(2) A félév szorgalmi és vizsgaidőszakból áll. A beiratkozást/bejelentkezést (regisztrációt), a
szorgalmi időszak és a vizsgaidőszak kezdetét és végét, diplomamunka/szakdolgozat
leadásának határidejét, a záróvizsgák, a tanítási szünetek, a Tudományos Diákköri
Konferencia és a szakmai gyakorlatok időpontjait tanévenként a Kari Tanács határozza
meg és az így kialakított összesített intézményi tanulmányi rendet a Szenátus hagyja jóvá.
(3) Egyéb – a tanév időbeosztását meghatározó eseményeket - (tanulmányutak, terepi-,
üzemi-, iskolai-, óvodai gyakorlatok stb.) kari tanulmányi rendben kell meghatározni. A
regisztrációs hét a szorgalmi időszak első hete, amelynek során a hallgató a kezdődő
félévben felveendő tantárgyait véglegesíti a 74. § szerint
.
(4) A szorgalmi időszakban a hallgató tanórákon vesz részt és ezzel kapcsolatos feladatokat
old meg. A szorgalmi időszak hosszát a karok határozzák meg.
(5) A vizsgaidőszak szolgál a vizsgák letételére, amely alatt a szorgalmi időszakhoz kötődő
követelmények teljesítése csak rendkívüli esetekben, [76. § (10) és (11) bekezdés],
általában díjfizetési feltételhez kötve lehetséges. A vizsgaidőszak hosszát szakonként a
karok határozzák meg.
(6) A rektor és a dékán tanévenként külön-külön legfeljebb 3 nap tanítási szünetet
engedélyezhet. A oktatási szünet engedélyezése előtt a dékán a rektorral egyeztetni
köteles.

A hallgatói jogviszony keletkezése, megszűnése, szünetelése
68. §
(1) A hallgató az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll. A hallgatói jogviszony a
felvételről vagy átvételről szóló döntés alapján, beiratkozással jön létre [73. §], és a
hallgatói jogviszony megszűnéséig tart. Az elsőéves hallgatók a beiratkozással egy
időben a TVSZ és egyéb, a hallgatókat érintő szabályzatok átadásával, valamint szóban is
tájékoztatást kapnak a jogaik gyakorlásához és a hallgatói, illetőleg a tanulmányi
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges tudnivalókról.
(2) A 2012. szeptemberétől tanulmányaikat kezdő hallgatókkal a beiratkozást megelőzően
hallgatói ösztöndíjszerződést, illetve az önköltség fizetése mellett folytatott képzés
tekintetében hallgatói képzési szerződést kell kötni. A magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott képzésben részt vevő hallgatóval a hallgatói ösztöndíjszerződést az Nftv.
48/A-48/S. § és a 248/2012, Korm. r. 1-5. § szabályai alapján az Oktatási Hivatal, az
önköltséges hallgatókkal a 15. §-ban szabályozott képzési szerződést az egyetem köti
meg.
(3) A KKK-ban meghatározott képzési idő az egyes szinteken:
Egyetemi képzésben

10 félév,

Főiskolai/BSc/BA szintű képzésben az
akkreditált
szak
sajátosságainak
megfelelően
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6 - 8 félév,

MSc/MA és szakirányú továbbképzés
esetén
egységes, osztatlan képzés esetén
felsőfokú szakképzés esetén

2 - 5 félév
10 félév
2 - 4 félév.

(4) Megszűnik a hallgatói jogviszony,
a)
ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvette, az átvétel napján,
b)
ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a
bejelentés napján,
c)
ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait államilag támogatott képzésben,
és költségtérítéses képzésben nem kívánja azt folytatni,
d)
az adott képzési ciklust, illetve a szakirányú továbbképzés esetén az utolsó
képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak utolsó napján, felsőfokú
szakképzés esetén az első szakmai vizsga utolsó napján,
e)
felsőfokú szakképzésben, ha a hallgató tanulmányainak folytatására
egészségileg alkalmatlanná vált, és a felsőoktatási intézményben nem folyik
másik, megfelelő felsőfokú szakképzés, vagy a hallgató nem kíván
továbbtanulni, illetve a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában
nem tanulhat tovább, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre
emelkedésének napján,
f)
ha a hallgató hallgatói jogviszonyát - fizetési hátralék miatt - a rektor a
hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének
vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés
jogerőre emelkedésének napján,
g)
a kizárás fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján.
(5) A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti (elbocsátás) annak a
hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki16
a)
a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a
tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem
teljesíti: azaz a hallgató tanulmányai során egy tárgyat háromszor vett fel, és
azt eredményesen egyik alkalommal sem teljesítette [77. § (10) bekezdés];
b)
a 2012. szeptemberében hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók esetében a
77. § (10) bek. alapján számoltan (a tárgyfelvétel számától függetlenül, egy
félévben mindig: vizsga, javítóvizsga, ismétlő javítóvizsga a sorrend) az
azonos tanegységből tett sikertelen javító és ismétlő javító vizsgák száma
eléri az ötöt;
c)
egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezik be a következő
tanulmányi félévre,
d)
a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait,
feltéve minden esetben, hogy a hallgatót írásban felhívták arra, hogy kötelezettségének a
megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről.17
A (5) bekezdés a) és b) pontja esetén az első felszólításra a beiratkozáskor, a beiratkozási
lap mellékleteként a hallgató részére igazolható módon átadott, a hallgatói jogviszony
megszüntetésének szabályait tartalmazó írásbeli mellékletben, vagy a neptun rendszerben
elektronikus úton való elfogadással, míg a második felszólításra a harmadszori
16
17

Módosítva a Szenátus 34/2012. (II. 28.) sz. határozatával
Módosítva a Szenátus 74/2009. (V. 13.) sz. határozatával
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tárgyfelvétel félévében a vizsgajelentkezési időszakot megelőző két hét kezdetéig
írásban, tértivevényes levélben kerül sor.18
Az (5) bekezdés c) és d) pontja esetében az első felszólításra a beiratkozáskor, a
beiratkozási lap mellékleteként a hallgató részére igazolható módon átadott, a hallgatói
jogviszony megszüntetésének szabályait tartalmazó írásbeli mellékletben, vagy a neptun
rendszerben elektronikus úton való elfogadással, míg a második felszólításra azon félév
regisztrációs hetét megelőzően legalább két héttel kerül sor, amely félévben a mulasztás
jogkövetkezményei még orvosolhatók.19
A felszólítást minden esetben mind neptun üzenetben is meg kell a hallgatónak küldeni.20
(6) Azt, akinek megszűnt a hallgatói jogviszonya, törölni kell a hallgatói névsorból.21
(7) Szünetel a hallgatói jogviszony (passzív félév):
a)
ha a hallgató előre bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói
kötelezettségének nem kíván eleget tenni;
b)
ha a hallgató bejelentkezést nem végezte el. Két félévi mulasztás után a
hallgatót törlik a névsorból,
c)
ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés,
továbbá baleset, betegség, vagy más ok miatt, önhibáján kívül nem tud
eleget tenni;
d)
ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok folytatásától;
e)
ha a hallgató a szakközépiskolában az érettségi vizsga letételét követően
meg akarja szerezni a szakképzettséget, a szakképzettség megszerzéséig, de
legfeljebb négy félévig.
(8) A (7) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a hallgatói jogviszony egybefüggő
szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató több alkalommal is
élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. Az első szünetelésre a (7) bekezdés e)
pontja kivételével csak az első félév sikeres teljesítését követően kerülhet sor.22
(9) A hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama alatt a hallgató nem jogosult
kurzusfelvételre, vizsgán, záróvizsgán való részvételre, azaz a tanulmányai a passzív
félévben nem értékelhetők, továbbá a hallgató nem jogosult a juttatási és térítési
szabályzatban meghatározott juttatásokra sem.23
(10) A költségtérítéses képzésben a tanulmányi félévek száma nem korlátozott. A hallgató
azonban jogszabályon alapuló juttatást, kedvezményt, szolgáltatást nem vehet igénybe, ha
a felsőoktatási 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 megszűnését követő öt év eltelte után
létesít új hallgatói jogviszonyt.
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Módosítva a Szenátus 153/2011. (X. 13.) sz. határozatával
Módosítva a Szenátus 153/2011. (X. 13.) sz. határozatával
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Módosítva a Szenátus 11/2010. (II. 25.) sz. határozatával
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Módosítva a Szenátus 74/2009. (V. 13.) sz. határozatával
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Módosítva a Szenátus 11/2010. (II. 25.) sz. határozatával
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Módosítva a Szenátus 11/2010. (II. 25.) sz. határozatával
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(11) A tanulmányi okból elbocsátott és felvételi eljárásban újra felvételt nyert hallgató által
elismertetni kívánt tanulmányok és kreditek ügyében, a 79-80. § megfelelő
alkalmazásával, a Kreditátviteli Bizottság jár el.
(12) Az Egyetem államilag támogatott, valamint költségtérítéses képzésben résztvevő
hallgatójává válni kizárólag felvételi eljárás keretében felvétellel, vagy más szak, kar
képzéséből a 70. § szerinti átvétellel lehet.
(13) A hallgató a fennálló hallgatói jogviszonya keretében további szakképesítés, illetve
szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokat folytathat, másik felsőoktatási
intézménnyel hallgatói / vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet.
(14) A 2007. szeptember 1. napja előtt hallgatói jogviszonyt létesített és költségtérítéses
képzésben részt vevő hallgató a - 12 félévnyi államilag támogatott képzési időben – a kari
mellékletben meghatározott feltételek mellett kérheti átvételét államilag támogatott
képzésre.24
Az államilag támogatott és a költségtérítéses/önköltséges képzés25
69. §
(1) A költségviselés formája szerint a felsőoktatási képzésben részt vevő hallgató lehet:
a) államilag támogatott hallgató,
b) költségtérítéses/önköltséges hallgató.
(2) A 2006/07. tanév előtt hallgatói jogviszonyt létesített személy az 51/2007. Korm. r. 3. §ában meghatározottak szerint minősül államilag támogatott képzésben részt vevő
hallgatónak.
(3) A 2006/07. tanévtől hallgatói jogviszonyt létesítő személy az Ftv. 55. § (2)-(4) bekezdése
szerint minősül államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak.
(4) Költségtérítéses képzésben vesz részt az a hallgató, aki:
a. a felvételi eljárás során költségtérítéses képzésre nyert felvételt,
b. az államilag támogatott képzésből költségtérítéses képzésre került átsorolásra,
c. aki az államilag támogatott tanulmányok folytatására rendelkezésre álló
képzési időt (támogatási idő) kimerítette,
d. nem állami ösztöndíjas külföldi hallgató.
(5) A 2012. szeptemberétől kezdődően magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésre felvételét
nyert hallgató az Nftv. 47. §-a szerint minősül államilag támogatott hallgatónak.
(6) Önköltséges hallgatónak minősül a 2012. szeptemberétől önköltséges képzésben részt
vevő hallgató.
(7) Az államilag támogatott képzésben részt vevő és költségtérítéses/önköltséges hallgatókat
megillető juttatások valamint az őket terhelő fizetési kötelezettségek, továbbá a
finanszírozási formák közötti átsorolás szabályait a Juttatási és Térítési Szabályzat
tartalmazza.
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