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25. cikk. Valamely egyetemi év sikeres elvégzéséhez, illetve a következő évbe való átlépéshez a 

maximálisan megszerezhető 60 kreditből minimum 30 kredit megszerzése szükséges a kötelező 

tantárgyakból (szaktantárgyak, alaptantárgyak és kiegészítő szaktantárgyak). Azokat a  

hallgatókat, akiknek a maximálisan megszerezhető 60 kreditből minimum 30 kreditet nem sikerül 

megszerezniük a kötelező tantárgyakból (szaktantárgyak, alaptantárgyak és kiegészítő 

szaktantárgyak), törlik az egyetemi törzskönyvből. A jelen cikkely 1. bekezdésében említett 30 

kredithez hozzátartoznak a Tanulmányi szerződésben foglalt tantárgyakhoz rendelt kreditek 

függetlenül attól, hogy az illető tantárgyakat először vette fel a hallgató, vagy előbbi évekből hozta 

magával azokat. Idetartoznak továbbá azok a kreditek is, amelyeket előre szerzett meg a hallgató, 

ha szóban forgó tanévre kérte a beszámításukat. A kötelező 30 kredithez nem tartoznak hozzá a 

fakultatív tantárgyakhoz rendelt kreditek, az első idegen nyelvhez tartozó kreditek (ha ezek a 

kreditek a tanterv értelmében a kötelező 30 krediten kívüliek), a második idegen nyelvhez tartozó 

kreditek és a szakmai gyakorlathoz rendelt kreditek (ha ezek a kreditek a tanterv értelmében a 

kötelező 30 krediten kívüliek). A tandíjak és a kötbérek határidőre történő megfizetésének 

elmulasztása a következő tanév kezdetét megelőző 10. napig, a hallgató egyetemről való kizárását 

vonja maga után.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

30. cikk. Abban az esetben, ha a hivatalos tanulmányi időszak végére a hallgatónak nem sikerült 

megszereznie az összes kreditet, amelyet a tanterv előírt, de az utolsó tanulmányi évben sikerült 

összegyűjtenie 30 kreditet, kérheti tanulmányai meghosszabbítását tantárgyankénti tandíjköteles 

formában, mind a le nem tett vizsgák, mind pedig a különbözeti vizsgák (a tanterv módosulása 

miatt megjelenő tantárgyak) vonatkozásában. Ezeket a tantárgyakat az éves Tanulmányi 

szerződésben rögzítik. Az ilyen helyzetben levő hallgatóknak azokat a feltételeket kell 

teljesíteniük, amelyeket annak az évfolyamnak is, amellyel a szóban forgó hallgatók végzik 

tanulmányaikat. Következésképpen az illető hallgatót azon évfolyam végzősének tekintik, 

amellyel együtt megszerzi a végzéshez szükséges valamennyi kreditet, illetve amellyel együtt 



leteszi a záróvizsgákat. Abban az esetben, ha a hallgatónak ezzel az évfolyammal együtt sem 

sikerül megszereznie az összes kreditet, kérvényezheti a tanulmányai meghosszabbítását. A 

tanulmányok meghosszabbítására vonatkozó kérelmet a kar titkárságán kell letenni a tanév kezdete 

előtt legalább 10 nappal. Ezen kérés benyújtásának elmulasztása a hallgató egyetemről való 

kizárását jelenti, a jelen szabályzatban foglalt újrairatkozási joggal. A tanulmányok 

meghosszabbítására vonatkozó kérelmek száma nem haladhatja meg a tanévek számát (3, illetve 

4 meghosszabbítás az alapképzés esetében, 2 a mesteri képzés esetében). Ha ebben az időszakban 

sem sikerül elvégeznie tanulmányait, végérvényesen törlik a törzskönyvből, és csak felvételi 

vizsga alapján kaphat lehetőséget tanulmányai újrakezdésére. Abban az esetben, ha a hallgató a 

tanulmányi időszak hivatalos végéig nem szerezte meg az utolsó évben szükséges 30 kreditet, 

törlik a törzskönyvből, újrairatkozási lehetőséggel a 26. cikk rendelkezései szerint. Az 1. 

bekezdésben leírt helyzetben levő hallgatóknak nincsen joguk az egyetemi hallgatói státusból 

származó kedvezményekhez (városi tömegközlekedésre és vasúti közlekedésre érvényes 

kedvezmény, kollégiumi elszállásolás, ösztöndíjak stb.). Mindazon hallgatóknak, akik a 

tanulmányaik meghosszabbítását, újrairatkozásukat vagy hosszabbítási újrairatkozásukat olyan 

szakra kérvényezik, amelyre a végzős évfolyamból nem iratkozott be hallgató (mivel nem létezik 

már olyan évfolyam, amelyre a kreditszabályzatnak megfelelően összegyűlnének), lehetőségük 

van arra, hogy befejezhessék tanulmányaikat az illető szakon utoljára végzettek tanulmányzáró 

évétől számított legelső 5 évben, a korábbi végzősök tanterve szerint.  

 

40. cikk.  A tanulmányok megszakítási időszakának lejártakor a hallgató kérelmet nyújt be a 

tanulmányok folytatására a tanév kezdete előtt legalább 10 nappal. Ellenkező esetben törlik az 

egyetemi törzskönyvből       

 

 


