
Általános tájékoztató a
tanulmányi követelmények

teljesítéséről

***for English please scroll down**

Tisztelt/Kedves Hallgató!

Kérjük, hogy tanulmányai további sikeres folytatása érdekében a 
következő pontokban felsoroltakat szíveskedjék szem előtt tartani.

Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy a TVSZ alapján a tanulmányokban 
való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségek nem teljesítése – 
melynek eseteit az alábbiakban olvashatja – a hallgatói jogviszony 
megszűnését eredményezi (TVSZ 42.§ A hallgatói jogviszony 
megszüntetése a tanulmányokban történő előrehaladás elmulasztása 
miatt):

1. Kimeríti egy adott tantárgyra vonatkozóan a 
 2021/22. tanévben vagy azt megelőzően 

tanulmányait megkezdett hallgató esetén a 
háromszori – vagy méltányossági engedéllyel 
engedélyezett – negyedszeri tantárgyfelvétel 
lehetőségét.

 2022/23. tanévben vagy azt követően tanulmányait 
megkezdett hallgató esetén a kétszeri – vagy 
méltányossági engedéllyel engedélyezett – 
háromszori tantárgyfelvétel lehetőségét.

2. 2016/17-es tanévben vagy azt követően tanulmányait 
megkezdett hallgató: az oklevél megszerzéséhez előírt 
kreditmennyiség legalább 50%-át az adott szak képzési 
idejének megfelelő aktív félévek alatt nem teljesíti.

3. 2020/21-es tanévben vagy azt követően tanulmányait 
megkezdett hallgató:

 minimális (halmozott) súlyozott tanulmányi átlaga –
az első aktív félév kivételével – nem éri el a 2,5-öt.

 Első két egymást követő aktív félévben nem teljesít
legalább 15 kreditet. A szabály nem vonatkozik 



 

 

arra, akinek 15 kreditnél kevesebbet kell 
teljesítenie és arra, aki azért nem tud kellő 
mennyiségű tantárgyat felvenni, mert az Egyetem 
az adott tantárgyat az adott félévben nem hirdeti 
meg.

4. Mesterszakon a kreditelismerésben előírt kötelezően 
teljesítendő hiányzó krediteket a tantervben 
meghatározott időn belül nem teljesíti.

5. Adott tantárgyból a sikertelen vizsgák száma elérte a 
hatot.

6. Sikertelen szigorlati vizsgák száma elérte a négyet 
7. Kimeríti a komplex vizsga háromszori letételének 

lehetőségét.
8. A félévi bejelentkezés után nem vesz fel tantárgyat és 

nincs lehetőség a hallgatói jogviszonyát szüneteltetni.
9. Túllépi a tanulmányai befejezésére rendelkezésre álló 

maximális tanulmányi időt.
10.Egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezik 

be a következő tanulmányi félévre.
11.A hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi 

meg tanulmányait és további szünetelés feltételei nem 
állnak fenn.

Ezt az üzenetet a Tanulmányi Rendszerben szereplő valamennyi 
hallgatónak tájékoztató jelleggel küldtük ki.

Üdvötlettel,

Hallgatói Szolgáltatások

Budapest, 2022.12.06.

A vizsgaidőszakra jó felkészülést és 
eredményes vizsgákat kívánunk!
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General information on the
fulfilment of learning

requirements

Dear Student,

Please bear the following points in mind in order to continue 
your studies successfully.
We would like to draw your attention to the fact that, according 
to the Regulations, failure to meet the obligations related to 
progress in studies, the cases of which are described below, 
will result in termination of your student status (§ 42 of the
Regulations Termination of student status for failure to 
progress in studies):

1. Exhausts the following for a given subject: 
 For students who started their studies in or

before the academic year 2021/22, the 
possibility of taking a fourth subject three 
times, or a fourth time with equitable 
permission.

 for students who started their studies in the
academic year 2022/23 or later, the 
possibility of taking three courses in two 
sessions, or three sessions with equitable 
authorisation.

2. Translated with www.DeepL.com/Translator (free 
version)for students who started their studies in 
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the academic year 2016/17 or later: at least 50% 
of the credits required for the award of the 
diploma are not completed during the active 
semesters corresponding to the duration of the 
degree programme.

3.  a student who started their studies in the 
academic year 2020/21 or later:

 has a minimum (cumulative) weighted 
grade point average of less than 2.5, 
excluding the first active semester.

 Does not complete at least 15 credits in the
first two consecutive active semesters. This
rule does not apply to a person who must 
complete fewer than 15 credits and to a 
person who is unable to take a sufficient 
number of courses because the University 
does not offer the course in that semester.

4. at the Master's level, the missing credits required 
to be completed in the credit recognition are not 
completed within the time specified in the 
curriculum.

5. the number of failed examinations in a given 
subject has reached six.

6. the number of failed examinations in a subject has
reached four 

7. exhausted the possibility of taking the complex 
examination in three attempts.

8. does not enrol in a course after the semester 
registration and does not have the possibility to 
suspend his/her student status.

9. you exceed the maximum time allowed for the 
completion of your studies.

10.Fails to register for the following academic 
semester for the third consecutive semester.

11.fails to start his/her studies after the suspension 
and does not qualify for a further suspension.

This message is sent to all students in the Academic System for 
information purposes.
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Yours sincerely,
Student Services

Budapest, 2022.12.06.

We wish you good preparation for
the exam period and successful 
exams!
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