatók. 
– A részismeretek megszerzésére irányuló képzésbe felvett hallgató nem jogosult további 

párhuzamos, vagy vendéghallgatói jogviszony létesítésére, átvétel kezdeményezésére, tá-
mogatott képzésre átjelentkezni, önhibáján kívüli esetet kivéve jogviszonyát szüneteltetni. 

 
 

12. A vizsgaid ıszak 
 
59. § (3) A felsıoktatási intézmény a szorgalmi idıszak megkezdésekor a tanulmányi tájékoztatójában köteles – a hely-

ben szokásos módon – nyilvánosságra hozni a képzési idıszak ismeret-ellenırzési formáit és azok ütemezését, 
továbbá a vizsgaidıszak rendjét, így különösen a kezdı- és zárónapot. A felsıoktatási intézmény – a helyben 
szokásos módon – köteles nyilvánosságra hozni a szorgalmi idıszak vége elıtt legalább három héttel az egyes 
vizsgák napjait, a vizsgáztatásban közremőködık nevét, a jelentkezés idejét és módját, a vizsgaeredmények 
közzétételének napját, a vizsgaismétlés lehetıségét. 

(4) A felsıoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában határozza meg 
b) a vizsgákra történı jelentkezésnek, a vizsgák megszervezésének és lebonyolításának rendjét, 

 
160. § (1) A felsıoktatási intézmények 2006. szeptember 1-jétıl kezdıdıen az új tanulmányi és vizsgaszabályzat 

alapján kötelesek megszervezni a vizsgaidıszakot az 59. §-ban meghatározottak szerint. 
 
12.1. Vizsgaidıszakon kívüli vizsgázást a kar vezetıje kivételesen, különös méltányosságból, kére-

lemre, egyénileg engedélyezhet. 
 
12.2. A kar a szorgalmi idıszak megkezdésekor a tanulmányi tájékoztatójában köteles – a helyben 

szokásos módon – nyilvánosságra hozni a képzési idıszak ismeret-ellenırzési formáit és azok 
ütemezését, továbbá a vizsgaidıszak rendjét. A kar az elektronikus tanulmányi rendszerben 
köteles nyilvánosságra hozni a szorgalmi idıszak vége elıtt legalább három héttel az egyes 
vizsgák napjait, a vizsgáztatásban közremőködık nevét, a jelentkezés idejét és módját, a vizs-
gaeredmények közzétételének napját, a vizsgaismétlés lehetıségét. 

 
12.3. A kar köteles 

– olyan számban és létszámkeretben biztosítani vizsganapokat, hogy legalább a vizsgázók 
összlétszáma + 50% számú vizsgahely biztosított legyen minden tárgyból a vizsgaidıszak-
ban az elsı vizsga letételére. 

– tantárgyanként hetente legalább egy vizsganapot meghirdetni. A karok ennél több heti köte-
lezı vizsganapot is elıírhatnak. 
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13. A vizsgáztatás rendje 
 
13.1. A vizsga lehet szóbeli, írásbeli, és gyakorlati, illetve állhat írásbeli, szóbeli, illetve gyakorlati 

részbıl. A szóbeli vizsgák nyilvánosak. 
 
13.2. Az egyetemen a vizsgahalasztásra mód van a vizsgáról történı lejelentkezéssel. A lejelentke-

zés lehetısége megszőnik 24 órával a vizsga kezdete elıtt. A vizsgáról lejelentkezett hallgató 
felelıssége, hogy további vizsgalehetıséget szerezzen. A karokon olyan esetekben, amikor a 
vizsga szervezési körülményei indokolják (pl. sportrendezvény, hangverseny, zárótanítás stb.) 
megtiltható a vizsgát felvett hallgató lejelentkezése. Ilyen esetben az adott kurzus ismertetıjé-
ben erre a körülményre a hallgatók figyelmét fel kell hívni. 

 
13.3. A szóbeli vizsgák érdemjegyét aznap, az írásbeli vizsgák érdemjegyét legkésıbb a vizsga leté-

telét követı ötödik naptári nap (amennyiben az munkaszüneti nap, az azt követı elsı munka-
nap) 16 óráig köteles a vizsgáztató tanszék a hallgató tudomására hozni. A karok ennél rövi-
debb idıtartamot is meghatározhatnak. 
Az érdemjegy nem nyilvános adat. 
Az írásbeli értékelést, megoldókulcsot, az értékelés szempontjait a vizsgáztatónak a hallgatók 
tudomására kell hoznia és biztosítani kell a dolgozatba való betekintést is. 

 
59. § (2) (…) A vizsgáról való távolmaradás nem befolyásolhatja a hallgató tudásának értékelését. Ha a hallgató nem 

jelent meg a vizsgán, tudása nem értékelhetı, azonban a felsıoktatási intézmény a felmerült költségek megfi-
zetésére kötelezheti, ha nem igazolja, hogy távolmaradása indokolt volt. 

 
13.4. A vizsgáról való nem engedélyezett távolmaradás elhasznált vizsgaalkalomnak minısül, 

mellyel a lehetséges vizsgaismétlések számát csökkenteni kell. 
 
 
14. A sikertelen vizsga ismétlése 
 
59. § (1) A vizsgát oly módon kell megszervezni, hogy minden érintett hallgató jelentkezni tudjon és vizsgázhasson. A 

felsıoktatási intézménynek biztosítania kell, hogy az adott képzési idıszakban a hallgató a sikertelen vizsgát 
megismételhesse (a továbbiakban: javítóvizsga). A tanulmányi és vizsgaszabályzat megengedheti, hogy a si-
kertelen javítóvizsgát megismételjék (a továbbiakban: ismétlı javítóvizsga), illetve hogy a javítóvizsgát és az 
ismétlı javítóvizsgát a képzési idıszak lejárta után teljesítsék. 

(2) Ha az ismétlı javítóvizsga sem volt sikeres, és a vizsgán, valamint a javítóvizsgán ugyanaz az egy személy 
vizsgáztatott, a hallgató kérésére biztosítani kell, hogy az ismétlı javítóvizsgát másik oktató vagy vizsgabizott-
ság elıtt tehesse le. Ez a jog akkor is megilleti a hallgatót, ha a vizsga letételére új képzési idıszakban kerül 
sor. A vizsgáról való távolmaradás nem befolyásolhatja a hallgató tudásának értékelését. Ha a hallgató nem je-
lent meg a vizsgán, tudása nem értékelhetı, azonban a felsıoktatási intézmény a felmerült költségek megfize-
tésére kötelezheti, ha nem igazolja, hogy távolmaradása indokolt volt. 

 
14.1. A hallgató jogosult arra, hogy vizsgáját – annak sikertelensége esetén – ugyanazon vizsgaidı-

szakon belül megismételje. Az ismétlés idıpontja legkorábban a sikertelen vizsga napját 
követı harmadik napra hirdethetı meg.  

 
14.2. A sikertelen vizsga ugyanazon tárgyból az adott vizsgaidıszakon belül két alkalommal ismé-

telhetı meg, azzal a kiegészítéssel, hogy az a hallgató, akinek az adott vizsgaidıszakban 
egyetlen sikertelen vizsgája maradt – tanulmányi osztályi igazolás birtokában – harmadik ja-
vítóvizsgát tehet. Ez a vizsga, sikertelensége esetén eggyel csökkenti a lehetséges javítóvizsga 
alkalmak számát akkor, ha 3. tantárgyfelvételre kerül sor. 

 
14.3. Az ismétlı javítóvizsgát a hallgató – kérelmére – bizottság elıtt teheti le. A bizottságot az 

illetékes tanszék vezetıje állítja össze. Bizottság elıtt ismétlı javítóvizsga is csak meghir-
detett vizsgaalkalomkor tehetı le. 
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15. A sikeres vizsga megismétlése 
 
A sikeres vizsga megismétlésére a felvett vizsgatárgyak közül egy tantárgyból, egy alkalommal van 
mód az aktuális vizsgaidıszakon belül. A vizsga teljesítéseként a javítóvizsga eredménye minısül 
akkor is, ha a hallgató számára ez a hátrányosabb. Elégtelenre minısített javítóvizsgát követıen 
ismétlı javítóvizsgát lehet tenni. 
 
 

16. A tanulmányi eredmény kiszámítása 
 
16.1. A tanulmányi eredmény kiszámítása egyszerő vagy súlyozott átlaggal vagy kreditindex vagy 

korrigált kreditindex formájában történik. A tanulmányi eredményt két tizedesjegy pontossá-
gig kell kiszámítani. 

 
16.2. A kreditrendszerő képzésben a hallgató teljesítményének nyomon követésére a tanulmányok 

egy félévnél hosszabb idıszakára vagy a tanulmányok egészére számított (halmozott) súlyo-
zott tanulmányi átlag szolgál. A súlyozott tanulmányi átlag számításánál az adott idıszakban 
teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képzett összeget a teljesí-
tett tárgyak kreditjeinek összegével kell osztani.  

 
16.3. Egy félévben a hallgató teljesítményének mennyiségi és minıségi megítélésére a kreditindex 

illetve a korrigált kreditindex is alkalmas. A kreditindex számításánál a félévben teljesített 
tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képezett összeget az átlagos elıre-
haladás esetén egy félév alatt teljesítendı harminc kredittel kell osztani. A korrigált kreditin-
dex a kreditindexbıl egy, a félév során teljesített és az egyéni tanrendben vállalt kreditek ará-
nyának megfelelı szorzótényezıvel számítható. 

 
16.4. A tanulmányi ösztöndíj elosztásához alkalmazott teljesítmény számítását a kari hallgatói ön-

kormányzatok a fenti átlagszámítási algoritmusok bármelyikének eredményére alapozhatják. 
 
 

17. A végbizonyítvány 
 
60. § (4) …Végbizonyítványt a felsıoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben elıírt tanulmányi 

és vizsgakövetelményeket és az elıírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diploma-
munka elkészítése kivételével – teljesítette, és az elıírt krediteket megszerezte. … 

 
17.1. A végbizonyítványt a kari vezetı írja alá. 
 
17.2. A végbizonyítvány nem ad végzettséget és szakképzettséget. A végbizonyítvány kiadását a 

karoknak a hallgató kérelmére igazolniuk kell. 
 
 

18. A szakdolgozat, diplomamunka 
 
A szakdolgozati és diplomamunka témák meghatározásának módját, tartalmi követelményeit, az 
értékelés általános szempontjait, a beadás határidejét a karok határozzák meg és hirdetményben 
teszik közzé. 
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19. Záróvizsga 
 
60. § (1) A felsıfokú szakképzésben a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint szakmai vizsgát kell tenni. 

(2) A hallgató tanulmányait az alap- és mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be. 
(3) A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenırzése és értéke-

lése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A 
záróvizsga a tantervben meghatározottak szerint több részbıl – szakdolgozat vagy diplomamunka megvédésé-
bıl, további szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsgarészekbıl – állhat. 

(4) A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsıokta-
tási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben elıírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az elı-
írt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével – teljesí-
tette, és az elıírt krediteket megszerezte. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követı vizsgaidıszakban 
a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszőnése után, határidı nélkül, bármelyik vizs-
gaidıszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehetı. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizs-
ga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után feltételhez kötheti. 

(5) A záróvizsgát záróvizsga-bizottság elıtt kell tenni, amelynek elnöke és legalább még két tagja van. A záró-
vizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi vagy fıiskolai tanár, illetve egye-
temi vagy fıiskolai docens legyen, továbbá legalább egy tagja ne álljon foglalkoztatási jogviszonyban az érin-
tett felsıoktatási intézménnyel. A záróvizsgáról jegyzıkönyvet kell vezetni. 

(6) A felsıoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata határozza meg a záróvizsgára jelentkezés módját, a 
záróvizsga megszervezésének és lebonyolításának rendjét, eredményének kiszámítási módját. Záróvizsgát a 
felsıoktatási intézmények közösen is szervezhetnek. 

 
19.1. A végbizonyítvány megszerzését követıen a hallgató bármikor bejelentkezhet záróvizsgára, a 

bejelentkezés idején hatályos képesítési követelményekre vonatkozó rendelkezések alapján. A 
záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után kérvé-
nyezni kell. A kérvény elbírálására a hallgatói kérvények általános rendje alapján kerül sor. 

 
19.2. A karok, a hallgató számára, legalább évi egyszeri – legalább 5 fı érintett záróvizsgázni szán-

dékozó kérése esetén további – lehetıséget kötelesek biztosítani a záróvizsga letételére, illetve 
megismétlésére. A végbizonyítványt szerzett hallgatókat hirdetményben kell értesíteni az 
adott év eljárási rendjérıl. 

 
19.3. Záróvizsgára történı jelentkezés a karok által elıállított formanyomtatványon történik. A je-

lentkezés feltétele a végbizonyítvány megléte, vagy az utolsó tanulmányi félévben a végbizo-
nyítvány megszerzésének lehetısége. A záróvizsgára jelentkezett hallgatók záróvizsga beosz-
tását, valamint az abszolutórium feltételeinek ellenırzését a karok végzik. A feltételek hiánya 
esetén, vagy a hallgató ilyen irányú kérelmére a záróvizsga beosztásból a hallgató törlésre ke-
rül. Törlésre csak a záróvizsga megkezdését megelızıen kerülhet sor. Ha a hallgatóról utólag 
derül ki, hogy nem felelt meg a záróvizsgára bocsátás feltételeinek, a záróvizsga eredmény 
megsemmisítésre kerül. 

 
19.4. A záróvizsgáról történı távolmaradás esetén a vizsgáról távolmaradás eljárási rendjét kell kö-

vetni, azzal a kiegészítéssel, hogy új vizsgabeosztást csak a 19.2. pont szerint lehet szerezni. 
 
19.5. A karok a kari ügyrendben  határozzák meg és  hirdetményben teszik közzé:  

– a záróvizsga idıszakokat (idıpontokat), 
– a vizsgáztató bizottság összetételét 
– a záróvizsga eredményének kiszámítási módját az érvényben lévı képesítési és kimeneti 

követelmények szerint képzési területenként. 
A kari hirdetmények megjelentetési határideje október 15. és március 15. 
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20. Az oklevél, illetve bizonyítvány (a továbbiakba n oklevél) 
 
62. § (1) A felsıfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának elıfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá – 

ha e törvény másképp nem rendelkezik – az elıírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény 
szigorúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely 
igazolja, hogy 
a) alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi, 
b) mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott államilag elismert vagy azzal 

egyenértékő nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: nyelvvizsga). A tantervben a felsıoktatási intézmény meg-
határozhatja, hogy milyen nyelvekbıl tett nyelvvizsgát fogad el, azzal a megkötéssel, hogy a középiskolai 
érettségi bizonyítvány által tanúsított, illetve az érettségi vizsgaként elfogadott nyelvvizsgát általános nyelvi 
nyelvvizsgaként köteles elfogadni. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat – a záróvizsga kivételével – nem kell alkalmazni, ha a képzés nyelve nem a 
magyar nyelv.  

(3) Az oklevelet az (1) bekezdés szerinti a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított harminc napon belül 
kell kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záróvizsgát tett. Ha a hallgató a záróvizsga idıpontjában már bemu-
tatta azt az okiratot, amely az (1) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítését igazolja, az okle-
velet a sikeres záróvizsga napjától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni számára. 

(5) Az oklevél a Magyar Köztársaság címerével ellátott közokirat, amely tartalmazza a kibocsátó felsıoktatási in-
tézmény nevét, OM-azonosítóját, az oklevél sorszámát, az oklevél tulajdonosának nevét, születési nevét, szü-
letésének helyét és idejét, a végzettségi szint, illetve az odaítélt fokozat és a szak, szakképzettség, szakirány 
megnevezését, a kibocsátás helyét, évét, hónapját és napját. Tartalmaznia kell továbbá a felsıoktatási intéz-
mény vezetıjének (illetıleg a vizsgaszabályzatban meghatározott vezetınek) és a záróvizsga bizottság elnöké-
nek eredeti aláírását, a felsıoktatási intézmény bélyegzıjének lenyomatát. Ha a záróvizsga idıszakában a hall-
gató nem rendelkezik nyelvvizsgát igazoló okirattal, és ezért az oklevél kiállítására a záróvizsga vizsgaidısza-
kát követıen kerül sor, a záróvizsga-bizottság elnöke helyett a vizsgaszabályzatban meghatározott vezetı is 
aláírhatja az oklevelet. A felsıoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata további – a személyes ada-
tok körébe nem tartozó – adatok feltüntetését írhatja elı. A kiadott oklevelekrıl központi nyilvántartást kell 
vezetni. 

 
20.1. Sikeres záróvizsga, szakdolgozat védés és az elıírt nyelvi követelmény teljesítése alapján az 

intézmény a jelölt számára a szakképesítés megjelölését is tartalmazó, oklevelet állít ki. Az 
oklevelet a felsıoktatási intézmény vezetıje és a záróvizsga-bizottság elnöke írja alá. Ha az 
oklevél kiadása elszakad a záróvizsga idıszaktól, és a bizottság elnöke nem tartózkodik az in-
tézményben, helyette az illetékes kari vezetı az aláíró. 

 
160. § (2) A 62. §-ban meghatározottakat az e törvény alapján indított képzések és kiadott oklevelek tekintetében kell 

alkalmazni. A nyelvvizsga-bizonyítványt az 1993. évi felsıoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján az 
oklevél kiadásának elıfeltételeként akkor kell megkövetelni, ha a képzés indításakor annak meglétét elıírták. 

 
150. § (1) Ha az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzésének az elıfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a köve-

telmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaiknak elsı évfolyamon történı meg-
kezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utol-
jára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát. 

 
20.2. Az oklevél kiadásának feltételeként a képesítési követelmények szerint elıírt nyelvvizsga 

teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik a beiratkozás évében legalább a 40. élet-
évüket betöltik, kivéve a felsıfokú szakképzésben, a szakmai nyelvvizsgát igénylı alapképzé-
si szakokon tanulmányokat folytatókat. 

 
20.3. A 20.2-ben, illetve az 1993. évi LXXX. törvény 123. §-ának (10) bekezdésében foglaltakat a 

törvény ezen paragrafusának hatályba lépésekor (2003. VII. 1-jén) tanulmányokat folytató, 
valamint a tanulmányaikat a 2003/2004. tanévben elsı évfolyamon megkezdı azon hallgatók-
ra is alkalmazni kell, akik a képesítési követelményben meghatározott képzési idı alatt betöl-
tik a 40. életévüket. 
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21. Kiegészítés 
 
21.1. A jelen szabályzat alapján a kari vezetı hatáskörébe tartozó ügyekben, helyettesük is eljárhat, 

amennyiben az elsıfokú döntésben nem vett részt. A hatáskör tovább nem delegálható. 
 
További eljárási kérdések 
 
21.2. A tanulmányi és vizsgaügyekben benyújtott kérelmeit a hallgató a kérelem jellegétıl függıen 

köteles indokolni, a kérelemben felhozottakat köteles megfelelıen alátámasztani és igazolni, a 
rendszeresített nyomtatványokon benyújtandó kérelmeknél a kért összes adatot köteles meg-
adni. 

 
21.3. A jelen szabályzat által érintett ügyekben hozott döntést írásbeli határozatba kell foglalni.  A 

döntésrıl a kérelmezı értesíthetı összesített, kivonatolt  vagy összefoglaló kiadmány formá-
jában is. 

 
21.4. Az egyetem a tanulmányi rendszer (ETR) használatával elektronikus leckekönyv vezetést 

alkalmaz. Az alkalmazás során : 
– az érdemjegyeket a 13.3. pont szerint köteles a vizsgáztató a hallgató tudomására hozni oly 

módon, hogy rögzíti az elektronikus rendszer (ETR) felületén, 
– a hallgató ETR-bıl nyomtatott kurzusteljesítési lapján – szóbeli vizsga esetén – az oktató 

köteles az érdemjegyet rögzíteni és aláírásával ellátni,  
– írásbeli érdemjegyek utólagos ellenırzésére a dolgozat szolgál, amelyen az értékelésnek va-

lamint az értékelı nevének és aláírásának szerepelnie kell, 
– a vizsgaidıszak zárását követı 14 napon keresztül a hallgató az ETR-ben szereplı értékelés 

valódiságát vitathatja a kurzusért felelıs egységnél. A kifogásolt értékelést a bemutatott 
kurzusteljesítési lap, illetve a dolgozatra írt jegy alapján – ha a kifogás jogosságáról meg-
gyızıdtek – javítani kell. A javítást az érintett egység vezetıjének levele alapján a tanul-
mányi adminisztráció végzi el. A hallgató felszólalásának vitatása esetén a kari tanulmányi 
bizottság dönt. Méltánytalanság ellen a felülbírálat szabályai szerinti felszólalásra van lehe-
tıség.  

– A hallgató indokolt esetben kérheti a leckekönyv adatait tartalmazó, hitelesített okirat kiál-
lítását, amelyet az egyetem térítésmentesen és kötelezı jelleggel  kiad.  

– A leckekönyvvel rendelkezı hallgató a kurzusteljesítési lap helyett továbbra is használhatja 
a megszerzett értékelések igazolására a papír alapú okmányt is, amelyet kérésre a tanulmá-
nyi adminisztráció köteles hitelesíteni.  

Hatályos 2008. február 1-jétıl. A hatályba lépés idıpontjától hatályát veszti minden olyan 
egyetemi rendelkezés, amely a papíralapú leckekönyv kezelésére vonatkozik.  

 
 

22. Vegyes rendelkezések 
 
61. § (1) A fogyatékossággal élı hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgázta-

tást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredı kö-
telezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás 
kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetıleg szintje alól. 
A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési idıt, az írásbeli beszámolón lehetıvé kell tenni a segédesz-
köz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a 
szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történı felváltását. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizáró-
lag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet alap- és mester-
képzésben az oklevél által tanúsított szakképzettség, illetve felsıfokú szakképzésben a bizonyítvány által tanú-
sított szakképesítés megszerzéséhez szükséges alapvetı tanulmányi követelmények alóli felmentéshez. 
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22.1. A jelen szabályzat hatálya alá esı ügyekben, a jogszabályok, az egyéb egyetemi szabályzatok, 
valamint a jelen szabályzat keretein belül és azzal összhangban a karok kari tanácsai – a hall-
gatói önkormányzat egyetértési jogának biztosítása mellett – ügyrendet fogadhatnak el, illetve 
a dékán határidıket határozhat meg egyes kötelezettségek teljesítésére, meghatározhatja a ké-
relmek elbírálásának szempontjait, a kérelmek igazolásának sajátos módjait, a kérelmekhez 
nyomtatványokat rendszeresíthet. 

 
22.2. A karok kötelesek gondoskodni arról, hogy a jelen szabályzat, a tanulmányi és vizsgaügyeket 

érintı egyéb, általános jellegő szabályzatok és rendelkezések az oktatók és hallgatók által el-
érhetık és megismerhetık legyenek. 

 
22.3. A kar köteles érdemben szabályozni minden olyan kérdést, melynek szabályozását a jelen 

szabályzat a kar hatáskörébe utalja (4.1., 4.3., 5.1., 5.3., 6.7., 7.2., 8.1., 13.2., 13.3., 17.2., 18., 
19.2., 19.3., 22.1., 22.2. pontokban). 

 
22.4. A jelen szabályzat rendelkezései alkalmazandók a vele ellentétes kari rendelkezésekkel szem-

ben. 
 
22.5. A jelen szabályzat alkalmazása során kari vezetı alatt a dékánt kell érteni. 
 
22.6. A jelen szabályzat hatálya alá esı tanulmányi ügyekben, az 1. pontban felsorolt valamely 

képzésben résztvevı egyetemi központi oktatási egységek, saját szabályozásukat és tanulmá-
nyi ügyvitelüket, a jelen szabályzat keretein belül, a tanulmányi ügyvitelre figyelemmel köte-
lesek kialakítani. 

 
22.7. A zenemővészeti képzés specifikumait a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és vizsga-

szabályzatának egyes pontjaitól eltérı, kizárólag a Zenemővészeti Karra vonatkozó sajátos 
rendelkezések határozzák meg. 

 
158. § (2) Azok a hallgatók, akik a felsıoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je elıtt kezdték meg, azt a 

felsıoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmé-
nyek szerint fejezhetik be, és az 1993. évi felsıoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján fıiskolai szin-
tő végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintő végzettséget tanúsító oklevelet szereznek. A hallgatók ré-
szére biztosított tanulmányi idıt, a tanulmányok megszakítását és szüneteltetését a hallgatói jogviszonyuk 
létesítésekor érvényes rendelkezéseknek megfelelıen kell meghatározni. E rendelkezésektıl a felsıoktatási 
intézmény 2015. szeptember 1-jétıl eltérhet. 

(3) Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je elıtt kezdték meg, de tanulmányaikat – az e 
törvény 154. §-ának (4) bekezdése alapján a tanulmányi és vizsgarendben meghatározott átmeneti rendelke-
zések figyelembevételével – az 1993. évi felsıoktatásról szóló törvény rendelkezései szerint nem fejezik be, 
a tanulmányok és vizsgák beszámítási rendje szerint e törvény rendelkezései alapján folytathatják tanulmá-
nyaikat. 

 
22.8. A korábbi képzési rendszerben megkezdett tanulmányok befejezésére vonatkozó rendelkezé-

sek: 
Azoknak a hallgatóknak, akik tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je elıtt kezdték meg, az 
Egyetem az alábbiak szerint biztosítja a megkezdett tanulmányok befejezésének lehetıségét: 
– Amennyiben a korábbi rendszerő képzés szerinti szak már nem indul, a hallgató döntése 

alapján 
a) kedvezményes tanulmányi rend keretében teljesíthet olyan tárgyakat, amelyek az ajánlott 

tantervekben már nem induló évfolyamok számára vannak elıírva, 
b) becsatlakozhat a többciklusú képzési rendszer kurzusaiba, ahol a szakok közti megfelel-

tetés alapján teljesítheti képzésének elıírásait, 
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c) kérheti átvételét olyan többciklusú képzésbe, amelynek bemeneti követelményei meg-
egyeznek a lecserélni kívánt szakéval, és korábbi teljesítményei kreditátviteli eljárás 
alapján elismertethetık.  

d) megszüntetheti hallgatói jogviszonyát. 

Az a) pont szerinti kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó kérelmeket, valamint a c) 
pont szerinti szakváltást a Kari Tanulmányi Bizottság testületi döntéssel bírálja el, illetve en-
gedélyezi. 

A b) és c) pontokra vonatkozó megfeleltetéseket a szakok felelısei határozzák meg, és az 
esetleges kérelmeket a Kari Kreditátviteli Bizottság bírálja el. 

A c) pont választása, és engedélyezése esetén tanulmányait folyamatos hallgatói jogviszonyban, 
a felvételekor érvényes feltételek mellett, de az új szak követelményei szerint folytathatja. 

A c) pont alapján folytatott képzés esetén a finanszírozott félévszám összeadódik, de az elfo-
gadás alapján a képzés elıírt kreditszáma korlátozás nélkül rövidülhet 

 
 

23. Záró rendelkezések 
 
23.1. A jelen Szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell, amennyi-

ben az alábbiak másként nem rendelkeznek. 
 
23.2. A kérelemre induló ügyek esetében a szabályzat hatálya azon ügyekre terjed ki, melynél a 

kérelmet a szabályzat hatálybalépését követıen nyújtották be, kivéve ha ez a hallgatóra nézve 
kedvezıbb. 

 
23.3. A záróvizsgára (22. pont) vonatkozó rendelkezések azon hallgatóra hatályosak, aki a végbizo-

nyítványt a jelen szabályzat hatálybalépése után szerzi meg. 
 
23.4. A 6.6. rendelkezéseit azokra a hallgatókra kell alkalmazni, akik a jelen szabályzat hatálybalé-

pése után érik el a tanulmányaikra elıírt képzési idıszak felét. 
 
23.5. A 21.4. rendelkezéseit 2008. február 1-je utáni tanulmányi ügyintézésben kell alkalmazni. 
 
23.6. A 6.9. második bekezdésében foglaltakat 2008 szeptemberében tanulmányokat kezdı hallga-

tóknál, felmenı rendszerben kell alkalmazni. 
 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot a Szenátus 224/2007. számú határozatával elfogadta. 
 
A jelen Szabályzat a módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveget tartalmazza. 
 
 
 
 
 
2007. december 17. Dr. Szabó Gábor s. k. 
 rektor 
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Záradék: 
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2008. február 11-i ülésén a 9/2008. sz. határozatával az 
alábbiak szerint módosította a 224/2007. sz. határozatát. 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 21.4. pont rendelkezéseit a 9/2008. sz. határozatban foglaltak 
alapján kell alkalmazni. 
 

9/2008. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 40 igen, 0 
nem, 2 tartózkodom szavazattal az alábbiak szerint módosítja a 224/2007. sz. Szenátusi határoza-
tát: 
1. A vizsgaidıszakot követı ellenırzési szakaszban minden karon egységesen érvénybe lép a 14 

napos hallgatói jegyellenırzési idıszak, amelyben a hallgató vitathatja a tanulmányi rend-
szerben szereplı érdemjegyét a szabályzat szerint. Az idıszak végeztével az elektronikus 
rendszerben szereplı adatok alapján megtörténik az elektronikus indexek zárása a szokásos 
átlagszámítási eljárás lefuttatásával. Minden további tanulmányi és pénzügyi ügyintézés ezen 
eredmény alapján történik.  

 Átmeneti, csak a 2007/08. tanév ıszi félévét lezáró rendelkezésként azok a karok, amelyek 
elıírták a hagyományos leckekönyv alapján történı szokásos jegyérvényesítést, jogosultak 
megkövetelni a papír alapú leckekönyv korábban kiadott rendelkezés szerinti leadását, és az 
ETR-ben szereplı jegyek valódiságának ellenırzését. Eltérés esetén a javító eljárás a TVSZ 
21.4 pontja szerinti, amit a Tanulmányi Osztály hivatalból kezdeményez. Ha valamely okból 
a hallgató hagyományos leckekönyve nem áll rendelkezésre, az ETR rendszerbıl nyomtatott 
féléves teljesítménylap felhasználásával kell az ellenırzést, illetve annak dokumentálását el-
végezni az oktatói dokumentumokkal való összevetés lefolytatásával. 

 A leckekönyv leadási idıszak határideje az azt elrendelı karokon 2008. február 18-ig 
meghosszabbodik. Késedelmi díj az ezt megelızı idıszakra nem vethetı ki. 

2. Az Oktatási Bizottság dolgozza ki és az oktatási rektorhelyettes – a fıtitkárral egyeztetve – a 
Szenátus áprilisi ülésén terjessze elı a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak a 79/2006. (IV.5.) 
kormányrendelet 15/D. § (1) c) pontjában meghatározott leckekönyvre vonatkozó mellékletét, 
amely tartalmazza mindazon, a kormányrendeletben elıírt követelményeket, amelyek együt-
tes fennállása az elektronikus leckekönyv használatának feltétele. Az eljárási rendnek garan-
tálni kell, hogy a jelenleg elérhetı legnagyobb biztonsággal történjen a tanulmányi adatok be-
győjtése és tárolása. A mellékletet az elektronikus rendszer paramétereinek jelentıs változá-
sakor felül kell vizsgálni. 

 
 
 
 
Záradék: 
A jelen Szabályzat a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2008. november 24-i ülésén hozott 
185/2008. sz. határozatával módosított szöveget, valamint a 2010. február 8-i ülésen a 10/2010. 
számú határozattal elfogadott 2. számú mellékletet tartalmazza. 
 
 
 Dr. Szabó Gábor s. k. 
 rektor 
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Kiegészítések: 
A Szegedi Tudományegyetem  

Tanulmányi és vizsgaszabályzatának egyes pontjaitól eltérı,  
kizárólag a Zenemővészeti Karra vonatkozó sajátos rendelkezések 

 
 

2. Alapfogalmak, értelmezı rendelkezésekhez 
 
diplomamunka: zenemővészeti tanulmányokat lezáró diplomakoncert, melyen a hallgató a fıtárgyi 

és kamarazenei tanulmányok során megszerzett tudásáról ad számot. A záróvizsga részét képezı 
diplomakoncert tematikáját és idıtartamát a képzési tervek határozzák meg. 

 
fıtárgy: a zenemővészeti képzésben legfontosabb szerepet játszó hangszeres, énekes, illetve egyéb 

tárgy, mely az adott szak, illetve szakképzettség megnevezésében szerepel.  
 
fıtárgyi és kamarazenei kollokvium: a konzultációs gyakorlatot lezáró, egy félév tananyagát a vizs-

gaidıszakban számon kérı gyakorlati vizsga, melyen a képzési tervben meghatározott vizsgamő-
sort az adott tanszék valamennyi oktatójából álló vizsgabizottság elıtt kell teljesíteni. Az értéke-
lés öt fokozatú, melyet két tizedes jegy pontossággal is meg kell adni, és a leckekönyv megjegy-
zés rovatába kell bejegyezni. 

 
konzultációs gyakorlat: olyan fıtárgyi, illetve kamarazenei óra, melynek keretében az oktató a hall-

gató zenemővészeti képzését irányítja azok aktív közremőködésével. A konzultációs gyakorlat 
fıtárgyi, illetve kamarazenei kollokviummal zárul. 

 
 
12. A vizsgaidıszak 
 
A Zenemővészeti Kar megszervezi a kar valamennyi hallgatóját érintı fıtárgyi és kamarazenei 
vizsgarendet, melyet a szorgalmi idıszak elıtt legalább három héttel hirdetményben közzé tesz.  
 
A fıtárgyi és kamarazenei vizsganapokat a tanulmányi osztályvezetı a tanszékvezetıkkel egyeztet-
ve állapítja meg. A Zenemővészeti Kar a vizsgaidıszakban minden fıtárgyból egy vizsgaalkalmat 
biztosít. A többi vizsgát a vizsgáztatók az érintett hallgatókkal egyeztetett idıpontban tartják, mely 
nem ütközhet az érintett hallgató fıtárgyi, illetve kamarazenei vizsganapjával. 
 
 
13. A vizsgáztatás rendje 
 
13.1. A fıtárgyi vizsgától való távolmaradás esetén az érintett tanszék köteles újabb vizsgaidıpon-

tot biztosítani a hallgató számára. Amennyiben a hallgató egészségi, vagy egyéb méltánylást 
érdemlı okból akadályoztatva van a fıtárgyi, vagy kamarazenei vizsgán való szereplésben, 
félévi munkáját – oktatója javaslata alapján – a tanszékvezetı értékelheti. Ebben az esetben az 
érdemjegy jeles (5) nem lehet.  

 
 
15. A sikeres vizsga megismétlése 
 
A sikeres fıtárgyi és kamarazenei vizsga nem javítható. 
 
 
20. Az oklevél, illetve bizonyítvány (a továbbiakban oklevél) 
 
Az 1998. július 9-én aláírt együttmőködési megállapodás alapján (melyet a Szabályzat függeléke 
tartalmaz) az egyetemi oklevelet – az önálló szakindítási engedélyek megszerzéséig – a Liszt Fe-
renc Zenemővészeti Egyetem adja ki. 
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1. melléklet 
az elektronikus leckekönyv vezetésének és alkalmazásának szabályairól 

 
A) Alkalmazási feltételek és szabályok 
 

1. Jogszabályi háttér: 79/2006. (IV. 5.) Kormányrendelet 15/D § 
 

(1) A felsıoktatási intézmény által alkalmazott leckekönyv lehet 
b) elektronikus okirat. 
c) a felsıoktatási intézmény elektronikus ügyintézési rendszerébıl kinyomtatott, a szervezeti és mőködési 

szabályzatban meghatározott rend szerint hitelesített és szétválaszthatatlanul összetőzött okirat. 
(6) Ha a hallgató tanulmányait átvétellel más felsıoktatási intézményben folytatja, az elbocsátó felsıoktatási 

intézmény a hallgatói jogviszony megszőnésének idıpontját a leckekönyvbe bejegyzi és a leckekönyvet – a 
hallgatói jogviszony megszőnését követı tizenöt napon belül – hivatalból átteszi az átvevı felsıoktatási in-
tézményhez. 

(8) A hallgató részére hallgatói jogviszonyának megszőnésekor – a (6) bekezdésben írt eset kivételével – a lec-
kekönyvet ki kell adni. 

(9) (…) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti leckekönyv esetén a Hivatal által – erre irányuló kérelem és a 
tartalmi elemek alapján, hatósági eljárás keretében – jóváhagyott nyomtatási képet és formát kell alkalmaz-
ni. 
 

– Az elektronikus tanulmányi rendszerbıl (ETR) az Oktatási Hivatal által hitelesített formá-
tumban nyomtatott leckekönyvet a hallgató intézménybıl való végleges távozásakor, illet-
ve a hallgatói jogviszony megszőnésekor kell létrehozni. A nyomtatvány számozott lapjait 
nemzeti színő zsinórral kell összefőzni és ennek körcímkével leragasztott végét le kell pe-
csételni és a tanulmányi osztály (TO) vezetıjének aláírásával hitelessé és szétválaszthatat-
lanná tenni. A nyomtatott leckekönyv tartalmaz minden, az elektronikus leckekönyv jog-
szabályi tartalmát jelentı adatot és bejegyzést [15/D § (2)]. 

– Több képzés párhuzamos intézményi végzése esetén a leckekönyv kiadása csak az utolsó 
képzés befejezéséhez kötıdik. 

 
(5) d) a hallgató félévente egy alkalommal jogosult ingyenesen kivonatot kapni a leckekönyvrıl; 

 
A jogviszony folytonossága alatt a hallgató  félévente egyszer hitelesített teljesítmény lapot 
igényelhet magyar és angol nyelven, amelynek másolatait használhatja képzésének igazolásá-
ra. Ismételt teljesítmény lap igénylés a különeljárás szabályai szerinti térítéshez kötött.  
 
(5) c) a szervezeti és mőködési szabályzatban szabályozni kell az elektronikus ügyintézı rendszerhez való hoz-

záférésnek, a bejegyzések rögzítésének szabályait; 
 
 

2. Az elektronikus leckekönyv hozzáférési szabályai 
 

Hozzáférés az ETR jogosultsági rendszere szerint. Különösen: 
a) Hallgatói jogosultságok: 

– a hallgatónak az elektronikus indexbe írási jogosultsága nincs; 
– a hallgató jogosult jogviszonya teljes tartama alatt betekinteni elektronikus indexébe 

a belépési egyéni kód segítségével, továbbá 
– a hallgató jogosult a tanulmányi adatbázisból, meghatározott tanulmányi idıszakban, 

kurzusteljesítési lapot kinyomtatni és azt teljesítései igazolására használni; 
– a hallgató jogosult a teljes vizsgaidıszak alatt az érdemjegyek korrekciójára kezde-

ményezést tenni az oktatónál, illetve oktatási egységénél. Elutasítás esetén a kérelmet 
a kari tanulmányi bizottsághoz kell továbbítani. Méltánytalanság ellen a felülbírálat 
szabályai szerinti felszólalásra van lehetıség; 
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– a hallgató jogosult a vizsgaidıszakot követı 14 munkanap alatt felszólalni az elekt-
ronikus indexében rögzített érdemjeggyel kapcsolatban, és kezdeményezni az érem-
jegyének korrekcióját a leckekönyve vagy a kurzusteljesítési lap alapján az oktatónál, 
illetve oktatási egységénél. Az oktatói véleményezéssel ellátott kérelmet továbbítani 
kell a kari tanulmányi osztályhoz, ahol egyetértı oktatói vélemény esetén elvégzik a 
jegy korrekcióját, ennek hiányában továbbítják a kérelmet a kari tanulmányi bizott-
sághoz. 

b) Oktatói jogosultságok: 
– az oktató oktatói és jegyzıi ETR jogosultsága felhasználásával az elektronikus in-

dexbe a felelısségére bízott kurzusokra vonatkozó, értékelı bejegyzést tehet, a meg-
hirdetett értékelési elvárásoknak megfelelıen; 

– az oktató a felelısségi körébe rendelt kurzusok vizsgalapjait ellenırizheti, és az ab-
ban szereplı érdemjegyek korrekcióját elvégezheti a vizsgaidıszak utolsó napjáig; 

– az oktató a felelısségi körébe rendelt kurzusok vizsgalapjait a vizsgaidıszakot köve-
tı 14 munkanap alatt is ellenırizheti, és az érdemjegyek korrekciójára kezdeménye-
zést tehet írásban, vagy a karon mőködtetet elektronikus rendszerben a tanulmányi 
osztály vezetıjénél. 

c) TO-jogosultságok: 
– a dékán által adott jogosultság alapján, amely személyre vonatkozik, továbbá PC-IP 

szám alapján, amely a rendszerbelépéssel rendelkezı számítógépre vonatkozik, a ta-
nulmányi adminisztrációval megbízott személy az elektronikus index minden számá-
ra elérhetıvé tett adatát létrehozhatja, vagy módosíthatja az értékelésre vonatkozó 
oktatói bejegyzés kivételével. Az oktatói vizsgalapokról származó adatok módosítá-
sát csak az oktató, vagy annak tanszéke írásbeli – illetve a karon mőködtetet elektro-
nikus rendszerben küldött – egyetértı elıterjesztése alapján, vagy kari tanulmányi 
bizottsági határozat szerint végezhet. 

d) ETR-üzemeltetés jogosultságai: 
– az ETR adminisztációs jogokkal rendelkezı személyeknek az elektronikus indexre 

vonatkozó bejegyzési jogosultsága nincs, 
– különleges, csak a kar dékánjának, vagy az oktatási rektorhelyettesnek írásbeli ren-

delkezésére, és az ETR üzemeltetés vezetıjének engedélye alapján, adatbázis szinten 
kezelt bejegyzés készülhet. Ennek tényét rögzíteni kell, és a változtatás elıtti állapot-
ról hiteles másolatot kell készíteni. 

e) A vizsgalapon történt korrekció esetén a hallgató elektronikus értesítést kap.  
 

(4) a) szóbeli számonkérés esetén a hallgató a számonkérés értékelésének megállapításakor, egyéb esetben az 
intézmény szervezeti és mőködési szabályzatában meghatározott idıpontban írásbeli (papír alapú) értesí-
tést kap az eredményrıl; 

(4 )b) a hallgató a tárgyfelvételrıl az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatában meghatározott idıpont-
ban írásbeli (papír alapú) vagy elektronikus levélértesítést kap az általa felvett tárgyakról; 

(4) c) az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatában szabályozott annak módja, hogy a hallgató a tanul-
mányi idıszak lezárulta után legalább 14 napon belül kifogással élhet a nyilvántartásban szereplı értéke-
lésre vonatkozó adattal szemben; 

(4) d) az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatában szabályozott annak módja, hogy a hallgató a tárgy-
felvételi idıszak lezárulta után legalább 5 napon belül kifogással élhet a nyilvántartásban szereplı tárgy-
felvételre vonatkozó adattal szemben; 

(4) e) a c)–d) pont szerinti kifogás kivizsgálásának és esetleges javításának módja a szervezeti és mőködési 
szabályzatban rendezett. 

 
 

3. Az elektronikus leckekönyv hitelesen tartására vonatkozó szabályok 
 

A kurzusfelvételi idıszak hallgatók által befolyásolható részének végén (kari kurzusfelvételi 
Webes idıszak zárónapja) karonként (mert eltérı a befejezı dátum) készül hallgatói kurzus-
felvételrıl mentés biztonságos adathordozóra az erre jogosult elektronikus aláírásával. A jo-
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gosultság írásbeli a rektori rendelkezéshez kötött. Ez a rögzítés biztosíték arra, hogy ellen-
ırizhetı legyen a hallgató által felvett kurzusokban késıbbi idıpontban létrehozott esetleges 
változtatás. A félév további részében – nem hallgató által – felvitt, vagy törölt kurzusok és 
más TO bejegyzések kérelmek vagy határozatok eredményei, amelyeknek ügyiratból vissza-
kereshetı nyomának kell lennie. 

 
A kurzusfelvételrıl értesítést a hivatali kurzusfelvételi idıszak végén kap a hallgató az általa 
kinyomtatható kurzusteljesítési lapon. A nyomtathatóság kezdı idıpontja a vizsgaidıszak 
elıtt három héttel van. Ettıl a naptól számított 5 munkanapon belül a hallgató vitathatja a 
kurzusaira vonatkozó bejegyzéseket. Az ETR-bıl nyomtatott kurzusteljesítési lap egyszerre 
kurzusfelvételi értesítés és teljesítmény értesítési lap is. Hitelességét az elektronikus adatbá-
zis elektronikus aláírással hitelesített másolata jelenti, amely összehasonlítási alap vitatott 
esetben, a szóbeli jegyek oktatói aláírása pedig biztosítja a szerzett jegy valódiságának bizo-
nyítását szükség esetén.  

 
Az oktató törvényi kötelezettsége a papír alapú értesítés adása, tehát az ETR-bıl nyomtatott 
kurzusteljesítési lapot (,vagy tovább használt leckekönyvet) meg kell követelnie a vizsgán. 

 
 

4. Az ETR adatbázis esetleges sérülése esetén az adatok hiteles, jogi eljárásban is helytálló 
visszaállításának, illetve felszólalás esetén hiteles adat biztosításának szabálya 

 
Az adatbázis meghatározott idıpontokban történı biztonságos adathordozóra írásával valósul 
meg a hitelesen tartás úgy, hogy biztonsági másolatok készülnek az elektronikus aláírással hi-
telesített anyagról. A kurzusfelvétel fentiekben részletezett hiteles másolatán túl a hallgatók 
és tanárok  által jóváhagyott (felszólalt, vagy tudomásul vette) és lezárt elektronikus indexek 
egyetemi teljes anyagának elektronikus aláírással hitelesítetten biztonságos adathordozóra 
írását is el kell végezni. A határnapokon a biztonságos adathordozóra mentést az ETR üze-
meltetés végzi el. 

 
A fenti eljárással az adatok, a hitelesítés a fázistól kezdve, elektronikusan hitelesítetté válnak, 
további módosításukra nincs mód. Ezek már elektronikus ügyintézés szintő, hitelesített ada-
tok. Ennél korábbi biztonsági eljárások a jelenlegi pénzügyi és technikai szinten nem várha-
tók el. 

 
B) Eljárási rend 

 
Az eljárási rend létrehozása az Oktatási Igazgatóság koordinációjával a TO vezetık és hivatal-
vezetık fórumának feladata. A létrehozott eljárási rend rektori utasítással válik kötelezıvé. Fe-
lülvizsgálatára minden félévben sor kerül a félévi tanulmányi eljárási rend kialakításakor. Ennek 
során egyebek mellett rendelkezni kell: 

1. a leckekönyv nyomtatásról, 
2. a kurzusteljesítési lap elıállításáról, 
3. a bejegyzési szabályoknak megfelelı alkalmazási rendrıl (oktató, To, ETR üzemeltetés), 
4. az ellenırzési szabályoknak megfelelı alkalmazási rendrıl (hallgató, oktató, To, ETR 

üzemeltetés). 
Az eljárási rend nem tartalmazhat szabályozás jellegő határozatokat, alkalmazási feltételeket. 
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2. sz. melléklet 
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