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SZMSZ XI. számú melléklet 

Tanulmányi és vizsgaszabályzat 

 

I. 

Általános rendelkezések 

 

1. §.  A szabályzat hatálya 

 

A Tanulmányi és vizsgaszabályzat (a továbbiakban: TVSZ) a Sárospataki Református Teológiai 

Akadémiával (továbbiakban: SRTA) hallgatói jogviszonyban álló valamennyi hallgató tanulmá-

nyi és vizsgaügyeire, valamint az intézménnyel bárminemű jog- és szolgálati viszony szerint al-

kalmazott vagy felkért oktatók oktatási és vizsgáztatási tevékenységére érvényes és elfogadásakor 

hatályba lép. 

 

 

2.§. A tanulmányi és vizsga ügyekben illetékes testületek és személyek 

 

Az SRTA hallgatóinak (a szabályzatban megjelölt jellegű) tanulmányi és vizsgaügyeiről dönte-

nek: 

(1) Első fokon: 

a) a Szenátus 

b) a Tanulmányi Bizottság, 

c) a Kreditbizottság, 

d) a rektor, 

e) az oktatási rektorhelyettes 

f) az intézetvezetők,  

g) a szak-, szakirány- és specializációfelelősök 

(2) Másodfokon: 

a) a Szenátus 

b) a rektor 

c) a Fenntartó Egyházkerület Elnöksége. 

 

 

3. § A Szenátus döntései tanulmányi és vizsga ügyekben 

 

(1) A Szenátus első fokon dönt az alábbi tanulmányi ügyekben: 

a) a képzési és kimeneti követelmények megállapítása, módosítása, 

b) a mintatantervek elfogadása, módosítása (ezen belül: tantárgyak összevonásának és szétválasz-

tásának engedélyezése, tantárgyak kreditszámának megállapítása) 

c) a TVSZ módosítása, jóváhagyása  

d) a hallgatói juttatási és térítési díjak megállapítása (a tanulmányi ösztöndíj és a rendszeres szo-

ciális ösztöndíj kivételével), 

e) a köztársasági ösztöndíjra beadott pályázatok rangsorolása 

f) hallgatók felvétele az intézménybe a Felvételi Bizottság javaslata alapján, 

g) más intézményből való átvétel a Tanulmányi Bizottság javaslata alapján, 

h) a hallgatók minősítése egyházi alkalmazotti képzésben 

b) szakirány és hitéleti szak változtatásának véleményezése,  

i) elbocsátás megállapítása tanulmányi elégtelenség miatt, 

j) felsőfokú hitéleti szakképzést igazoló oklevél elismerése, 

i) a szak-, szakirány- és specializációfelelősök személyének jóváhagyása a Tudományintézetek 

javaslata alapján, 
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j) a tanév időbeosztásának jóváhagyása a rektor javaslata alapján, 

k) a záróvizsga bizottság elnökeinek, tagjainak jóváhagyása az intézetvezetők javaslata alapján. 

(2)
1
 A Szenátus csak azokat a kérvényeket és beadványokat bírálja el a beadást követő ülésén, 

amelyek a soron következő ülést két munkanappal megelőzően beérkeznek a Rektori Hivatalba 

nyomtatott és elektronikus formában egyaránt. 

(3) A Szenátus első fokú döntése ellen az érintett részére történt kézbesítést követő tizenöt napon 

belül – halasztó hatály nélkül – az Egyházkerület Elnökségéhez lehet fellebbezni. 

(4) A Szenátus dönt másodfokon a Tanulmányi Bizottság hatáskörébe sorolt ügyekben hozott 

első fokú határozatokkal szemben bejelentett fellebbezés alapján. 

(5) A Szenátus másodfokú döntése tanulmányi és vizsgaügyekben jogerős. 

(6) A hallgató a jogerős határozattal szemben a határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti az Nftv. 

58. § rendelkezéseinek megfelelően. 

  

 

4. § A Tanulmányi Bizottság döntései 

 

(1) A Tanulmányi Bizottság a Szenátus állandó bizottságaként működik. 

(2) A Tanulmányi Bizottság tagjai:  

a) az oktatási rektorhelyettes mint a Tanulmányi Bizottság elnöke,  

b) a tudományintézetek vezetői.  

(3) A Tanulmányi Bizottság állandó meghívottja, tanácskozási joggal részt vevő tagja a tanulmá-

nyi előadó és a Hallgatói Önkormányzat vezetője. 

(4) A Tanulmányi Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti le. A Tanulmányi Bizottság 

üléseiről jegyzőkönyv készül, a jegyzői feladatokat eseti megbízással a Bizottság kijelölt tagja 

látja el. 

(5) A Tanulmányi Bizottság a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza 

meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.  

(6) A Tanulmányi Bizottsághoz címzett kérelmeket a hallgatónak a Tanulmányi Osztályon kell 

leadni nyomtatott és elektronikus formában egyaránt. A kérelmet a Tanulmányi Bizottság 15 

munkanapon belül köteles elbírálni. 

(7) A Tanulmányi Bizottság feladat- és hatáskörébe tartoznak az alábbi tanulmányi és vizsga-

ügyek:  

a) más intézményből történő átvétel véleményezése, 

b) szakirány és hitéleti szak változtatásának véleményezése,  

c) specializáció változtatásának engedélyezése,  

d) a hiányzási keret túllépésének engedélyezése, az érintett oktatókkal való egyeztetés alapján,  

e) részleges felmentés engedélyezése a tantárgy foglalkozásain való részvétel alól  

f) egyéni tanulmányi rend engedélyezése, 

g) a szakdolgozattal kapcsolatos módosítások (pl. témaválasztás, témavezető-váltás) engedélye-

zése,  

i) a vizsgaidőszakon túli vizsgák engedélyezése,  

j) a záróvizsgára való jelentkezés bármilyen módosításának engedélyezése,  

k) áthallgatás keretében tantárgyfelvétel engedélyezése az SRTA-n,  
l) párhuzamos képzés keretében a SRTA-n újabb szak fölvételének engedélyezése,  

m) más felsőoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszony létesítésének előzetes engedélye-

zése,  

n) az alkalmassági vizsgák megszervezése a Rektori Hivatal és a Tanulmányi Osztály bevonásá-

val,  

o) a választható tantárgyak meghirdetéséről és kellő számáról való gondoskodás,  

                                                 
1
 Beiktatta a Szenátus 2012/8. számú határozata. Hatályos 2012. január 30-tól. 
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p) a szakirány, specializáció tantárgyainak meghirdetéséhez a minimális hallgatói létszámot elő-

írásáról és annak mértékéről való döntés,  

q) a záróvizsga követelményeinek és a záróvizsga tantárgyai tételsorának véglegesítése, 

r) állásfoglalás készítése a Szenátus számára a felsőfokú felekezeti szakképzettséget igazoló ok-

levél elismerhetőségétől, 

s) fogyatékkal élő hallgatók fogyatékossággal kapcsolatos ügyeiben való döntéshozatal,  

t) az oktatási-képzési program folyamatos értékelése, fejlesztése és az arra vonatkozó előterjesz-

tések, javaslatok koordinálása,  

u) szakindítási, képzési dokumentumok, mintatantervek, azok módosításának véleményezése,  

v) a TVSZ gondozása, a Szenátushoz javaslattétel készítése a TVSZ módosítására,  

w) a Szenátushoz javaslattétel készítése a hallgatói késedelmi és térítési díjak mértékére. 

(8) A Tanulmányi Bizottság működéséhez szükséges adminisztratív feladatok ellátásáról, vala-

mint tanulmányi és vizsgaügyekben hozott döntéseinek végrehajtásáról a Tanulmányi Osztály és 

a Rektori Hivatal gondoskodik.  

(9) A Tanulmányi Bizottság tanulmányi és vizsgaügyekben hozott döntései ellen az érintett hall-

gatók a döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül a Szenátushoz fellebbezhetnek. A Szená-

tus másodfokon meghozott döntése ellen további fellebbezésnek nincs helye. 

 

 

5. § A Kreditbizottság 

 

(1) A Kreditbizottság az SRTA kreditrendszerű képzésével kapcsolatos ügyek első fokon való 

elbírálására létrehozott testület. A Kreditbizottságot 4 oktató és állandó meghívottként a tanulmá-

nyi előadó alkotja. A Kreditbizottság egy rektori ciklusra kapja megbízatását a Szenátustól vá-

lasztás útján. 

(2) A Kreditbizottság tagjai közül elnököt választ, aki összehívja és levezeti a kreditbizottsági 

üléseket. A Kreditbizottság határozatairól jegyzőkönyv készül. 

(3) A Kreditbizottság döntéseit egyszeri szavazattöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség ese-

tén az elnök szavazata dönt. 

(4) A Kreditbizottsághoz címzett kérelmeket a hallgatónak az Elektronikus Tanulmányi Nyilván-

tartás (ETN) kérelem modulján keresztül kell leadni elektronikus formában (kivéve az előzetes 

tanulmányok beszámítására vonatkozó kérelmeket). A kérelmet a Kreditbizottság 15 munkana-

pon belül köteles elbírálni, és a határozatát közzétenni, köteles kikérni az érintett intézet vélemé-

nyét olyan ügyek elbírálásában, amelyekben szakmai állásfoglalás is szükséges. 

(5) A Kreditbizottság elbírálja: 

a) a PLA (prior learning assessment) előzetes tanulmányok beszámítását, 

b) a kreditelismerésre (kredittranszfer) vonatkozó kérelmeket, szükség szerint előzetes szakértői 

egyeztetések alapján, 

Az előzetes tanulmányok beszámításának és a kreditelismerésnek költségét a Térítési és juttatási 

szabályzat tartalmazza; 

c) a tanegységek rendkívüli felvétele iránti kérelmeket. 

(6) A Kreditbizottság javaslatot tesz a Szenátusnak: 

a) a kritérium feltételek meghatározására, 

b) a kreditelismerés feltételeire az intézetek bevonásával,  

d) kreditrendszerrel kapcsolatos tanácsadás megszervezésére és ellátására. 

(7) A Kreditbizottság működéséhez szükséges adminisztratív feladatok ellátásáról, valamint ta-

nulmányi ügyekben hozott döntéseinek végrehajtásáról a Tanulmányi Osztály gondoskodik.  

(8) A Kreditbizottság tanulmányi ügyekben hozott döntései ellen az érintett hallgatók a döntés 

kézbesítésétől számított 15 napon belül a Szenátushoz fellebbezhetnek. A Szenátus másodfokon 

meghozott döntése ellen további fellebbezésnek nincs helye. 
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6. § A rektor feladatai tanulmányi és vizsgaügyekben 
 

(1) A rektor hatáskörébe tartoznak az alábbi tanulmányi és vizsgaügyek:  

a) a hallgató kérelmére, tanulmányai során egyszeri alkalommal, jelen szabályzat előírásaival 

szemben benyújtott méltányossági kérelem ügyében a döntés meghozatala,  

b) a tanév időbeosztásának, a rektori oktatási szünetek meghatározása,  

c) a záróvizsga bizottság elnökeinek, tagjainak megbízása,  

d) az abszolutórium aláírása,  

e) az írásos intézményi tájékoztatóról való gondoskodás,  

f) átsorolás engedélyezése a költségtérítéses képzésről az államilag finanszírozott képzési formá-

ra,  

g) átsorolás államilag finanszírozott képzésről a költségtérítéses képzési formára,  

h) az oklevél aláírása.  

 

 

7. § Az oktatási rektorhelyettes feladatai tanulmányi és vizsgaügyekben 
 

(1) Az oktatási rektorhelyettes hatáskörébe tartoznak az alábbi tanulmányi és vizsgaügyek:  

a) a Tanulmányi Osztály munkájának felügyelete  

b) átlépés engedélyezése más tagozatra,  

c) beiratkozási és regisztrációs haladék engedélyezése,  

d) gondoskodás a hallgatói tanulmányi tájékoztató füzetek elkészítéséről és kiosztásáról, 

e) a Tanulmányi Bizottság feladatköréhez tartozó feladatok ellátása. 

 

 

8. § Az intézetvezető feladatai tanulmányi és vizsgaügyekben 
 

(1) Az intézetvezető feladat- és hatáskörébe tartoznak a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos alábbi 

teendők:  

a) az intézet felelősségi körébe tartozó szakterületek, szak/szakok és szak-irány/szakirányok mű-

ködtetése, képzési és kimeneti követelményeinek felügyelete,  

b) az intézet felelősségi körébe tartozó szakok szakmai gyakorlatainak szervezése, felügyelete és 

nyilvántartása,  

c) az intézet felelősségi körébe tartozó szakok működtetéséhez szükséges kurzusok meghirdetésé-

ről való gondoskodás,  

d) az intézeti szintű oktatási tevékenységek tervezése, koordinálása és ellenőrzése,  

e) az adott intézethez tartozó szakok nappali/levelező tagozatos konzultációk rendjének elkészíté-

séről való gondoskodás,  

f) a tantárgy foglalkozásain való részvétel alóli teljes vagy részleges felmentés engedélyezése 

iránti hallgatói kérelmek véleményezése, ezzel kapcsolatban az oktatóval történő egyeztetés,  

g) a szigorlati bizottság és elnökének felkérése,  

h) a hallgató bizottsági vizsga iránti kérelmének elbírálása és a bizottsági vizsga megszervezése,  

i) a záróvizsga követelményeinek és a záróvizsga tantárgyai tételsorának előterjesztése a Tanul-

mányi Bizottság számára,  

j) a Tanulmányi Bizottság feladatköréhez tartozó feladatok ellátása. 

(2) Az intézetvezető munkáját a Tanulmányi Osztály munkatársai segítik. 
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9. § A szak-, szakirány- és specializációfelelősök feladatai tanulmányi és vizsgaügyekben 

 
(1) A szakfelelősök az illetékes intézetvezető munkáját segítik. A szakfelelősök feladat- és hatás-

körébe tartoznak a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos alábbi teendők:  

a) a felelősségi körébe tartozó szak és szakirány (továbbiakban: szak) képzési és kimeneti köve-

telményei teljesülésének és az akkreditációs követelményeinek való folyamatos megfelelés fel-

ügyelete,  

b) a felelősségi körébe tartozó szak szakmai gyakorlatai helyeinek és a felkért szakoktatóknak 

előzetes szakmai véleményezése, a szakmai gyakorlatok megszervezésében való közreműködés,  

c) a felkért külső óraadók személyének előzetes szakmai véleményezése,  

d) az adott szak záróvizsgája követelményeire és a záróvizsga tantárgyai tételsorára vonatkozó 

javaslat előterjesztése az intézetvezető számára, a záróvizsgával kapcsolatos szervezési felada-

tokban való közreműködés,  

e) a mintatanterv, képzési program módosítására vonatkozó indítványok előzetes véleményezése, 

annak előkészítése,  

f) a szakra vonatkozó tanulmányi tájékoztató anyag összeállítása és folyamatos korszerűsítése. 

(2) A szakirány és specializációfelelősök az illetékes szakfelelős munkáját segítik.  
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II. 

 

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia szakjai, a képzések módja 

 

  10. § Az SRTA szakjai 

 

(1) Egyházi alkalmazotti mester- és alapképzések  

(a) Református teológia szak lelkészi szakirány mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés 12 

félév képzési idővel a megszerzett teológiai ismeretekre épülve olyan református lelkészeket ké-

pez, akik oklevelük birtokában jelentkezhetnek a zsinati  Egységes Lelkészképesítő Vizsgára, 

ahol lelkészi oklevelüket megszerezve a református egyház  választható lelkészei lesznek. 

(b) Katekéta – lelkipásztori munkatárs alapszak nappali és levelező tagozaton 6 félév képzési 

idővel két szakiránnyal. A katekéta szakirányon református hittanoktatókat, a lelkipásztori mun-

katárs szakirányon egyházi munkatársakat képezünk. A  katekéta szakképesítésű alapdiplomás  a 

Debreceni Református Hittudományi Egyetemen vagy a Károli Gáspár Református Egyetemen 

mesterképzésben Hittanár – nevelő szakon folytathatja tanulmányait. 

(2) Hitéleti mester- és alapképzések 

(a) Református teológia egységes, osztatlan mesterképzési szak. A szak hallgatói megismerked-

nek a református teológia szakterületeivel, tanulmányaik végén záróvizsgát tesznek és „reformá-

tus teológus oklevelet” kapnak. 

(b) Teológia mesterképzési szak. A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tu-

dományát magas szinten művelik, ezáltal be tudnak kapcsolódni az egyes egyházak, vallási kö-

zösségek szellemi vezetésébe. Olyan ökumenikus nyitottsággal készíti fel a hallgatókat további 

tudományos munkára, amely közvetlenül a speciális egyházi szolgálatokra nem ad képesítést. 

Alapvetően azt a mérhető igényt igyekszik kielégíteni, melyben a keresztyén művelődéstörténet 

és etikai gondolkodás teológiai specifikumait helyezi előtérbe. Választható specializációk: Ke-

resztyén etika specializáció; Keresztyén művelődéstörténet specializáció. 

(c) Református közösségszervező alapszakon levelező tagozaton  6 félév képzési idővel olyan 

egyházi munkatársak képzése folyik, akik egy-egy közösség életét a megszerzett teológiai és kul-

turális ismereteik, valamint vezetési és szervezési készségeik birtokában képesek irányítani és 

szervezni. A jelentkezőket elsősorban egyházi, tehát gyülekezeti és intézményi közösségek életé-

nek szervezésére készítjük fel, de  képesek lesznek a kulturális közéletben (könyvtárak, múzeu-

mok, művelődési házak, média, idegenforgalom, turisztika) és más területeken közösségszervezői 

feladatok ellátására is. A református közösségszervező szakon az alapozó ismereteken túl a kö-

vetkező specializációkat  kínáljuk: egyházi művelődésszervező (az alapszak sajátosságainak meg-

felelő); roma közösségszervező (missziói szolgálat); himnológia (egyházi közösségek zenei éle-

tének szervezése); diakóniai szakterületi ismeretek (szeretetszolgálat).  

(3) Hitéleti szakirányú továbbképzési szakok 

(a) Biblia-alapú lelkigondozó (képzési idő: 2 félév). A képzés keresztény szellemű, bibliai alap-

elvekre épülő lelkigondozásra nyújt emelt szintű lelkigondozói szakképesítést. Ugyanakkor érvé-

nyesül az a szempont, hogy a szakirányú továbbképzés végzett hallgatói olyan lelkigondozók 

legyenek, akik a Biblia-alapú lelkigondozás egészséges alapelveinek az alkalmazásával vallá-

si, világnézeti meggyőződéstől függetlenül is, bármely embernek segítséget tudnak nyújtani a 

lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása mellett. 

(b) Bibliai gazdálkodás (képzési idő: 4 félév). A képzés célja: A hallgató megismerje a gazdasági 

gondolkodás alapjait és megszerezze elvi-elméleti ismereteit, miközben a képzés keresztény jel-

legéből adódóan elsajátítja a gazdasági tevékenységgel összefüggő etikai követelményeket, meg-

ismeri a Biblia és a pénzügyek kapcsolatát.  

(c) Egyházi kommunikáció (képzési idő: 4 félév). A szakirányú továbbképzés célja olyan vallási 

közösségeknél, egyházaknál, vallással foglalkozó civil, kormányzati vagy önkormányzati szerve-

zeteknél, a tömegtájékoztatásban részt vevő intézményeknél, szerkesztőségeknél, kommunikációt 
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oktató alap- és középfokú intézményeknél, egyéb, kommunikációval foglalkozó szervezeteknél, 

vállalkozásoknál dolgozó szakemberek képzése, akik széles spektrumú ismeretekkel és kompe-

tenciákkal rendelkeznek a keresztény intézmények társadalom egészében elfoglalt hitéleti, funk-

cionális, közéleti, kulturális, politikai és gazdasági pozíciójával kapcsolatban. Tudásukat így az 

egyházakkal kapcsolatos belső és külső kommunikációs folyamatokban akár, mint szoros érte-

lemben vett szakértők: elemzők, tanácsadók, hatósági szakemberek, akár pedig, mint a kommu-

nikációt aktívan művelő szóvivők, újságírók, szerkesztők kamatoztathatják. A képzés különösen 

alkalmas a hitéleti tevékenységet aktívan gyakorló lelkészek, asszisztensek, intézményi munka-

társak, közösségvezetők széleskörű és gyakorlati kommunikációs készségeinek 

professzionalizálására.  

(d) Keresztyén hospice lelkigondozó (képzési idő: 4 félév). A képzés célja: Olyan biblikus szem-

léletű lelkigondozók képzése, akik felkészültek a gyógyíthatatlan, terminális állapotban lévő be-

tegek és hozzátartozóik lelki támogatására. A lelkigondozó keresztyén hitéből fakadó szolgálatát 

elsődlegesen Jézus Krisztus bűnbocsátó és kegyelmet hirdető evangéliumának adekvát képvisele-

tével tölti be, így segítve elő a hazaérkezés békességét. 

(e) Pasztorálpszichológia (képzési idő: 4 félév). A képzés célja: A pszichológiai ismeretek meg-

alapozása, gyakorlati alkalmazásuk előkészítése az evangéliumi keresztény spiritualitás bázi-

sán. A szociális és civil-szektor, valamint az ifjúság-védelem területén olyan elkötelezett és elhi-

vatott szakemberek képzése, akik megbízható kompetenciákkal rendelkeznek ahhoz, hogy segítő 

tevékenységük hatékonyan beleilleszkedjék az e területen meghonosodott, ezen tevékenységeket 

megjelenítő hazai struktúrákba.  

(f) Református hit- és erkölcstanoktató szakirányú továbbképzési szak (képzési idő 4 félév). A 

képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nevelés és oktatás alapvető elméleti és gyakorlati 

módszereinek ismerete révén, valamint teológiai és hittanári ismeretek birtokában képesek a re-

formátus hit- és erkölcstanoktatói feladatok ellátására a közoktatás 1-8. osztályában.  

(4) A hallgatók felvétele valamennyi szakon külön szabályzatban („SRTA felvételi és átiratkozási 

szabályzata”) foglaltak szerint történik. 

 

 

11.§. Egyéni tanulmányi rend 

 

(1) Egyéni tanulmányi rend  

a) a teológia szakos hallgatók esetében az alapvizsga letétele, 

b) a katekéta-lelkipásztor munkatárs szakon a biblikus szigorlat eredményes letétele után adható 

az előző félévek kimagasló (legalább 4,5 súlyozott tanulmányi átlag) tanulmányi eredményei 

alapján. Célja a hallgató teológiai tanulmányi előmenetelének fokozása. Az engedély mindig csak 

egy félévre szól, újabb kérésre azonban meghosszabbítható. 

(2) Az egyéni tanulmányi rend az elsajátítandó anyag növelése és a tanulmányi teljesítmény fo-

kozása céljából a féléven belül a rendes tananyag elvégzésének idejét és a vizsgák időbeosztását 

kedvezőbben állapítja meg a hallgató részére. Ennek a tervét a hallgató készíti el, az érintett okta-

tók támogató ellenjegyzése esetén az illetékes tudományintézet hagyja jóvá. 

(3) Amennyiben az egyéni tanulmányi rendben részesült hallgató a vizsgáit a tanulmányi tervé-

ben vállalt határidőkig önhibájából nem teszi le, a következő félévtől ilyen kedvezményben nem 

részesülhet. 

(4) Az egyéni tanulmányi rendhez kapcsolódóan az óralátogatás alól részleges felmentést adhat a 

Tanulmányi Bizottság különösen méltánylandó esetben, vagy ha a hallgatót illetékes püspöke 

szolgálatra kirendeli.  

 

 

12.§ Az oktatók tanulmányi felelőssége 
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(1) A szak képzésében érintett szervezeti egységek vezetői, a szak oktatásában részt vevő oktatók 

és egyéb munkatársak felelősséggel tartoznak azért, hogy saját hierarchiaszintjükön megfelelje-

nek a szak képesítési követelményeiben és a tantervben előírt követelményeknek. Ezen belül: 

(2) a rektor, a tanulmányi rektor-helyettes és a szakfelelős felel azért, hogy   

a) a szakokon folyó képzés tanterve megfeleljen a képesítési követelményeknek, 

b) felel a szakok tantervének kidolgozásáért és folyamatos korszerűsítéséért, 

c) felel a szakokon folyó képzés minőségi követelményeiért. 

(3) A tantárgyért (ETN-ben lásd kurzus) felelős szervezeti egység vezetője (intézetvezető) és a 

tantárgyért felelős oktató felelős azért, hogy 

a) a tantárgy tematikája a tantervben előírtnak megfeleljen; 

b) a tantárgyleírás (tantárgyi program) az ETN-ben megfelelően és időben szerepeljen; 

c) a tantárgy meghirdetésre kerüljön. 

 

 

13.§ Képzési és kimeneti követelmények 

 

(1) A megszerezhető végzettség, illetőleg a szakképesítés szakmai követelményeit a képzési és 

kimeneti követelmények (KKK) határozzák meg. 

(2) A szakok képzési és kimeneti követelményét az arra illetékes testületeknek jóvá kell hagynia 

(a MRE Zsinata, Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság). 

(3) A szak képzési és kimeneti követelményének összhangban kell lenni: 

a) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által jóváhagyott képzési és kimeneti köve-

telményekkel és a Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseivel. 

b) az Országos Kredit Tanácsnak (OKT) az előírt kreditek értékére és mennyiségére vonatkozó 

előírásaival, 

c) a Magyarországi Református Egyház Zsinatának az egyházi felsőoktatásra vonatkozó rendele-

teivel. 

(4) A képesítési követelmény tartalmazza: 

a) szak nevét, 

b) a választható szakirányokat és / vagy specializációkat,  

c) a végzettség szintjét (BA, MA) 

d) a szakképzettséget és a hozzájuk kapcsolódó képesítés megnevezését, 

e) a szak képzési célját, 

f) az oktatandó főbb tanulmányi területeket (modulok) és ezek arányait, 

g) a képzési időt félévekben meghatározva (maximális, minimális) 

h) az adott szak megszerzéséhez szükséges kreditszámot, azon belül a kötelező, a választható és a 

szabadon választható követelményt, 

i) a szak megszerzéséhez szükséges nem kredites követelményeket (pl. nyelvvizsga, alkalmassági 

vizsga), 

j) a szigorlati tárgyakat, 

k) a záróvizsga típusát, tárgyait, eredményének kiszámítási módját, 

l) a szakdolgozat követelményeit. 

m) a szak szempontjából lényeges más rendelkezéseket. 

(5) A KKK-hoz tartozik a kötelező tantárgyakra nézve legalább egy, félévekre lebontott minta-

tanterv. A mintatantervnek teljesíthetőnek kell lenni a finanszírozott képzési időn belül. Ettől a 

sorrendtől a hallgató eltérhet a követelményekben egyértelműen megfogalmazott kényszerrende-

zettség betartása mellett. 

(6) Minden félévben annyi tantárgyat kell meghirdetni, hogy ha a képzés bármely finanszírozott 

időtartamú szeletét tekintjük, akkor a szakhoz tartozó különböző tantárgyak összes kreditszáma a 

képesítési követelményben előirt kredites követelményeket legalább 33%-kal meghaladja. 
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(7) Az intézménynek biztosítani kell a szak tantervének teljesítéséhez szükséges feltételek meg-

létét (infrastruktúra, megfelelő mennyiségű és minőségű kreditek teljesítéséhez szükséges tan-

tárgy meghirdetését). 

(8) A képzési és kimeneti követelményt és a tantárgy-listát a Tanulmányi Osztály köteles minden 

jelentkező, ill. beiratkozó hallgató számára az SRTA honlapján és papír alapú formában a Ta-

nulmányi Osztályon hozzáférhetővé tenni. 

 

 

14.§ Az oktatás időbeosztása 

 

(1) Az oktatás féléves rendszerben folyik: őszi, tavaszi félév beosztással. A félév öt hónapból álló 

oktatásszervezési időszak. 

(2) A félévnek két része van: a szorgalmi időszak és a vizsgaidőszak. 

a) A szorgalmi időszak hossza 14 hét (60 tanítási nap + 2 nap tantárgyfelvétel és beiratkozás + 8 

nap gyakorlat),  

b) a vizsgaidőszak legalább 6 hét (25 vizsganap/munkanap/ + 5 nap legáció). A tavaszi félév 

vizsgaidőszaka 6 hét (azaz 25 vizsganap/munkanap/ + 5 nap legáció) és egy hét őszi javítóvizsga 

időből áll a szigorlatok esetében. A vizsgaidőszak végén három napot javítóvizsgák lefolytatására 

kell szabadon hagyni. 

(3) Regisztrációs időszakra két hét áll rendelkezésre. Ennek üteme eltérő a képzés tagozatától 

függően: 

(a) beiratkozásra vagy regisztrációra a (a) nappali tagozatos hallgatók esetében a szorgalmi idő-

szak első két napján, a (b) levelező tagozatos hallgatóknak az első konzultáció két napján van 

lehetőség. 

(b) Tantárgyfelvételre a (a) nappali tagozatos hallgatók esetében a szorgalmi időszak első öt nap-

ján, a (b) levelező tagozatos hallgatóknak az első konzultációs napot követő három napon van 

lehetőség. 

(c) Tantárgyfelvétel módosítására a (a) nappali tagozatos hallgatók esetében a szorgalmi időszak 

második hetének végéig, a (b) levelező tagozatos hallgatóknak az első konzultációt követő máso-

dik hét végéig van lehetőség. 

(4) A félévek időbeosztását a rektor állapítja meg, és a Szenátus hagyja jóvá, beleértve az őszi, 

illetve a tavaszi szünetet. 

(5) Azokon a szakokon, amelyeken levelező képzés folyik, a részidős képzés időtartama – kivéve 

a szakirányú továbbképzést – a teljes idejű képzés tanóráinak legalább harminc, legfeljebb ötven 

százaléka lehet. A szakirányú továbbképzés időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább 

húsz, legfeljebb ötven százaléka lehet. 

(6) A konzultációs időpontok szombatra is eshetnek a hallgatói önkormányzat beleegyezésével. 

(7) A rektor félévente 3-3 nap rendkívüli tanítási szünetet engedélyezhet. 
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III.  

Hallgatói jogviszony 

 

15.§. Hallgatói jogviszony létrejötte 

 

(1) Az intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll az a hallgató, aki az Akadémia bármely szakára 

felvételt vagy átvételt nyert, és a felvétel vagy átvétel félévében szabályszerűen beiratkozott. A 

hallgatói jogviszony kezdete az első beiratkozás dátuma. 

(2) A hallgatói jogviszony létrejöttének előfeltétele az Akadémia valamely szakára történő felvé-

tel vagy átvétel. 

(3) A felvétel és átvétel szabályait a TVSZ „SRTA felvételi és átiratkozási szabályzata” melléklet 

tartalmazza.  

(4) A felvételt nyert hallgató abban a félévben, amelyre felvételt nyert, köteles beiratkozni, mivel 

a hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek csak a beiratkozott hallgatót illetik 

meg. Aki nem iratkozik be, elveszti jogosultságát a képzésben való részvételre. 

(5) A beiratkozás a beiratkozási lap kitöltésével és aláírásával valósul meg. A beiratkozáskor a 

hallgató a Tanulmányi Osztály, ill. a FIR (Felsőoktatási Információ Rendszer) részére megadja a 

nyilvántartáshoz szükséges adatait.  

(6) A beiratkozást követően a Tanulmányi Osztály a hallgató számára leckekönyvet állít ki, 

amelyben a hallgató felvételét és beiratkozását a tanulmányi előadó sajátkezű aláírásával igazolja. 

A beiratkozott hallgatóról a Tanulmányi Osztály törzslapot állít ki.  

(7) A hallgatói jogviszonyt tanúsító közokirat a diákigazolvány, mely az Nftv.-ben meghatározott 

kedvezmények igénybevételére jogosít. 

(8) A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak min-

den félév elején, legkésőbb a regisztrációs időszak végéig a Tanulmányi Osztályon be kell jelen-

tenie, hogy folytatja-e tanulmányait, vagy az adott képzési időszakban hallgatói jogviszonyát 

szünetelteti. 

(9) A hallgató bejelentkezéskor köteles bejelenteni a nyilvántartott adataiban történt változásokat. 

(10) A bejelentkezőnek a bejelentkezéskor igazolnia kell, hogy az Akadémia felé semmiféle tar-

tozása (költségtérítés, internátusi díj, könyvtári díj stb.) nincs. Ennek hiányában a Tanulmányi 

Osztály a bejelentkezést köteles megtagadni. 

 

 

16. § A hallgatói jogviszony szüneteltetése 

 

(1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem 

kíván eleget tenni, illetve ha a hallgató a soron következő képzési időszakra a regisztrációs idő-

szak végéig nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szünetel. 

(2) A hallgatói jogviszony legfeljebb 4 félév időtartamra szüneteltethető, egybefüggő szünetelte-

tésének ideje azonban nem lehet hosszabb, mint két félév. A két félévnél hosszabb, egybefüggő 

szüneteltetést írásban kell az oktatási rektorhelyettesnél kérvényezni. A szüneteltetést az oktatási 

rektorhelyettes csak akkor engedélyezheti, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyából eredő kötele-

zettségeinek szülés, baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül igazolhatóan 

nem tud eleget tenni. A 4 félév időtartamon túl a hallgató jogviszonyát különös méltányossági ok 

esetén a rektor engedélyével további egy alkalommal, legfeljebb 2 összefüggő félév idejére szü-

neteltetheti, amennyiben a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeinek szülés, baleset, be-

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

(3) A hallgatói jogviszony szüneteltetése kivételes esetben a regisztrációs időszakon túl, de leg-

később október 14-ig, illetve március 14-ig is bejelenthető, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyá-

ból eredő kötelezettségeinek szülés, baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül 
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nem tud eleget tenni. A jogviszony szüneteltetéséről ilyen esetekben az oktatási rektorhelyettes 

dönt. 

(4) Az intézmény a hallgató kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szünetelését az első 

félév teljesítése előtt is, ha a hallgató a beiratkozást követően, egy hónapon belül, de legkésőbb 

október 14-ig, illetve március 14-ig, mint az akadémia hallgatója írásban kéri az oktatási 

rektorhelyettestől hallgatói jogviszonya szüneteltetését (passzív félévet), feltéve, hogy a hallgató 

a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más 

váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. 

(5) A hallgatói jogviszony szüneteltetése kivételes esetben a (3) bekezdésben meghatározott ha-

táridőn túl is bejelenthető, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeinek 4 . 

oktatási héten túl szülés, baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud 

eleget tenni. A jogviszony szüneteltetéséről ilyen esetekben a Tanulmányi Bizottság dönt. 

(6) Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgatót fegyelmi büntetésként meghatározott időre 

eltiltják a tanulmányok folytatásától. 

(7) Akit az SRTA-ról fegyelmi vétsége miatt meghatározott időre kizártak, tanulmányai folytatá-

sát csak abban az esetben kérheti, ha mentesült a fegyelmi büntetés hátrányos jogkövetkezményei 

alól. 

 
17. §.  A hallgatói jogviszony megszűnése 

 

(1) A hallgatói jogviszony megszűnik, ha 

a) a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvette, az átvétel napján,  

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

c) a hallgató nem folytathatja tanulmányait államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésben, és 

a költségtérítéses/önköltséges 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,  

e) a hallgató hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt, illetve amennyiben az Erasmus ta-

nulmányi szerződésben vállalt kötelezettségeit anyagi vonatkozásban nem teljesíti – a rektor a 

hallgató eredménytelen felszólítása után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés 

jogerőre emelkedésének napján,  

f) a kizárás fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján,  

g) ha a hallgatói jogviszony létesítéséhez előírt feltétel a továbbiakban már nem áll fenn, az ennek 

tárgyában hozott megszüntető döntés jogerőre emelkedésének napján.  

(2) Az SRTA egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a hallgatónak a hallgatói jogvi-

szonyát,  

a) aki egymást követő harmadik alkalommal nem jelentkezik be a következő tanulmányi félévre, 

feltéve, hogy a hallgató figyelmét előzetesen írásban felhívták arra, hogy kötelezettségének a 

megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről. 

b) aki az ötödik passzív félévet venné igénybe, önhibájából,  

b) akinek meghaladja a nyolc félévet a passzív félévei és azon félévei számának összege, me-

lyekben nem szerzett legalább 15 kreditpontot a kötelező és a kötelezően választandó (szakmai) 

tantárgyakból. 

c) akinek az azonos tantárgyból tett sikertelen javító és ismétlő javító vizsgáinak összesített szá-

ma eléri az ötöt. 

d) aki a képzési idő első 2 aktív félévében nem szerzett legalább 15 kreditpontot az SRTA-n 

meghirdetett és teljesített tárgyakból. 

(3) Azt, akinek megszűnt a hallgatói jogviszonya, törölni kell a hallgatói névsorból. 

 

 



12 

 

18. §. Vendéghallgatói jogviszony 

 

(1) Az SRTA-ra érkező vendéghallgatóval az akadémia hallgatói jogviszonyt létesíthet akkor, ha 

a hallgató igazolni tudja, hogy az a felsőoktatási intézmény, amellyel hallgatói jogviszonyban áll 

(a továbbiakban: anyaintézet), ahhoz előzetesen írásban hozzájárult. A vendéghallgatói jogvi-

szony létesítésének feltételeit, a tanulmányi feltételeket, követelményeket, valamint az esetleges 

költségtérítés módját és összegét az anyaintézettel előzetes megállapodásban kell rögzíteni, vagy 

a vendéghallgató tartózkodását koordináló szervezet programját kell irányadónak tekinteni. A 

SRTA külön figyelmet fordít az EU keretein belül meghirdetett hallgatói mobilitási programok-

ban való részvételre.  

(2) A vendéghallgatóra az Akadémián folytatott tanulmányai idejére az Akadémia szabályzatai  

érvényesek. 

(3) Az SRTA hallgatója vendéghallgatóként más felsőoktatási intézménnyel vendéghallgatói jog-

viszony keretében a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányokat folytathat, amennyiben eh-

hez az SRTA Tanulmányi Bizottsága előzetesen hozzájárult. A hozzájárulást a Tanulmányi Bi-

zottság akkor tagadhatja meg, ha a vendéghallgatói jogviszony létesítésének feltételeiről, a ta-

nulmányi feltételekről, követelményekről, valamint az esetleges költségtérítés módjáról és össze-

géről a fogadó intézettel előzetesen nem sikerült megállapodni.  

(4) Az SRTA hallgatójának másik felsőoktatási intézményben vendéghallgatóként teljesített tan-

tárgyai és azok kreditjei tantárgybeszámítás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba. 

Amennyiben a hallgató ezzel a lehetőséggel élni kíván, úgy a másik felsőoktatási intézményben 

eltöltött félévei beszámítandóak a képzési idejébe. 

 

 

19.§. Párhuzamos képzés 

 

(1) A SRTA hallgatója egyidejűleg más felsőoktatási intézmény vagy saját intézmény más szak-

jának hallgatója is lehet, azaz a két szakot párhuzamos képzés keretében egy időben is végezheti. 

Más felsőoktatási intézmény hallgatója intézményünkkel szintén létesíthet párhuzamosan másod-

lagos hallgatói jogviszonyt.  

(2) A hallgató köteles a más felsőoktatási intézmény párhuzamos képzésében való részvételét a 

Tanulmányi Osztályon bejelenteni. 

(3) Az SRTA-n párhuzamos képzés keretében újabb szak felvételét a Tanulmányi Bizottság en-

gedélyezheti. 

(4) Az SRTA valamely szakát párhuzamosan felvevő hallgatónak az adott szakon, amennyiben 

ezt az SRTA Felvételi Szabályzata előírja, alkalmassági vizsgát kell tennie. 

(5) A SRTA a hallgatói költségtérítés és juttatások ügyében a hatályban lévő Nftv. rendelkezései 

szerint jár el, a hallgatókat a finanszírozásra vonatkozó kormányrendelet alapján sorolja be.  

(6) A párhuzamos képzésben részt vevő hallgatókat az SRTA nem korlátozza tanulmányaik vég-

zésében, ugyanakkor a másik szak felvétele a hallgatót csak a jelen szabályzatban rögzített ese-

tekben és mértékben mentesítheti tanulmányi kötelezettségeinek teljesítése alól. 

 

 

20.§. Áthallgatás 

 

 (1) A hallgató külön engedély nélkül részt vehet másik felsőoktatási intézmény, vagy az SRTA 

valamely másik szakjának előadásain és foglalkozásain, kivéve, ha ezt külön rendelkezés fontos 

érdekből korlátozza vagy kizárja. A hallgató az áthallgatás miatt az SRTA-n nem mulaszthatja el 

egyéb tanulmányi és vizsgakötelezettségeit. Az áthallgatáshoz a másik felsőoktatási intézmény-

ben vagy szakon a felvenni kívánt tantárgy oktatójának hozzájárulása szükséges.  
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(2) Áthallgatás keretében az SRTA tanulmányi foglalkozásain az illetékes oktató engedélyével 

bármely, államilag akkreditált felsőfokú oktatási intézmény hallgatója részt vehet. Az adott tan-

tárgy fölvételéhez az oktatási rektorhelyettes jóváhagyása szükséges.  

(3) A hallgató más szak, más felsőoktatási intézmény valamely tantárgyát is felveheti, és abból 

vizsgát tehet, feltéve, hogy ezt a fogadó intézmény részéről az oktató, az SRTA részéről pedig az 

adott szakért felelős intézet vezetője engedélyezi, a hallgató pedig a tantárgyat az elektronikus 

tanulmányi nyilvántartó rendszerben a regisztrációs időszak alatt szabályszerűen felveszi. Az 

ilyen áthallgatás keretében felvett tantárgy számonkérésének eredménye a hallgató tanulmányi 

átlageredményébe az adott félévben beszámít.  

(4) Áthallgatás keretében a szak képzési és kimeneti követelményeiben előírt kreditszám legfel-

jebb 10%-a teljesíthető.  

(5) Áthallgatás keretében nem jön létre hallgatói jogviszony. 

 

 

21. §. Hallgatók átvétele 

 

(1) A SRTA valamely szakára és szakirányára a magyar képzési nyelvű, államilag akkreditált 

református felsőoktatási intézmények azon hallgatója vehető át 

a) aki az átvételre vonatkozó kérelmének időpontjában legalább két eredményesen lezárt félévvel 

(vagy annak megfelelő oktatási időszakkal) rendelkezik, 

b) akinek a hallgatói jogviszonya fegyelmi eltiltás miatt nem szünetel, elbocsátás vagy fegyelmi 

úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetőleg a kötelező elbocsátás vagy kizárás feltételei nem 

állnak fenn,  

c) és megfelel a SRTA felvételi szabályzatában a SRTA-ra való jelentkezés feltételeinek. 

(2) Hitéleti szakra történő átjelentkezés esetében a Tanulmányi Osztályra eljuttatott írásbeli kére-

lem alapján a Tanulmányi Bizottság véleménye alapján a Szenátus határoz, egyéni mérlegelés 

alapján. A kérelem elbírálása előtt a rektor minden esetben kikéri az elbocsátó intézmény vagy 

hittudományi kar vezetőjének írásbeli állásfoglalását az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel 

teljesülésével kapcsolatban. 

(3) A „nem megfelelt” minősítés miatt más református felsőoktatási intézményben egyházi al-

kalmazott képzésből kizárt és az SRTA valamely egyházi alkalmazott képzésére átvett hallgatót 

az SRTA-n lefolytatandó minősítő vizsgái vonatkozásában egy „feltételesen megfelelt” minősí-

téssel rendelkező hallgatóként kell kezelni. 

(4) Az a hallgató, aki hitelvi kérdések miatt került összeütközésbe valamely református felsőokta-

tási intézmény református keresztyén értékeivel, és ezért őt az egyházi alkalmazott képzésekből 

kizárták, az SRTA egyházi alkalmazott képzésére nem vehető át.  

(5) Az a hallgató, aki hitelvi kérdések miatt került összeütközésbe valamely református felsőokta-

tási intézmény keresztyén értékrendjével, és ezért őt a hitéleti szakokról kizárták, az SRTA hitéle-

ti szakjaira nem vehető át. 

(6) Egy másik intézményben szakot (ugyanazt, amelyre átjelentkezik) vesztett hallgató új felvéte-

li vizsgával kerülhet be az SRTA-ra. Sikeres felvételi-alkalmassági esetén a Szenátus, illetve a 

Felvételi Bizottság által meghatározott feltételek (kötelező szigorlatok, kreditátvitel, egyéb) sze-

rint kezdheti meg tanulmányait. 

(7) Az átvétel iránti kérelemről a Szenátus dönt. A Szenátus elsőfokú döntése ellen a kérelmező a 

benyújtott írásbeli kérelmében jogorvoslati kérelemmel élhet. 

(8) Az átvett hallgatók a Tanulmányi Osztályon leadott formanyomtatványon kérvényezhetik, 

hogy az előző oktatási intézményeikben teljesített tantárgyaikat és azok kreditértékét beszámít-

sák. Az átvett hallgató az adott képzés kreditértékének legalább harmadát az SRTA-n köteles 

teljesíteni. A tantárgy-beszámításról és a kreditbefogadásról jelen szabályzat … §-a rendelkezik. 
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22. § Tagozat, szak, szakirány, illetve specializáció változtatás 
  

(1) A hallgató tagozatának megváltoztatását legalább egy érvényes, lezárt félév (legalább 15 kre-

dit teljesítése) után, legkésőbb a regisztrációs időszak kezdetéig kérheti. Engedélyezése az oktatá-

si rektorhelyettes hatásköre.  

(2) Szakváltás a teológia szakról, a teológia szak lelkész szakirányról a katekéta–lelkipásztori 

munkatárs alapszakra engedélyezhető. A szakváltást a hallgató átjelentkezés útján legalább egy 

lezárt félév után vagy új felvételi eljárással kezdeményezheti.  

(3) A specializáció megváltoztatása egy alkalommal kérvényezhető.  

(4) A szakdolgozati téma megváltoztatása szintén egy alkalommal kérvényezhető, legkésőbb a 

második szakdolgozati kurzus felvételi időszakának a végéig.  

(5) Szakirányváltás a teológia szak és a teológia szak – lelkész szakirány, valamint a katekéta–

lelkipásztori munkatárs szak katekéta szakirány és a katekéta–lelkipásztori munkatárs szak lelki-

pásztori munkatárs szakirány között engedélyezhető. A szakirányváltást a hallgató legalább egy 

lezárt félév után kérvényezheti. Lelkész szakirányra a hallgató sikeres minősítő vizsga után vehe-

tő át.  

(6) Az (1)–(5) bekezdés hatálya alá tartozó kérelmeket a Tanulmányi Osztályra kell benyújtani 

nyomtatott és elektronikus formában, és azokat (a tagozatváltás kivételével) a Tanulmányi Bizott-

ság, a hallgató által felvenni kívánt szak, szakirány vagy specializáció felelősének véleményét 

kikérve bírálja el.  

(7) A szak, szakirány, specializáció és munkarend (tagozat) váltására, az előző szorgalmi időszak 

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

ig kerülhet sor. 

 

 

23. § Kreditelismerés 
 

(1) A hallgató kérheti más intézményben vagy szakon korábban megszerzett tantárgyainak és az 

adott tantárgy kreditjeinek beszámítását (a továbbiakban: kreditelismerés). A beszámított tantárgy 

tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek teljesítése alól a hallgató automatikusan mentesül. 

(2) Kreditelismerést (kredittranszfer) illetően a Kreditbizottság dönt. A Kreditbizottság 

kreditelismerési ügyekben érkező hallgatói kérelmekre egyedi döntéseket hoz. A bizottság a dön-

tés előkészítéséhez szakértői véleményeket kérhet. A szakértő véleményt mond, de nem vesz 

részt a döntésben. Egy-egy arányú megfeleltetésnél a hozott érdemjegyen nem változtathat a 

Kreditbizottság, ennél bonyolultabb megfeleltetés esetén a hozott érdemjegyek ésszerű átlagát 

kell elfogadni.  

(3) Az elismert tantárgyak hozott érdemjegyei (kivéve a részképzésben folytatott tanulmányok 

beszámítását) az adott félév tanulmányi átlagába és a kreditindexébe nem számítanak bele, csak a 

megszerzett kreditek számát növelik. 

(4) A kreditelismerési kérelmet minden félév elején, a regisztrációs héten adhatja le a hallgató az 

Elektronikus Tanulmányi Nyilvántartás (ETN) kérelem modulján keresztül elektronikus formá-

ban (kivéve az előzetes vagy a külföldi részképzésben folytatott tanulmányok beszámítására vo-

natkozó kérelmeket). A külföldi részképzésben (pl. Erasmus+ mobilitási programban) részt vett 

hallgató esetében a Kreditbizottság a kérelmet a regisztrációs hét után is befogadhatja. 

(5) Be kell számítani az adott tantárgyat akkor, ha az adott tantárgy  

a) eredményes számonkéréssel zárult,  

b) a hallgató szakja szempontjából szakmai tantárgynak minősíthető, és annak anyaga legalább 

75%-ban megfeleltethető az SRTA valamely szakmai tantárgyának követelményeivel, vagy  

c) ha az adott tantárgy a hallgató képzésében szabadon választható (ún. értelmiségi tantárgyként) 

elszámolható.  
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(6) Kötelező szakmai tantárgyként tantárgyat azzal a kreditszámmal kell beszámítani, amennyi az 

adott tantárgyhoz az SRTA-n tartozik.  

(7) Ha a tantárgybeszámítás (5) bekezdés b) pontjában rögzített kritériuma csak megközelítő mér-

tékben teljesül, az illetékes oktató és tantárgyfelelős ajánlása alapján a Kreditbizottság  

a) a hallgatótól egyénileg egyeztetett időpontban különbözeti vizsgát kérhet,  

b) vagy az óralátogatás és/vagy a számonkérés alóli részleges felmentéssel a tantárgy teljesítését 

írhatja elő.  

(8) Kötelezően választható és szabadon választható tantárgyat annak eredeti, hozott kreditszámá-

val kell beszámítani. Erasmus+ hallgatói mobilitási programban teljesített tantárgyak beszámítása 

esetén a hallgatót nem érheti anyagi hátrány amiatt, hogy a hozott kreditszámokkal túllépi az 

adott szak teljesítéséhez előírt összkredit-szám 110%-át.  

(9) A kreditelismerés tényét a leckekönyvben és az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rend-

szerben egyértelműen rögzíteni kell. A beszámított tantárgyat annak eredeti értékelésével együtt 

az akadémia tárgykódja alapján, a megállapított kreditértékkel (és érdemjeggyel) a leckekönyv-

ben és az elektronikus tanulmányi nyilvántartó (ETN) rendszerben a Tanulmányi Osztály rögzíti.  

(10) Osztatlan mesterképzés keretében szigorlatok beszámítására nincs lehetőség.  

(11) Kreditelismerés útján a hallgató az adott képzés kreditértékének legfeljebb kétharmadát sze-

rezheti meg: a képzés legalább harmadát az SRTA-n köteles teljesíteni.  

(12) A Kreditbizottság az előzetesen nem formális, informális tanulás során megszerzett tudást, 

munkatapasztalatot – az Nftv-ben, valamint kormányrendeletben meghatározottak szerint – ta-

nulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti. 
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IV.  

A tanulmányi kötelezettség teljesítése 

 

24. §. A tantárgyak meghirdetése 

 

(1) A tantárgy meghirdetéséről a tantárgyért felelős szervezeti egység dönt. 

(2) A tantárgyért felelős szervezeti egység a meghirdetett tantárgyakra minimális és maximá-

lis létszámot is megállapíthat. Ennek tényét a meghirdetéssel egy időben közzé kell tenni. 

Azon tantárgyak listáját, amelyeket a következő tanulmányi félévben meg kívánnak hirdetni, 

valamint a tantárgyak várható számát a szakért felelős szervezeti egység vezetője a kitűzött 

határidőig köteles eljuttatni a Tanulmányi Osztálynak, amely ezt közzéteszi. 

(3) Pótlólagos meghirdetésre csak a szorgalmi időszak kezdetéig van lehetőség. Ezt követően 

pótmeghirdetésre – rendkívül indokolt esetben – csak a rektor adhat engedélyt. 

 

 

  25.§. A tantárgy jellemzői 

 

(1) A kreditpont (tanulmányi pont) egy tantárgy teljesítéséhez szükséges átlagos hallgatói 

összes munka mennyiségének mérőszáma. Megszerzése a tantárgy követelményeinek leg-

alább elégséges szintű teljesítésével lehetséges. A kreditpont a megszerzett eredményes ér-

demjegytől független. 

(2) Az SRTA kreditrendszerében az European Credit Transfer System (ECTS) normáihoz 

alkalmazkodik. A SRTA kredit-tarifája 30 tanulmányi (tanórai és otthoni) munkaóra, így egy 

SRTA kredit egy ECTS kreditnek felel meg. 

(3) A képzésben a legkisebb egység, amelyhez kredit rendelhető: a tantárgy. A tantárgyhoz 

csak egész értékű kredit rendelhető. 

(4) A tantárgyak a hozzárendelt tanulmányi foglalkozás alapján az alábbi kategóriákba sorol-

hatók: 

a) Tanórás, melyekhez előadás vagy gyakorlat tartozik. Ilyenkor a tantárgy-listában meg kell 

adni a heti tanóra-számot. 

b) Tanóra nélküli, pl. szigorlat, legáció, szakdolgozat. A tanóra nélküli tantárgyakhoz kötele-

ző, meghatározott számú konzultáció írható elő.  
(5) A tantárgyak típusai elvégzésük előírása alapján:  

a) Kötelező szakmai, melyet a hallgató az adott szakon kötelezően teljesít. 

b) Kötelezően választható szakmai, amely az adott szak vagy szakirány szempontjából szak-

mai tantárgynak minősülő tantárgyak, amelyek között választva a hallgató a képzési és kime-

neti követelményben meghatározott sáv, meghirdetett szakirány vagy specializáció követel-

ményeit teljesítheti.  

c) Szabadon választható, az SRTA bármely szakán előfeltétel nélkül meghirdetett tantárgy 

nem szakmai tantárgy, amelyek között választva a hallgató az adott szak képzési és kimeneti 

követelményében meghatározott számú kreditet köteles teljesíteni. Szabadon választható tan-

tárgyat a hallgató bármely felsőfokú oktatási intézményben teljesíthet, ha az intézmény kredit-

rendszere ECTS kompatibilis (a tantárgy kreditje átszámítható SRTA kreditre). 

d) Egyéni tanulmányi kurzus olyan tantárgy, melyben a hallgató érdeklődésének, specializáci-

ójának megfelelően olyan témát jelölhet meg tantárgyként, amely nem szerepel az SRTA 

meghirdetett tantárgyai között. Az „egyéni tanulmányi kurzus” tervezetét el kell fogadtatni az 

illetékes Tudományintézettel, amely ez ügyben köteles kikérni a kreditallokációra vonatkozó-

lag a Kreditbizottság véleményét. A kurzus nem kontaktórához kapcsolódik. Része lehet 

egyéni konzultáció az oktatóval, írásbeli dolgozatok, bibliográfia feldolgozása, könyvbeszá-

molók, „terepmunkán” végzett gyakorlatok stb. Értékelése a többi tantárgyhoz hasonlóan tör-
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ténik (kredit + érdemjegy). A „egyéni tanulmányi kurzus” csak az SRTA oktatója felügyelete 

és vezetése alatt kivitelezhető, az alapvizsgai szigorlatok letétele után, a szabadon válaszható 

sáv keretében, félévenként maximum egy. A határidők, és a TVSZ egyéb rendelkezései éppen 

úgy vonatkoznak az „egyéni tanulmányi kurzusra” is, mint a többi tantárgyra. 

(6) A tantárgyak kódokat kapnak a tantárgylistán, amely a tantárgyat egyértelműen azonosítja. 

A tantárgyhoz tantárgyi program tartozik, amelyben meg kell határozni a tantárgy: 

a) kódját 

b) nevét 

c) kreditszámát 

d) felvételének előzetes követelményét (előfeltételek, mellékfeltételek kódjait), 

e) mintatantervben ajánlott felvételét (félév), 

f) a hallgatók maximális létszámát, 

g) a meghirdetés gyakoriságát: 

- minden tanév mindkét félév 

- minden tanév őszi félév 

- minden tanév tavaszi félév 

- páros évszámmal kezdődő tanév mindkét félév 

- páros évszámmal kezdődő tanév őszi félév 

- páros évszámmal kezdődő tanév tavaszi félév 

- páratlanévszámmal kezdődő tanév mindkét félév 

- páratlan évszámmal kezdődő tanév őszi félév 

- páratlan évszámmal kezdődő tanév tavaszi félév, 

h) heti (félévi) tanóráinak számát, 

i) a számonkérés jellegét: 

- gyakorlati jegy 

- kollokvium 

- szigorlat 

- záróvizsga 

j) típusát: 

- kötelező szakmai tantárgy 

- választható szakmai tantárgy (sáv) 

- szabadon választható tantárgy 

k) a tantárgyfelelős nevét, intézetét 

l) az oktató(k) nevét, intézetét, 

m) tantárgy célját, 

n) általános anyagát, tematikáját, 

o) segédanyagokat (kötelező és ajánlott irodalom), 

p) a számonkérés módját és feltételeit (írásbeli, szóbeli, egyéb), 

q) valamint a tantárgyra vonatkozó egyéb megjegyzést. 

(8) Kényszerrendezés: a tantárgy előfeltétele(i) lehet(nek) más tantárgy(ak). Csak az előfelté-

telek teljesítése után lehet az adott tantárgyat felvenni. Kötelező szakmai tantárgynak csak 

kötelező szakmai tantárgy lehet előfeltétele. 

(9) Mellékfeltétel: az SRTA-n meghirdetett tantárgyak mellékfeltétele lehet más tantárgy. 

Kötelező szakmai tantárgynak csak kötelező szakmai tantárgy lehet a mellékfeltétele. 

(10) A tantárgyi programok kidolgozása az illetékes tudományintézetek feladata. A tantárgyi 

program folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése a tantárgyfelelős feladata. 

(11) A tantárgyi program az adott félévben meghirdetett kurzus keretében valósítható meg. A 

kurzus tantárgyi program szerinti meghirdetéséről az adott szakért felelős tudományintézet 

vezetője köteles gondoskodni.  
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(12) A meghirdetett kurzussal kapcsolatos tudnivalókat a kurzus-leírás rögzíti. A kurzus-leírás 

tartalmazza a kurzus oktatójának/oktatóinak nevét, valamint a tantárgyi program valamennyi 

elemét, az adott kurzus szempontjából aktualizált formában.  

(13) A kurzus-leírásokat a kurzus meghirdetéséért felelős oktatók legkésőbb a szorgalmi idő-

szak kezdetéig kötelesek a hallgatók számára az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rend-

szerben (ETN) elérhetővé tenni.  

  

 

26.§. A tantárgyhoz rendelt kredit megállapítása 

 

(1) Új tantárgy esetén a tantárgyi program és az Országos Kredittanács szabályai alapján a 

Szenátus állapítja meg a tantárgy kreditszámát, az összes kreditszám figyelembevételével 

(top-down módszer). Amennyiben a tantárgy kontaktórás , úgy a hozzárendelt kredit nem le-

het több, mint a heti tanórák számának négyszerese, és nem lehet kevesebb, mint a heti tan-

órák számának fele. 

(2) Tantárgy(ak) az érintett tudományintézetek saját hatáskörében összevonhatók, illetve szét-

választhatók. Ekkor az új tantárgy(ak) kreditösszege és a régi tantárgy(ak) kreditösszege 

ugyanannyi. 

(3) Adott tantárgy kreditmódosításánál figyelembe kell venni az Országos Kredittanács által 

megszabott módosítási lehetőséget is. 

(4) A képzési is kimeneti követelmény módosításánál az új tantárgyak a módosítás elfogadá-

sát követő félévtől vezethetők be. Ekkor lehetőség van automatikus tantárgy beszámításra. 

(5) A képzési is kimeneti követelmény módosításánál figyelembe kell venni azt, hogy bár-

mely hallgató esetében a képzési is kimeneti követelményhez megszerzendő kreditszám a 

módosítás (és a hozzá tartozó tantárgy-beszámítás) után nem lehet több mint a módosítás 

előtt. 

(6) Tantárgy-beszámítást kell alkalmazni, ha a hallgató a képzési is kimeneti követelményben 

nem szereplő teljesített tantárgyat kívánja jóvá íratni az érvényes képzési is kimeneti köve-

telményben szereplő tantárgyra. 

(7) A tantárgy-beszámítást a Kreditbizottság hagyja jóvá a beszámítandó és az érvényes tan-

tervben szereplő tantárgyak közös ismeretanyagának megállapítása után. A közös ismeret-

anyagot az érintett oktató állapítja meg. 

(8)
2
 A Szenátus lehetővé teszi minden szak minden hallgatójának az SRTA bármely szakján 

meghirdetett tanegység felvételét, amennyiben előtanulmányaik megfelelnek az adott tanegy-

ség előfeltételeinek. A teljes tanulmányi idő alatt azonban a tantervben meghatározott kredit-

mennyiséget térítésmentesen 10%-kal léphetik túl. 

 

 

 

27.§. Kurzusfelvétel 

 

(1) Az egyes felvehető kurzusokról, követelményekről, meghirdetett foglalkozásokról fél-

évenként/évenként az ETN ad információt.  

(2) A kurzusfelvételt be kell fejezni nappali tagozatos hallgatók esetében a szorgalmi időszak 

ötödik napjáig, levelező tagozatos hallgatóknak az első konzultációs napot követő hármadik 

napig. A tantárgyfelvétel módosítására nappali tagozatos hallgatók esetében a szorgalmi idő-

szak második hetének végéig, levelező tagozatos hallgatóknak az első konzultációt követő 

második hét végéig van lehetőség. Módosítást a Tanulmányi Osztályon az ETN kérelem mo-

                                                 
2
 Beiktatta a Szenátus 2009/102. számú határozata, hatályos 2009. szeptember 14-től 
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dulján keresztül elektronikusan kell kérvényezni, a módosítási kérvényeket a tanulmányi elő-

adó és a tanulmányi titkár bírálja el, szükség esetén az érintett oktatóval egyeztetve, és a ta-

nulmányi titkár végzi el a módosítást. 

(3) A hallgatók által az ETN-ben felvett kurzusok az elektronikusan generált, az adott félévre 

vonatkozó leckekönyvi betétlapnak a beragasztásával kerülnek be a papíralapú leckekönyvbe.  

(4) A felvett kurzusukhoz tartozó hallgatói névsort az oktató az ETN-ben megtekinti, egyezte-

tés vagy órai katalógus végett kinyomtatja, azzal kapcsolatban észrevétellel fordulhat a szak-

felelőshöz vagy a Tanulmányi Osztályhoz.  

(5) Tantárgyat csak abban a félévben lehet (a határidők betartásával) felvenni, amikor az okta-

tásra kerül. A meg nem hirdetett tantárgyat a szaktanár javaslata alapján a Tanulmányi Bizott-

ság engedélyezheti. (Ezt a Tanulmányi Osztálynak az index bejegyzés rovatában számon kell 

tartani.) Az előfeltételek betartásáért a hallgató felelős, az előfeltételek teljesülését, a szigorla-

tok megszerzésének feltételeit a Tanulmányi Osztály ellenőrzi, igazolja, és az előfeltétel(ek) 

nem teljesülése esetén az érintett tantárgyat törli. 

(6) A hallgató csak olyan tantárgyat vehet fel, melynek előfeltételeit teljesítette. Ugyanígy 

kell eljárni a mellékfeltételek esetében is.  

(7) Az oktató a kurzus felvételét törölheti, ha a hallgató az első két foglalkozás egyikén sem 

jelent meg. 

(8) Amennyiben a hallgató egy kurzusra jelentkezett, de az nem indul el, jogosult e helyett 

másik kurzusra jelentkezni, és azt felvenni. 

(9) Ha az SRTA hallgatója más intézményben teljesített tantárggyal kíván kreditet szerezni, 

azt a Leckekönyvbe a megfelelő kódszámmal fel kell venni és a szaktanár jóváhagyásával a 

Kreditbizottsággal el kell fogadtatni. A Tanulmányi Osztály az elfogadást a tantárgy mellé 

bejegyzi. 

(10) Amennyiben a kötelezően vagy szabadon választható kurzusra jelentkező hallgatók lét-

száma meghaladja a tervezett maximális létszámot, akkor az oktató szűkítheti a hallgatói lét-

számot az alábbi rangsorolás szerint azok javára, 

a) akik számára a tantárgy kötelező és a tantárgyat a tanterv szerint kívánják felvenni, 

b) akik már egyszer sikertelenül próbálták meg felvenni a tantárgyat, 

c) akik számára a tantárgy kötelezően választható és a tantárgy a tanterv szerint kívánják fel-

venni, 

d) akiknek képzéséből már csak 60 kredit megszerzése van hátra, 

e) a többi hallgató. 

(11) A speciális szükségletű hallgatók a rangsoroláshoz képest előnyt élvezhetnek a helyzetük 

alapján, ennek megállapítására a tantárgy vezetője jogosult. 

(12) A kurzus oktatója a szorgalmi időszak harmadik hetének első munkanapjáig köteles 

megállapítani a kurzus felvételére jogosultak névsorát. 

(13) Amennyiben létszámkorlát van a kurzusra megállapítva, az ETN rendszer nem engedi 

annak felvételét. 

(14) Az oktató óraterhelésébe beszámítható kurzus akkor tartható meg, ha a kurzusra a szor-

galmi időszak első hetének végéig a kurzusra megállapított minimális létszámú hallgató, de 

legalább 3 fő jelentkezett. 

(15) Amennyiben a kurzusra nincsen minimális hallgatói létszám megállapítva, és kevesebb, 

mint 5 fő vette fel, a kurzust tantárgyat nem kötelező elindítani. 

(16) A létszámra és órarendre nézve a kötelező szakmai tantárgyak felvehetőségét minden 

olyan hallgató számára biztosítani kell, aki felveheti a tantárgyat, és abban a félévben tanul, 

amely a tantárgy ajánlott felvételi féléve. 

(17) Az intézmény minden beiratkozott hallgató számára elérhetővé teszi a vonatkozó sza-

bályzatokat, a képzési és kimeneti követelményeket és a tanulmányi tájékoztatót. 
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(18) Amennyiben a tájékoztatásra és az adminisztrálásra lehetőség van elektronikus úton és az 

intézmény biztosítja a szükséges eszközöket, az oktatók és a hallgatók kötelesek az elektroni-

kus rendszert használni. 

 

 

28. § Tanulmányi foglalkozások 

 

(1) Tanulmányi foglalkozások (tanórák: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmé-

nyek teljesítéséhez oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás) formái:  

a) előadás,  

b) szeminárium,  

c) konzultáció,  

d) gyakorlat.  

(2) A foglalkozások időbeosztását és helyét az órarend tartalmazza. 

(3) A Tanulmányi Osztály a félév kezdete előtt összeállítja a képzések órarendjeit, azokat az 

oktatóknak időben eljuttatja, hogy észrevételeiket, javaslataikat megtehessék. Az órarendnél 

figyelembe kell venni, hogy az adott félév kötelező tantárgyai ne ütközzenek egymással. Ez a 

beosztás kizárólag a Tanulmányi Osztály hozzájárulásával módosítható. 

(4) A tantárgy teljesítésének tartalmi és formai feltételeit (tételsor, hiányzás, igazolás, vizs-

gáztatás rendje: írásbeli-szóbeli, házi dolgozat vagy gyakorlati feladatok elvégzése, jegymeg-

ajánlás feltételei, stb.) az oktató szabja meg. A feltételeket a kurzus felvétele előtt, legkésőbb 

az első foglalkozás során szóban is közölni kell a hallgatókkal. 

(5) Az óralátogatás feltételét tekintve a kontaktórák háromnegyedének kötelező látogatásánál 

szigorúbb feltétel nem szabható. Amennyiben a hallgató a tantárgy megszabott tartalmi és 

formai feltételeit nem teljesítette, úgy a tantárgyhoz „nem teljesített” bejegyzést kap. 

(6) Az oktatók az előadásokat, szemináriumokat, gyakorlatokat akkor kötelesek megtartani, 

ha azokon legalább 3 hallgató megjelent. Ellenkező esetben az oktató a foglalkozás idejére 

konzultációs céllal a hallgatók rendelkezésére áll, de a foglalkozást nem köteles megtartani. 

Amennyiben az oktató 15 percet késik a tanóráról, úgy a hallgatótól a hiányzás nem kérhető 

számon. 

(7) A tanórák időtartama 45 perc. Egymás után legfeljebb két tanóra tartható szünet nélkül. 

 

 

29. §. A tantárgy teljesítése 

 

(1) A hallgató teljesíti a tantárgyat, ha számonkéréskor az elégtelen érdemjegynél (vagy a 

„nem felelt meg” minősítésnél) jobb érdemjegyet (minősítést) kap. Aláírással (teljesített-nem 

teljesített) 0 kredites tantárgy értékelhető. A számonkérés módját a tanterv, a tartalmi köve-

telményeket a tantárgyi program tartalmazza. 

(2) A hallgató nem teljesíti a tantárgyat, ha indexébe felvette, de a kérdéses tantárgyból je-

gyet, minősítést nem szerzett, kivéve, ha a Rektori Hivatal a 21. § (5) bekezdése alapján töröl-

te, vagy ha a tantárgy a 21. §. 15. bekezdése szerint nem indul.  

(3) Egy-egy tantárgyat összesen 3 alkalommal lehet felvenni. Összesen 6 alkalommal lehet 

kísérletet tenni egy tantárgy teljesítésére. Ezt követően a felsőoktatási intézmény egyoldalú 

nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, akinek az azonos 

tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt.  

(4) Az oktató a tantárgy elvégzését az érdemjegynek az ETN-be való bejegyzésével, s az on-

nan kinyomtatott vizsgalapnak a Tanulmányi Osztályra való eljuttatásával igazolja. Az érdem-

jegyet a hallgató Leckekönyvébe is be kell jegyezni. Ha e két bejegyzés bármelyike hiányzik, 
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a leckekönyvet a Tanulmányi Osztály nem tudja lezárni, a tantárgy értékelése nem érvényes. 

Az oktató akadályoztatása esetén a bejegyzésére az intézetvezető vagy a szakfelelős jogosult. 

(5) Az egyszer teljesített tantárgyat az egyéb tanulmányok esetleges sikertelensége nem ér-

vényteleníti. Javítás céljából ugyanazt a tantárgyat újra teljesíteni nem lehet. 

(6) A szakirányváltással a hallgató régi szakirányán elvégzett és az új szakirányon is elfogad-

ható tantárgyait nem veszti el. 

(7) Ha a hallgató jegyet nem kíván szerezni, kívánságára a tantárgy látogatását az oktató alá-

írásával a leckekönyvben igazolhatja, ez azonban nem minősül teljesített tantárgynak, ebben 

az esetben a leckekönyvbe „nem teljesített” bejegyzés kerül. 

 

 

30. §. Az előtanulmányi rend 

 

(1) Indokolt esetben a tanterv a tantárgyak teljesítési sorrendjét előírhatja. Ez azt jelenti, hogy 

valamely tantárgy vagy tantárgycsoport (modul) teljesítése feltétele valamely más tantárgy 

vagy tantárgycsoport (modul) teljesítésének. Ezt a szakos tantárgylistán jelezni kell. 

(2) Az előtanulmányi rend alapulhat 

a) képzési szakaszokon, mikor a tanterv előírja, hogy az alacsonyabb képzési szakasz valam-

ennyi tantárgyának teljesítése (azaz a szakasz lezárása) előfeltétele a magasabb szakasz bár-

melyik tantárgya teljesítésének. A szakaszhatárt ilyenkor csak lezárt szakasz birtokában lehet 

átlépni (minősítő, alapvizsga, teológiai szigorlatok szakasza). 

b) előfeltételes tantárgyakon, mikor bizonyos tantárgy(ak) teljesítésének előfeltétele: 

     - valamely más tantárgy(ak) előzőleges megszerzése; 

     -  valamely más tantárgy(ak) meghatározott eredménnyel minősített megszerzése; 

     -  egyéb, a tantervben rögzített követelmény (pl. nyelvtudás); 

c) mellékfeltételes tantárgyakon, mikor bizonyos tantárgy(ak) megszerzésének feltétele valamely 

más tantárgy azonos félévben történő előzetes teljesítése. 

(3) Kötelező szakmai tantárgynak választható szakmai tantárgy nem lehet elő-, illetve mellék-

feltétele. Egy tantárgynak legfeljebb három tantárgyi elő-, illetve mellékfeltétele lehet. 

(4) Az oktató, vizsgáztató eltekinthet valamely kötelezően választható vagy szabadon választ-

ható tantárgy teljesítésének elő-, illetve mellékfeltételétől. Ezt a leckekönyvbe a megszerzen-

dő előfeltételes tantárgy sorába kell beírnia („Az [kódszám] előfeltételtől eltekintek.” szöveg-

gel), és alá kell írnia. 

(5) Az elő-, ill. mellékfeltételtől való eltekintés nem jelenti az előfeltételként meghatározott 

tantárgy (vagy egyéb követelmény) teljesítése alóli felmentést. 

(6) Az elő-, ill. mellékfeltételes tantárgy nem tekintendő teljesítettnek, a leckekönyvből tör-

lendő, ha az elő-, ill. mellékfeltétel teljesülése hiányzik, a (4) bekezdésben foglaltak kivételé-

vel. A Tanulmányi Osztály az elő-, ill. mellékfeltétel teljesült voltát ellenőrzi. 

 

 

31.§. Felmentés 

 

(1) A Kreditelismerés útján teljes mértékben beszámított tantárgy tanulmányi és vizsgakötele-

zettségeinek teljesítése alól a hallgató automatikusan mentesül. 

(2) Ha a hallgató a kötelező foglalkozásokon nem tud részt venni, rendkívüli esetben (hosszan 

tartó betegség, hivatalos távollét, vendéghallgatói távollét, külföldi résztanulmányok stb.) 

kérelmére a Tanulmányi Bizottság az oktatóval való egyeztetést követően engedélyezheti, 

hogy teljes vagy részleges felmentést kapjon a tantárgy foglalkozásain való részvétel alól. A 

kérelmezésre szolgáló formanyomtatványon a hallgató köteles kérelmét megindokolni, az 
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oktató pedig rögzíti, hogy a hallgatónak milyen engedményt ad és milyen kötelezettséget ír 

elő, majd a formanyomtatványt aláírásával hitelesíti. 

 

 

32. §. Az ismeretek ellenőrzése és értékelésének formái 

 

(1) A tantárgyhoz rendelt – s a tantárgyi programban meghatározott – ismeretek megszerzésé-

nek ellenőrzése a tantárgyért felelős szervezeti egység feladata. Az adott tantárgy jellegétől 

függően a számonkérés lehet 

a) ha kontaktórás a tantárgy  

- a gyakorlati követelmény teljesítése alapján megadott gyakorlati jegy, illetve gyakorlati jegy 

és beszámoló; 

- előadás esetén kollokvium; 

b) szigorlathoz rendelt tantárgy esetén bizottsági vizsga 

c) terepgyakorlat, illetve szakmai gyakorlat esetén a tantárgyért felelős oktató által a tanrend-

ben meghatározott követelmény teljesítése alapján megadott gyakorlati jegy; 

d) oktatási gyakorlat esetén a tantárgyi programban meghatározott követelmény teljesítése 

alapján megadott gyakorlati jegy; 

e) szakdolgozat esetén az értékelés a szakdolgozathoz csatolt bírálat, valamint a szóbeli védés 

alapján történik. 

(2) Gyakorlati követelmény lehet: 

a) a gyakorlaton való részvétel és 

b) a gyakorlaton végzett feladatokról történő beszámoló és/vagy 

c) a gyakorlat idején kívül elvégzendő feladat és/vagy 

d) zárthelyi dolgozat és/vagy 

e) más, a tantárgyi programban meghatározott követelmény. 

(3) A gyakorlatokon való részvétel alapján a gyakorlatvezető: 

a) a gyakorlati jegy beírását nem tagadhatja meg, amennyiben a hallgató a megtartott foglal-

kozások negyedénél kevesebb alkalommal hiányzott a foglalkozásról; 

b) egynegyed és egyharmad közötti távollét esetén jogosult többletfeladatot előírni vagy a 

gyakorlati jegy beírását megtagadni; 

c) egyharmadot meghaladó távollét esetén köteles a gyakorlati jegy beírását megtagadni. 

(4) A gyakorlati követelmény (a részvétel kivételével), amennyiben a tantárgyért felelős okta-

tó ezt lehetővé teszi, beszámolóval is teljesíthető. 

(5) A gyakorlati jegyet a vizsgaidőszak első hetének végéig az indexbe be kell írni, és a vizs-

galapot a Tanulmányi Osztályon le kell adni. 

(6) A kollokvium lehet 

a) szóbeli vizsga, 

b) írásbeli vizsga 

c) „A” típusú kombinált vizsga, amikor a vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, és a kollokvi-

um eredményét a tantervben rögzített módon a két rész eredménye alapján állapítják meg, 

azonban a sikeres teljesítés feltétele mindkét rész sikeres teljesítése; 

d) „B” típusú kombinált vizsga, amikor a vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, és az írásbeli 

rész sikeres teljesítése előfeltétele a szóbeli részen való részvételnek, a vizsga eredménye a 

szóbeli rész eredménye. 

(7) Az „A” típusú kombinált vizsga esetén a tantárgy vezetője, a hallgató egyetértése esetén, 

jogosult az írásbeli rész alapján a szóbeli vizsgától eltekinteni, és az írásbeli rész értékelését 

vizsgajegynek tekinteni. 

(8) A kombinált vizsgák írásbeli része az oktató döntése alapján a szorgalmi időszakban írt 

zárthelyi dolgozattal, illetve házi feladatokkal teljesítendő. Ha a kombinált vizsga írásbeli 
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részét kötelezően a szorgalmi időszakban írt zárthelyi dolgozatok alkotják, akkor ezek száma 

legfeljebb 3 lehet, és legalább 2 héttel a megírásuk előtt meg kell hirdetni őket. 

(9) A vizsgaidőszakon túli időpontra, de legfeljebb a következő félév beiratkozási / regisztrá-

ciós időszakának kezdetéig, csak a Tanulmányi Bizottság engedélyezhet vizsgát. A vizsgaidő-

szak utáni vizsga díjköteles; a szolgáltatási díj alól a Tanulmányi Bizottság mentességet adhat.  

(10) A hallgató – az oktatóival történő előzetes egyeztetés alapján – a szorgalmi időszakban is 

tehet vizsgát (elővizsga), amelyet a leckekönyvben és az elektronikus tanulmányi nyilvántartó 

rendszerben rögzíteni kell.  

(11) A sikeres elővizsgát követően a hallgatót az óralátogatás alól fel kell menteni.  

(12) Az elővizsga – illetve az arra való felkészülés – miatt a hallgató egyéb tanulmányi (pl. a 

más tanórán való részvétel) kötelezettsége alól nem mentesül.   

(13) A vizsgák közül a szigorlat és a záróvizsga követelményeit a tanterv rögzíti, azok a vizs-

gáztató személyétől és a tantárgy tárgykörében esetleg meghirdetett tantárgy(ak)tól függetle-

nek. 

(14) A szigorlatokat a hallgatók akkor vehetik fel, ha azoknak minden előfeltételét teljesítet-

ték. Aki a szigorlat előfeltételét abban a félévben teljesíti, amelyben a szigorlatot is teljesíteni 

akarja, annak a szigorlat előtt legalább 5 munkanappal le kell zárnia minden előfeltételt, csak 

ezután kérheti annak felvételét. A szigorlatot ebben az esetben a hallgató a tantárgyfelvételre 

kijelölt időn túl is pótdíj nélkül felveheti, illetve felvettetheti. 

(15)
3
 Teológia szak lelkészi szakirányon a szigorlatok rendje a következő: 

a) Minősítő vizsgai szigorlat (a Tantervben előírt tárgyakból): összevont szigorlat, mely leg-

később a negyedik félév végén kötelező, teljesítése pedig előfeltétele a tanulmányok további 

folytatásának lelkészi szakirányon. A minősítő szigorlatok teljesítése nélkül a következő fél-

évre lelkészi szakirányra beiratkozni nem lehet, a hallgató elveszti a lelkészi szakirányt. A 

hallgató teológia szakon a képzést folytathatja tovább. A minősítő szigorlatok megkezdésének 

feltétele a tanterv szerinti első éves biblia- és hitvallásismeret tanegységek teljesítése. 

Amennyiben a hallgató négy félév alatt sem teljesíti az 1. tanév tanterv szerinti kötelező tan-

tárgyait, az egyházi alkalmazott képzésben alkalmatlannak minősül. 

b) Alapvizsga szigorlatok (a Tantervben előírt tárgyakból): összevont szigorlat, melyet legké-

sőbb a nyolcadik félév végéig le kell zárni, teljesítése pedig előfeltétele a tanulmányok továb-

bi folytatásának lelkészi szakirányon. A szigorlatok megkezdésének feltétele egy alapvizsga 

dolgozat megírása.  

c) Teológiai szigorlatok (a Tantervben előírt tárgyakból): a szigorlatokat a gyakorlati év meg-

kezdéséig teljesíteni kell. A szóbeli szigorlatok az akadémiai bizottság előtt zajlanak, kivéve 

az Igehirdetés szigorlatot, amelynek egyik része egy igehirdetés írásbeli elkészítése zárthelyi 

dolgozatként, másik része pedig szóbeli nyilvános vizsga az egyházkerületi és egyházmegyei 

képviselőkből is álló Gyakornoki szigorlati vizsgabizottság előtt, ahol a jelölt összefoglalja a 

megírt igehirdetését, és válaszol a bizottság kérdéseire. 

(16) A szemináriumok felvételének szabályozása a teológia szakon: 

a) Szemeszterenként egy szeminárium (alap-és főszeminárium) felvétele engedélyezett. 

b) A teljes tanulmányi idő alatt minden tudományintézetnél teljesíteni kell egy alap és egy 

főszemináriumot, valamint egynél többet annál a tudományintézetnél, ahol a szakdolgozat 

készül.  

(17) A tantárgy értékelése lehet: 

a) ötfokozatú (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen); 

b) háromfokozatú (kiválóan megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1)) 

c) nem teljesített, teljesített 

                                                 
3
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(18) A tantárgyhoz tartozó kredit megszerzéséhez legalább elégséges vagy megfelelt ered-

ményt kell a hallgatónak teljesíteni. 

(19) A zárthelyi írásbeli vizsga egy félévi tananyagnál nem nagyobb ismeret számonkérése. A 

kollokvium egy-egy féléves tantárgy anyagának számonkérése, a szigorlat több félév anyagá-

nak szintetizáló számonkérése. 

 

 

33. § A vizsgáztatás rendje 

 

(1) Államilag finanszírozott/állami ösztöndíjas hallgató akkor bocsátható vizsgára, ha a szor-

galmi időszak befejezéséig előírt kötelezettségeinek eleget tett.  

(2) A költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgató költség-térítési/önköltségi és 

egyéb fizetési kötelezettségének eleget téve bocsátható vizsgára. Ellenkező esetben a Tanul-

mányi Osztályon a hallgató a leckekönyvét nem veheti fel, a vizsgára jelentkezés letiltására 

kerül sor, és az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerbe sem lehet számára jegyet 

beírni. 

(3) A vizsgázás előfeltétele a vizsgára való jelentkezés. 

(4) Adott vizsganapon csak az a hallgató vehet részt, aki a vizsgára legkésőbb a vizsgát meg-

előzően 24 órával jelentkezett, és jelentkezését elfogadták. 

(5) A hallgató jogosult a vizsgára való jelentkezését legkésőbb a vizsganapot megelőző nap 

24 óráig visszavonni, illetve új vizsgaidőpontra jelentkezni (vizsgahalasztás). 

(6) A hallgató feliratkozás nélkül is megjelenhet valamely vizsganapon, s vizsgázhat olyan 

feliratkozottak helyén, akik nem jelentek meg, a feliratkozott létszámot azonban a vizsgáztató 

nem köteles túllépni. 

 (7) A megállapított időpontban a hallgató köteles a vizsgán megjelenni. A vizsgáról való tá-

volmaradás nem befolyásolhatja a hallgató tudásának értékelését. Ha a hallgató nem jelent 

meg a vizsgán, és távolmaradása nem volt indokolt, köteles késedelmi díjat fizetni. A lecke-

könyvbe és az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerbe a tantárgy mellé „nem jelent 

meg” bejegyzés kerül. A vizsga időpontjáról elkéső hallgató meg nem jelentnek tekintendő. 

Igazoltnak kizárólag az a távollét tekinthető, amely hallgató önhibáján kívül, külső körülmé-

nyek miatt következett be. Az igazolást a vizsgáztatónak kell benyújtani; az igazolás elutasítá-

sa esetén a hallgató a TI döntését kérheti. 

(8) A vizsga napján belül a vizsga időpontját a tudományintézet vagy a vizsgáztató csoporto-

san vagy személyre szólóan kijelölheti. Időpont kijelölés hiányában a vizsga időpontja valam-

ennyi aznapra feliratkozott vizsgázó számára reggel 9 órának értendő. 

(9) A vizsga a vizsgakérdés elhangzásával vagy a tételhúzással megkezdettnek tekintendő. 

(10) Szóbeli vizsga esetén a vizsgázó számára 10 perces felkészülési időt kell biztosítani. Et-

től a hallgató és az oktató közös megegyezéssel eltérhet. 

(11) A szóbeli vizsgák a kar oktatói számára nyilvánosak. Az írásbeli vizsgadolgozatokat a 

vizsgáztató a félév végéig köteles megőrizni, azokba az érdekeltek betekinthetnek. 

(12) Zárthelyi dolgozat, ill. írásbeli vizsga esetén a hallgató dolgozatát köteles beadni, ezek 

hiányában dolgozata elégtelen (nem felelt meg) értékelésű. 

(13) A kiírt vizsga megtartásáért az illetékes intézetvezető a felelős. Amennyiben a vizsgát a 

szakoktató tanár nem tudja megtartani, úgy köteles az aznapra bejelentkezett hallgatóknak az 

írásbeli vizsga lehetőségét felkínálni, vagy a hallgatók számára a kijelölt vizsgaidőpontokon 

túl külön időpontokat is biztosítani. Vizsga időpontját előrébb hozni csak minden érintett 

hallgató egyetértésével lehet. 

(14) A szigorlatot legalább háromtagú bizottság előtt kell tenni. A szigorlati bizottságot és 

annak elnökét az adott szakot gondozó intézet vezetője kéri fel. A szigorlat feleletei alatt a 

bizottság legalább két tagjának jelen kell lenni, a szigorlatról jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
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szigorlaton a hallgatónak írásban rögzített tételek közül kell húznia. Komplex (két tantárgy) 

szigorlat esetén az érdemjegyet a két felelet átlaga adja. Az egyik része sikertelensége esetén a 

javító vizsgán csak azt kell megismételni. 

(15) A szigorlatnak is lehet írásbeli része, de szóbeli számonkérést is kell tartalmaznia. 

(16) A szigorlati vizsgákon a hallgató a vizsga megkezdése előtt nem kérhet póttételt. Kizáró-

lag a vizsgáztató oktató vagy a vizsgabizottság elnöke utasíthatja a hallgatót póttétel húzására.  

(17) A vizsgák zavartalanságáért, nyugodt légköréért a vizsgáztató, illetve a vizsgabizottság 

elnöke felelős. 

(18) Az SRTA értékelési rendszere abszolút tudásmennyiséget mér, és ezáltal biztosítja, hogy 

az érdemjegy és a tantárgyra fordított munkaóra egy átlagos hallgatónál arányban legyen 

egymással. 

(19) Az ötfokozatú értékelés szempontjai: 

a) Jeles (5) osztályzat adható, ha a hallgató az egész anyagot érti, azt összefüggően, rákérde-

zések nélkül szabatosan és világosan adja vissza, az ellenőrző kérdésekre is hibátlanul felel. 

Írásbeli dolgozatoknál a teljesítmény 90%-os határt eléri vagy efölött van. Tesztek átlaga leg-

alább 4,7. Kivételes minősítésként adható kiemelt (kitűnő) osztályzat, amennyiben a hallgató 

a megkívánt mérték felett teljesít, esetleg idegen nyelvű forrásmunkákat is felhasznál. A kitű-

nő minősítés a tanulmányi átlagban jeles (5) értékű.  

b) Jó (4) osztályzat adható, ha a hallgató az egész anyagot alaposan ismeri, lényegi hibát nem 

ejt feleletében, de egy-két apró részletre nem terjed ki a figyelme, illetve folyamatos szám-

adásban akadozik. Teszteknél a zárthelyi átlaga a 3,7-et eléri, illetve legalább 75%-ra teljesíti 

az írásbeli követelményt. 

c) Közepes (3) osztályzat adható annak a hallgatónak, aki az anyag egészét tekintve tájéko-

zott, de néhány kérdésben pontatlan vagy bizonytalan, részletkérdésekben többször hibázik, 

vagyis általában az derül ki, hogy a tárgyat összefüggésében jól áttekinti, de felkészülése nem 

elég alapos. Írásbeli dolgozatának teljesítménye legalább 60%-os, a tesztek átlaga pedig leg-

alább 2,7. 

d) Elégséges (2) osztályzat adható annak a hallgatónak, akinek felkészültsége a kredit meg-

szerzéséhez szükséges követelményeket minimális szinten teljesítette. Az anyagot áttekinti 

ugyan, de lényegi kérdéseket illetően is többször hibázik, az anyag súlypontozásában téved. 

Írásbeli teljesítménye a 50%-ot legalább elérte, illetve tesztjeinek az átlaga 2,0-nál nem rosz-

szabb. 

e) Elégtelen (1) az értékelése annak, akinek a teljesítménye az 50%-ot nem éri el. Mind szóbe-

li, mind írásbeli vizsga esetén adható elégtelen akár egyetlen, igen súlyos szakmai tévedés 

vagy mulasztás megnyilvánulása esetén is. Elégtelen osztályzat és a vizsgából kizárás jár meg 

nem engedett eszközök és módszerek alkalmazása esetén.  Elégtelen osztályzatot csak a javí-

tóvizsga szabályai szerint lehet kijavítani. 

(20) Amennyiben a hallgató beadott házi dolgozatában, szakdolgozatában a szokásos módon 

nem jelzett idegen anyag szerepel (plágium), a dolgozat értékelése elégtelen (nem felelt meg). 

(21) A hallgató vagy a vizsgáztató oktató kérelmére a javítóvizsgára bizottságot kell állítani. 

A bizottság tagjait az adott tantárgyat meghirdető intézet vezetője jelöli ki. A bizottságnak az 

eredeti vizsgáztató is tagja. 

(22) Ha a hallgató bizottság előtt vizsgázik (szigorlat, szakdolgozatvédés stb.), szavazategyen-

lőség esetén az elnök szavazata dönt. 

 

 

34. § A vizsgaidőszak 

 

(1) A tudományintézetek — hacsak ettől eltérő megszorítást a tantárgyi program nem közöl 

— mind a tavaszi, mind az őszi félévet záró vizsgaidőszakban kötelesek lehetővé tenni bár-
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mely vizsga letételét, ha a hallgató a kérdéses tantárgyat a félév elején az ETN-ben fölvette. A 

hallgató a vizsgatantárgyat – kivételes méltánylást érdemlő esetben – akkor is fölveheti, ha 

annak tárgykörében a kérdéses félévben előadás nem indul. 

(2) A tudományintézet a hallgatónak akkor köteles vizsgát biztosítani, ha a hallgató a kérdéses 

tantárgyat az ETN-ben fölvette, és valamely vizsgaidőpontra feliratkozott. 

(3) A vizsgaalkalmakra maximált létszámot lehet megállapítani. 

(4) A vizsgák időpontját a vizsgáztató oktató állapítja meg. A vizsgaalkalmak számát (javító-

vizsgák nélkül) úgy kell megállapítani, hogy az összesített maximált létszám elérje a tantár-

gyat felvett hallgatók létszámának 120%-át. A vizsgaidőszak két felében a hallgatók számára 

ugyanannyi vizsgázási lehetőséget kell biztosítani. Ettől a hallgatók hozzájárulásával el lehet 

térni. A hallgatók és a tantárgy oktatója közti vita esetén az illetékes Tudományintézet dönté-

sével a vizsgáztató oktatót felülbírálhatja. 

(6) Vizsgaidőpontot kizárólag a vizsgaidőszakra lehet kijelölni. 

(7) A tantárgy oktatója egyes vizsgaidőpontokat javítóvizsga-időpontként jelölhet meg. 

(8) A hallgatót a vizsgaidőpontokról a vizsgaidőszak megkezdése előtt legalább két héttel 

tájékoztatni kell. Lehetőség van arra is, hogy a vizsgaidőpontokat a tanrendben közöljék. 

(9) Ha egy vizsgaidőpontra a szorgalmi időszak utolsó napjáig akár egyetlen hallgató is fel-

iratkozott, a vizsgát meg kell tartani; ha azonban ugyaneddig senki sem iratkozott fel, a vizs-

ganapot a vizsgáztató oktató vagy intézetvezető törölheti. 

 

 

35. § Sikertelen vizsgák megismétlése 

 

(1) Eredménytelen vizsga (szigorlat) letételét ugyanabban a vizsgaidőszakban még egyszer 

lehet megkísérelni (javítóvizsga). A sikertelen vizsga és a javítóvizsga között legalább három 

napnak kell eltelni. E feltétel teljesülése érdekében a vizsgaidőszak végén 3 napot a javító-

vizsgák lefolytatására kell szabadon hagyni. 

(2) Mind a gyakorlaton, mind a vizsgán kapott elégtelen osztályzatot, illetőleg a „nem felelt 

meg” értékelést az oktató köteles az ETN-be és a hallgató leckekönyvébe bejegyezni. 

(3) Ha az elégtelen szigorlat kijavítását ugyanabban a vizsgaidőszakban a tanterv kizárja, ezt a 

tantárgyi programban jelezni kell „azonos vizsgaidőszakban nem ismételhető” szöveggel. 

(4) Elégtelen gyakorlati jegy és gyakorlatértékelés javítására ugyanabban a félévben nincs 

lehetőség. 

(5) Az elégtelen (nem felelt meg) osztályzat azonos vizsgaidőszakban történő javítása esetén 

az új jegyet a tanár az ETN-be bejegyzi, és a leckekönyvbe az elégtelen érdemjegy alá írja. 

(6) Az elégtelen (nem felelt meg) osztályzatot bármely későbbi félév folyamán csak akkor 

lehet kijavítani, ha az új félév elején a hallgató a tantárgyat a leckekönyvébe ismét fölveszi. 

 (7) A sikertelen javítóvizsga megismételhetőségéről (ismétlő javítóvizsga), illetve a javító-

vizsgának és az ismétlő javítóvizsgának a vizsgaidőszak, ill. képzési időszak lejárta utáni  tel-

jesíthetőségéről minden esetben a Tanulmányi Bizottság határoz. A vizsgaidőszak utáni vizs-

ga díjköteles, a vizsgadíj összegét a „Térítési és juttatási szabályzat” tartalmazza. 

(8) Ha adott kötelező tantárgynál a javítóvizsga eredménytelen, de a hallgató eleget tett az 

óralátogatási követelményeknek, akkor az adott tárgy újabb felvételénél kontaktórák látogatá-

sa alól felmentés adható, illetve a tárgy óralátogatási kötelezettség nélkül is meghirdethető. A 

tárgy a tudományintézetek javaslatára és a Kreditbizottság jóváhagyásával mellékfeltétellé is 

tehető. 

 

36. § Sikeres vizsga javítása 
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(1) Félévenként egy, már megszerzett (elégtelentől különböző) kollokviumi érdemjegy javítá-

sára tehet kísérletet a hallgató ugyanazon vizsgaidőszakon belül. A kollokviumi jegy javítását 

az oktató engedélyezi. A hallgató tanulmányi átlagába a javított érdemjegy számít bele. 

(2) A jegyjavító vizsga esetében a javítóvizsgára vonatkozó szabályok az érvényesek. A jegy-

javító vizsga értékelése végleges.  

(3) A kitűzött vizsganapon való meg nem jelenés esetén a korábban tett vizsga érdemjegye 

véglegessé válik. 

 

37. § Vizsgák nyilvántartása 

 

(1) A vizsga eredményét az oktató a leckekönyvbe a vizsga teljesítése után, az ETN-be három 

napon belül beírja. Az oktató megtagadhatja a vizsgáztatást, ha a vizsgázó leckekönyv nélkül 

jelenik meg. 

(2) Az érdemjegy beíratása a hallgató kötelessége. 

(3)  Az írásbeli vizsga, valamint a beadandó dolgozat eredményének beírását is időponthoz 

kell kötni, arról a hallgatót értesíteni kell. A leckekönyvbe történő beírás után a jegyet 3 na-

pon belül az oktató az ETN-be is bejegyzi. 

(4) Gyakorlati jegyet és a kritériumtantárgyak teljesítését igazoló aláírást legkésőbb a vizsga-

időszak vége előtt egy héttel kell a leckekönyvbe és az elektronikus tanulmányi nyilvántartó 

rendszerbe bejegyezni. A leckekönyvbe való bejegyeztetés a hallgató kötelessége. 

(5) A tantárgy oktatójának tartós akadályoztatása esetén az érdemjegy bejegyzésére a tantár-

gyat meghirdető intézet vezetője vagy a szakfelelős jogosult. 

 

 

38.§. A félév teljesítése 

 

(1) Egy tantárgyat a hallgató az adott szakon legfeljebb háromszor vehet fel. A tantárgy har-

madik sikertelen teljesítése a szak elvesztését eredményezi.  

(2) Az ötödik javítóvizsga esetében kötelező vizsgabizottság felállítása.   

(3) A hallgatónak juttatásképes a féléve, ha legalább 20 kreditet szerzett, és ebből legalább 15 

szakmai kredit. 

(4) A félévet az tanulmányi előadó a leckekönyv aláírásával érvényesíti.  

(5) A megszerzett kreditek számát, a súlyozott tanulmányi átlagot és a korrigált kreditindexet 

a vizsgaidőszakot követően a Tanulmányi Osztály állapítja meg.    

 

 

39.§. A tanulmányi átlageredmény kiszámítása 

 

(1) A súlyozott tanulmányi átlag: a teljesített kreditérték és az érdemjegy szorzatának összege 

osztva a teljesített tárgyak kreditjeinek összegével. 

(2) A tanulmányi ösztöndíjak megállapítása a korrigált kreditindex alapján történik. A korri-

gált kreditindex figyelembe veszi a teljesítmény és az átlagos előrehaladás arányát. Korrigált 

kreditindex= ∑(kreditpontXérdemjegy) / 30x(teljesített kredit/vállalt kredit) 

(3) A javított elégtelen osztályzatot az átlageredmény kiszámításakor figyelmen kívül kell 

hagyni. Nem teljesítés vagy elégtelen osztályzat esetén a megszerzett kredit értéke nulla. 

(4) Az áthallgatás keretében tett vizsga a súlyozott tanulmányi átlagba és a korrigált kreditin-

dexbe beszámít, abban a félévben, amelyikben azt a hallgató megszerezte.  

(6) A vizsgaidőszakon túli időpontra engedélyezett vizsgát az ott megjelölt vizsgaidőszak 

átlageredményébe kell beszámítani.  

(7) Jegyjavító vizsga esetén a végleges jegyet kell az átlageredménybe beszámítani.  
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(7) Az átlageredményt az osztályzatok és a (4)–(7) bekezdés rendelkezéseinek figyelembevé-

telével két tizedes jegy pontosságig kell kiszámítani, és az eredményt be kell vezetni a hallga-

tó leckekönyvébe.  

(9) A tanulmányi átlageredmény:  

a) kitűnő, ha a súlyozott tanulmányi átlag 5,00  

b) jeles, ha a súlyozott tanulmányi átlag 4,51–4,99  

c) jó, ha a súlyozott tanulmányi átlag 3,51–4,50  

d) közepes, ha a súlyozott tanulmányi átlag 2,51–3,50  

e) elégséges, ha a súlyozott tanulmányi átlag nem éri el a 2,51-et.  

 

 

40. §. Költségtérítés, ösztöndíj, egyéb juttatások 

 

(1) Amennyiben a hallgató tanulmányait nem finanszírozza az állam, úgy a hallgató csak költ-

ségtérítéses/önköltséges képzési formában folytathat tanulmányokat. A költségtérí-

tés/önköltség mértékét a Szenátus állapítja meg. 

(2) Ösztöndíj és bármilyen más juttatás csak juttatásképes félév után adható. 

(3) Teológia szak – lelkész szakirányon tanuló hallgató a gyakornoki év két félévében akkor 

is jogosult ösztöndíjra és más juttatásokra, ha a megelőző féléve nem juttatásképes. 

(4) A hallgatók által fizetendő térítési, külön eljárási díjakat, a költségtérítés mértékét és az 

ösztöndíjakról szóló tudnivalókat a Térítési és juttatási szabályzat tartalmazza. 

 

 

41. §. Térítési és külön eljárási díjak 

 

(1) A hallgató jelen szabályzatban rögzített kötelességek elmulasztásáért, illetve késedelmes 

teljesítéséért, valamint az abban meghatározott szolgáltatások igénybe vételéért díjat köteles 

fizetni. 

(2) A hallgató terhére a térítési díjakat a Szenátus állapítja meg. Utólag kiszabott térítési díj a 

hallgatókon visszamenőleg nem követelhető. Térítési díjat kell felszámolni: 

a) ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további vizsga, illetve elégtelennél jobb érdem-

jegy javítására kért vizsga (ún. jegyjavító vizsga) esetén, 

b) a hallgató által kérelmezett bizottság fölállításakor, 

c) a hallgató bármilyen kötelezettségének elmulasztásakor késedelmi díjként, 

d) az adminisztrációhoz szükséges okmányok kiállításakor, 

e) kreditelismerés kérvényezésekor (kivéve a külföldi résztanulmányok és korábban a SRTA 

más képzésében szerzett kreditek).  

A fizetési kötelezettség alkalmankénti mértéke nem haladhatja meg a hallgatói normatíva öt 

százalékát. A megállapított összegeket a Térítési és juttatási szabályzat rögzíti. 

  

 
42. § Méltányosság gyakorlása 

 

(1) A sikertelen vizsgák megismétlésére vonatkozó 35. § és a hallgatói jogviszony megszünte-

tésére vonatkozó 17. § (2) bekezdés szabályai alól – a hallgató kérelmére – a rektor a teljes 

képzési idő alatt, egy alkalommal felmentést adhat, amennyiben a hallgató hitelt érdemlően 

igazolni tudja, hogy tanulmányi kötelezettségeinek az adott félévben szülés, baleset, betegség 

vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tudott eleget tenni.  

(2) A méltányossági kérelmet írásban, a rektorhoz címezve, a Tanulmányi Osztályra kell be-

nyújtani. A kérelmet a tanulmányi előadó, saját állásfoglalásával ellátva, az illetékes intézet-
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vezetővel való egyeztetést követően, 3 munkanapon belül továbbítja a Rektori Hivatalba. A 

kérelemről a rektor a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül határoz.  

(3) A méltányosságon alapuló határozatban rendelkezni kell a pótlás feltételeiről, az esetleges 

felmentésekről, és utalni kell arra, hogy a hallgató a továbbiakban méltányossági alapon ked-

vezményt nem kaphat. 

 

 
43. §. Államilag/magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott és költségtérítéses/önköltséges 

képzés 

 

(1) Az SRTA hallgatója – alapképzésben, mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben – 

összesen tizenkét féléven át (a továbbiakban: támogatási idő) folytathat a felsőoktatásban ta-

nulmányokat államilag támogatott/állami (rész) ösztöndíjas képzésben (a továbbiakban: álla-

milag támogatott képzés). A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel 

megnövelhető. A támogatási időbe be kell számítani a megkezdett államilag támogatott fél-

évet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sike-

rült befejezni a félévet. A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató egységes, 

osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a 

tíz félévet.  

(2) A hallgató által igénybe vett támogatási időnek minősül minden olyan félév, amelyre a 

hallgató beiratkozott vagy bejelentkezett.  

(3) Ha a hallgató kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, az SRTA-n csak költségté-

rítéses/önköltséges képzési formában folytathat tanulmányokat, s a hallgató az adott tanévben 

tanulmányaikat megkezdő hallgatókra vonatkozó költségtérítési/önköltség összeget köteles 

fizetni. 

(4) Az adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két 

félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Az adott szak támogatási 

idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt be kell számítani. Ha a hall-

gató az így meghatározott támogatási idő alatt az adott fokozatot (oklevelet) nem tudja meg-

szerezni, a tanulmányait e szakon önköltséges/költségtérítéses képzési formában folytathatja, 

s az adott tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatókra vonatkozó költségtérítési/önköltség 

összeget kell fizetnie.  

(5) A költségtérítéses képzésben a tanulmányi félévek száma nem korlátozott. A hallgató 

azonban ösztöndíjat vagy bármilyen más juttatást nem vehet igénybe. 

(6) Az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőokta-

tásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy képzési ciklusban ál-

lami (rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, ugyanazon képzési ciklusba tartozó 

további (párhuzamos) képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente a párhozamosan 

folytatott állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzések számának megfelelő számú félévet le 

kell vonni.  

(7) Teológia szak – lelkész szakirányon az az államilag támogatott képzésben részesülő hall-

gató, aki a 12. félév végéig nem teljesítette a gyakornoki évre bocsátás tanulmányi feltételeit, 

tanulmányait csak költségtérítéses/önköltséges formában folytathatja. Amennyiben a hallgató 

a 12. félév után a gyakornoki évre bocsátás tanulmányi feltételeit teljesítette, a rektor a gya-

kornoki év idejére visszasorolja az államilag/állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési for-

mára. A költségtérítéses/önköltséges formára átsorolt hallgató az adott tanévben tanulmányai-

kat megkezdő hallgatókra vonatkozó költségtérítési összeget köteles fizetni. 

(8) A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatóval a nemzeti fel-

sőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény értelmében 2015. szeptember 1-jét követően az 

Oktatási Hivatal elektronikus úton tart kapcsolatot. Ehhez a 2015 szeptemberében és utána 
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beiratkozott magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatóknak Ügy-

félkapu azonosítóval kell rendelkezniük.  
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V. 

 

Az adott szak tantervi követelményein túli kötelezettségek 

 

44. §. A nyelvi képzés 

 

 (1) A diploma kiadásának feltétele osztatlan képzésben: egy középfokú „C” típusú általános 

nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex, államilag elismert vagy azzal 

egyenértékű nyelvvizsga angol, német, francia vagy holland nyelvből. Azon hallgatók eseté-

ben, akik más nyelvből rendelkeznek egy középfokú „C” típusú általános nyelvi vagy közép-

fokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelv-

vizsgával, elegendő az előbb felsorolt nyelvekből egy alapfokú „C” típusú általános nyelvi 

vagy alapfokú (B1 szintű) általános nyelvi, komplex, államilag elismert vagy azzal egyenérté-

kű nyelvvizsga.  

(2) A diploma kiadásának feltétele alap- és mesterképzésben: egy középfokú „C” típusú álta-

lános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex, államilag elismert vagy 

azzal egyenértékű nyelvvizsga. 

(3) Angol, német, francia vagy holland nyelvből államilag akkreditált, legalább középfokú 

(B2 szintű) komplex (C típusú) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű dokumentum mentesít az 

adott szakon előírt általános idegen nyelvi képzés tantárgyak teljesítése alól. A Szaknyelvi 

képzés tantárgyak teljesítése alól semmilyen nyelvvizsga nem mentesít. 

(4) A megfelelő nyelvvizsga alapján mentességre jogosult hallgató a nyelvi képzésben még 

hiányzó kreditjeit a kreditelismerés szabályai szerint szerzi meg. Kreditelismerési kérelmét a 

Kreditbizottság bírálja el. A beszámított nyelvvizsga a leckekönyvben és az elektronikus ta-

nulmányi rendszerben „kiválóan megfelelt” eredménnyel kerül bejegyzésre az általános ide-

gen nyelvi képzés kurzusainak felvételével. A kreditelismerés tényét a leckekönyvben és az 

elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerben a Tanulmányi Osztálynak egyértelműen 

rögzíteni kell. 
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VI. 

 

A szak zárása 

 

45. § Végbizonyítvány (abszolutórium) 

 

(1) A végbizonyítvány igazolja, hogy a hallgató az adott képzésben előírt tanulmányi, vala-

mint a záróvizsga (szakmai vizsga) letételéhez szükséges követelményeket teljesítette, a tan-

tervben előírt vizsgákat eredményesen letette, a szakdolgozathoz rendelt kreditpontok kivéte-

lével a képesítési követelményekben előírt kreditpontokat megszerezte. 

(2) A végbizonyítvány minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben 

előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett. 

(3) A végbizonyítvány kiállításáról a Tanulmányi Osztály gondoskodik.    

(4) A végbizonyítvány, amelyet a SRTA rektora ír alá a leckekönyvben, az oklevélhez kötött 

munkakör betöltésére nem jogosít. 

 

46.§ Szakdolgozat 

 

(1) Az egyciklusú osztatlan képzésben, a mesterképzésben, az alapképzésben, a szakirányú 

továbbképzésben résztvevő hallgató a szak lezárásaként – a képzési és kimeneti követelmé-

nyekkel összhangban – szakdolgozatot köteles írni. 

(2) A választott szakdolgozati témákat a hallgató a Tanulmányi Osztályon a Szakdolgozati 

nyilvántartó lapon jelenti be, amelyet a témavezető tanár aláír. 

(3) Az osztatlan mesterszakon négy, a többi szakon két szemeszter szakdolgozati konzultáci-

ón kell részt venni, illetve a tanegységeket teljesíteni. 

(4) A szakdolgozat alaki és tartalmi kellékeit a TVSZ. V. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

47.§ Záróvizsga 

 

(1) A hallgató tanulmányait az alap- és mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben záró-

vizsgával fejezi be. 

(2) Minden szakon az abszolutórium megszerzése jogosítja a hallgatót a záróvizsgára jelent-

kezésre. A végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony 

keretében, majd a jogviszony megszűnése után öt éven belül, bármelyik záróvizsga-

időszakban, az érvényes képzési követelmények záróvizsgára vonatkozó rendelkezései szerint 

letehető. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem 

tehető.  

(3) A záróvizsga a tanulmányok lezárása, a felsőfokú végzettség megszerzéséhez szükséges 

számonkérés, mely során a jelölt arról tesz tanúságot, hogy a megszerzett ismereteket alkal-

mazni tudja. A záróvizsga érdemjegye az oklevél minősítésének egyik része.  

(4) A tanterv meghatározza a záróvizsga részeit (szakdolgozatvédés, szóbeli, gyakorlati rész).   

(5) A záróvizsgát a hatályos egyházi és állami törvények és rendelkezések értelmében a záró-

vizsgáztató bizottság előtt kell letenni. A Záróvizsga Bizottságnak elnöke és legalább még két 

tagja van (az intézetvezetők és a szak oktatói). A Záróvizsga Bizottság elnökét és tagjait – a 

Szenátus jóváhagyásával – a rektor bízza meg. A bizottságot úgy kell összeállítani, hogy leg-

alább egy tagja egyetemi vagy főiskolai tanár legyen. A záróvizsgára a fenntartó egyházkerü-

let képviselőjét meg kell hívni. 

(6) A záróvizsgán a hallgató vizsgáztató bizottság előtt vizsgázik a képesítési követelmények 

által meghatározott témakörökből (komponens tárgyak). 
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(7) Záróvizsgára minden tanévben sor kerül. A záróvizsga időpontját és a szakdolgozat leadá-

si határidejét a Szenátus tűzi ki. A záróvizsgára a záróvizsga kezdete előtt 6 héttel írásban, 

meghatározott formában kell jelentkezni. 

(8) A jelölt felkészültségét a bizottság tagjai tárgyanként értékelik, majd zárt ülésen – vita 

esetén szavazással – megállapítják a záróvizsga érdemjegyét és az oklevél minősítését. Szava-

zategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

(9) A záróvizsga eredményét a bizottság elnöke a vizsga napján szóban hirdeti ki. 

(10) A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv vezetését nem bizottsági tag 

is végezheti. A jegyzőkönyvet a jegyző, a Záróvizsga Bizottság elnöke, és legalább két oktató 

tagja hitelesíti. Ha a záróvizsga komponens tárgyakból áll, csak akkor eredményes, ha minden 

komponens jegy legalább elégséges. Ebben az esetben a záróvizsga eredménye a komponens 

jegyek számtani közepének az átlaga. 

(11) Ha a hallgató egy vagy két tantárgyból elégtelen vizsgát tett, leghamarabb a következő 

záróvizsgán, egy alkalommal, azonos tételsor alapján javítóvizsga keretében azokat megismé-

telheti. A záróvizsga eredményébe csak a javítóvizsga érdemjegyei számítanak.  Ha a hallgató 

három vagy annál több tantárgyból elégtelenre vizsgázott, leghamarabb a következő záróvizs-

gán azonos tételsor alapján köteles az egész vizsgát megismételni. 

(12) Az ismételt záróvizsgára jelentkezésre is érvényesek a záróvizsgára jelentkezésnek jelen 

szabályzatban rögzített szabályai.   

(13) Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, akinek az intézménnyel szemben fennálló 

tartozása (költségtérítés, internátusi díj, könyv, egyéb) van. 

 

 

48. § Oklevél 

 

(1) A sikeres záróvizsga alapján a jelölt számára az intézmény oklevelet állít ki. Az oklevelet 

a záróvizsgáztató bizottság elnöke (tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén a bizottság 

egy tagja) és a SRTA rektora írja alá. 

(2) Az oklevél a Magyarország címerével ellátott közokirat, amely tartalmazza az SRTA ne-

vét, OM-azonosítóját, az oklevél sorszámát, az oklevél tulajdonosának nevét, születési nevét, 

születésének helyét és idejét, a végzettségi szint, illetve az odaítélt fokozat és a szak, szakkép-

zettség, szakirány, képzési forma megnevezését, az oklevél által tanúsított végzettségnek, 

szakképzettségnek a Magyar Képesítési Keretrendszer és az Európai Képesítési Keretrendszer 

szerinti besorolását, szintjét, a képzésnek a képzési és kimeneti követelmény szerinti időtar-

tamát, a kiállítás helyét, évét, hónapját és napját, a rektor és a Záróvizsga Bizottság elnökének 

eredeti aláírását, valamint az SRTA bélyegzőjének lenyomatát. 

(3)  A felsőoktatási végzettséget igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, 

valamint a képesítési és kimeneti követelményben előírt nyelvvizsga letétele. 

(4) A nyelvvizsga követelmények alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaiknak 

első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik. Ez a ren-

delkezés utoljára a 2015/16. tanévben záróvizsgát tevőkre alkalmazható. 

5) Ha az oklevél kiadására azért nincs lehetőség, mert a nyelvvizsga-bizonyítványt nem tudták 

bemutatni, az SRTA igazolást állít ki. Az igazolás végzettséget és szakképzettséget nem iga-

zol, de tanúsítja a záróvizsga eredményes letételét. A kiadott igazolásokról központi nyilván-

tartást kell vezetni. 

(6)  Az oklevelet a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított 30 napon belül kell 

kiállítani és kiadni. 

(7) Az oklevél átvételét a végzős hallgató az Oklevél-nyilvántartóban aláírásával igazolja.  

(8) Az oklevelet magyar és angol nyelven kell kiadni. Az oklevél a hallgató kérésére és költ-

ségére más nyelven is kiadható.  
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(9) Az alapképzésben és mesterképzésben szerzett oklevél mellé ki kell adni az Európai Bi-

zottság és az Európai Tanács által meghatározott oklevélmellékletet magyar és angol nyelven. 

Az oklevélmelléklet közirat.  

(10) Az alapképzésben és mesterképzésben, illetve az egységes, osztatlan képzésben, szakirá-

nyú továbbképzésben, felsőoktatási szakképzésben kiállított oklevél, felsőfokú szakképzésben 

kiállított bizonyítvány – jogszabályban meghatározottak szerint – munkakör betöltésére, tevé-

kenység folytatására jogosít. 

(11) Az oklevél minősítését a következő érdemjegyek számtani átlaga alapján kell megállapí-

tani hitéleti szakokon:  

a) a szigorlatok érdemjegyei,  

b) a záróvizsga érdemjegyei,  

c) szakdolgozat érdemjegye 

Az oklevél minősítését a következő érdemjegyek számtani átlaga alapján kell megállapítani 

Katekéta – Lelkipásztori munkatárs szak Katekéta szakirányán:   

a) a szigorlatok érdemjegyei,  

b) a záróvizsga érdemjegyei,  

c) szakdolgozat érdemjegye,  

d) zárótanítás érdemjegye.  

Az oklevél minősítését a következő érdemjegyek számtani átlaga alapján kell megállapítani a 

szakirányú továbbképzési szakokon:  

a) a záróvizsga érdemjegyei,  

b) szakdolgozat érdemjegye. 

(12) Az oklevél minősítésénél az eredménytelen vizsgák osztályzatát figyelmen kívül kell 

hagyni. Az oklevél minősítése lehet: 

a) 5,0 kitűnő, 

b) 4,51 és felette jeles, 

c) 3,51 és felette jó, 

d) 2,51 és felette közepes, 

e) 2,0 és felette elégséges. 

 

 

49. § A külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett oklevelek elismerése 
 

(1) A külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett oklevelek magyarországi elismerése a 

külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi. C. törvény (Elismerési 

tv.) alapján történik.  

(2) A felsőfokú oklevelek által tanúsított végzettségi szint és az általuk tanúsított szakképzett-

ségének elismerése az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának 

(MEIK) a feladata.  

(3) Hitéleti szakképzettség elismeréséért azt követően lehet az SRTA-hoz fordulni, miután – a 

jelentkező kérelmére – a MEIK megállapította az oklevél által tanúsított végzettségi szintet.  

(4) Hitéleti szakképzettség elismerését az SRTA kizárólag akkor folytathatja le, ha a kérelme-

ző a fenntartó Tiszáninneni Református Egyházkerület területén állandó lakcímmel, egyházi 

alkalmazott képzés esetében pedig ezen felül az egyházkerülethez tartozó gyülekezetek egyi-

kében teljes jogú egyháztagsággal is rendelkezik.  

(5) Az SRTA olyan, külföldi oklevél által tanúsított hitéleti szakképzettséget ismerhet el, 

amely esetében a megfelelő magyar oklevél kiállítására jogosult.  

(6) Az elismerés feltétele az, hogy az adott oklevél megszerzésének követelményei meg-

egyezzenek vagy kiegészítő feltételek előírásával megfeleltethetőek legyenek az SRTA vala-
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melyik hitéleti szakán, illetve szakirányán a felsőfokú oklevél megszerzésének KKK-ban rög-

zített követelményeivel.  

(7) Lelkész szakirány esetében az SRTA a kötelező gyakornoki év („hatodév”) tanulmányi 

követelményei teljesítésének a legalább 24 hónapnyi időtartamú gyülekezeti lelkészi szolgálat 

keretében, nem formális, informális tanulás során megszerzett tudást és munkatapasztalatot 

elismerheti.  

(8) Felsőfokú oklevél elismerését írásban a Szenátustól kell kérni. A kérelmet a Szenátus a 

Tanulmányi Bizottság állásfoglalását kikérve bírálja el.  

(9) A Tanulmányi Bizottság szükség szerint előzetesen kikéri az SRTA illetékes oktatóinak, 

szak- és tantárgyfelelőseinek a véleményét, valamint külső szakértőkkel is konzultálhat. A 

Tanulmányi Bizottság a nyilatkozatokat, szakvéleményeket összesíti, és annak eredményét a 

maga ajánlásával ellátva a Szenátus elé tárja. 

(10) Amennyiben a Szenátus a szakképzettség elismerését kiegészítő feltételek teljesítéséhez 

(pl. tantárgyi különbözeti vizsgák letételéhez, szigorlatok pótlásához, a gyakornoki év vagy 

más összefüggő szakmai gyakorlat előzetes teljesítéséhez) köti, a kiegészítő feltételek teljesí-

tése után, újabb határozatban hoz döntést a szakképzettség elismeréséről.  

(11) A református teológus-lelkész szakképzettség elismeréséről kiállított igazolásban rögzí-

teni kell, hogy a kiadott igazolás az Egységes Lelkészképesítő Bizottság vonatkozó határozata 

nélkül nem jogosít fel a Magyarországi Református Egyház keretében lelkészi szolgálat telje-

sítésére.  

(12) A Szenátus döntéséről a kérelmezőt írásban értesíti. A Szenátus határozata ellen felleb-

bezésnek helye nincs.  

(13) Az elismertetés díjköteles. Az elismertetés díjának mértékét a Térítési és juttatási sza-

bályzat rögzíti.  

(14) A felsőfokú oklevél elismeréséről az SRTA igazolást állít ki. 
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VII. 

Különös és átmeneti rendelkezések 

 

50. §. A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása 

 

(1) A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékosságához igazodó fel-

készítést és vizsgáztatást. Segítséget kell nyújtani számára ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hall-

gatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantár-

gyak, tantárgyrészek teljesítése vagy a beszámolás kötelezettsége alól. A vizsgán biztosítani 

kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolókon lehetővé kell tenni a segédeszköz 

– így különösen írógép, számítógép – alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szó-

beli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. Szük-

ség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól. Jelen § 

vonatkozásában fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező) az Nftv. 108. § (6) bekezdése és a 

2013. évi CXXIX. törvény 68. §-a alapján az, aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfo-

gyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd.  

(2) A mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben bizto-

sítható, és nem vezethet az oklevél által tanúsított szakképzettség, illetve a bizonyítvány által 

tanúsított szakképesítés megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli 

felmentéshez.  

(3) Nem adható mentesítés a hallgatónak, ha a mentesítés alapjául szolgáló körülmény az 

SRTA Felvételi és átiratkozási szabályzata és a Magyarországi Református Egyház Felsőokta-

tási Törvénye alapján az adott szak pályaalkalmassága tekintetében kizáró oknak minősül.  

(4) Nem adható mentesítés vagy könnyítés hitéleti szakokon a bibliai nyelvek és a szaknyelvi 

követelmények terén.  

(5) A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges 

vagy időszakos voltát szakvéleménnyel igazolja. Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága 

már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai, illetve 

az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a 

megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok megyei vagy országos 

szakértői bizottságként eljáró tagintézményei (valamint jogelődjeik közül a tanulási képesség-

vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és országos szakértői és rehabilitációs bizott-

ságok) által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható. Ha a hallgató (jelentkező) fogyaté-

kossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, illetve 

fogyatékosságra, sajátos nevelési igényre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során 

kedvezményben nem részesült, a fogyatékosság a rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak 

jogelődjei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.  

(6) A hallgatót a középiskolai tanulmányai és az érettségi vizsga során kapott kedvezménye 

alapján megillető mentesség esetén csak a középiskolai tanulmányai és az érettségi vizsga 

során kapott kedvezmény(ek) jellege és mértéke illeti meg.  

(7) A mentesítésre irányuló kérelmet (a továbbiakban: mentességi kérelem) – már fennálló 

fogyatékosság esetén a felvételi jelentkezési laphoz kell mellékelni.  

(8) A mentességi kérelmet – a tanulmányok ideje alatt bekövetkező fogyatékosság esetén – a 

Tanulmányi Osztályra kell benyújtani. A benyújtott kérelem alapján megítélt mentességek és 

könnyítések a már felvett tantárgyak nem teljesítésének következményei vonatkozásában nem 

érvényesíthetőek (nem teljesített kreditért kirótt szolgáltatási díj, ösztöndíj-index számítása 

stb.). A záróvizsgára történő jelentkezést követően mentességi kérelmet a Tanulmányi Osztály 
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már csak az Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje 

alóli mentesítés tárgyában fogadhat be.  

(9) A fogyatékossággal élő hallgató mentességi kérelmére a Tanulmányi Bizottság a hallgató 

számára a rehabilitációs szakigazgatási szerv által kiadott szakvélemény, illetve a hallgató 

középiskolai tanulmányai és érettségi vizsgája során kapott kedvezménye(i) alapján – a fogya-

tékossággal élő hallgatók koordinátorának javaslata alapján – mentességi igazolást állít ki, 

amely a hallgató szakjának ajánlott tanmenete alapján, valamennyi érintett tantárgy vonatko-

zásában, rögzíti a hallgatót megillető kedvezményeket, mentesítéseket és részleges felmenté-

seket (a továbbiakban: kedvezmények).  

(10) A fogyatékossággal élő hallgatók törzslapján és az elektronikus tanulmányi nyilvántartó 

rendszerben a Tanulmányi Osztály feltünteti a fogyatékossággal kapcsolatos adatokat, a szak-

véleményt kiállító szerv nevét, címét, a szakvélemény keltét, a Tanulmányi Bizottság által 

számára megítélt kedvezményeket, a hallgató leckekönyvében és az elektronikus tanulmányi 

rendszerben pedig rögzíti a hallgató számára megítélt mentesítéseket.  

(11) Ha a mentességi igazolás valamely tantárgy teljesítése alól teljes körű felmentést biztosít, 

a hallgató a szabadon és kötelezően választható tantárgyak köréből választott helyettesítő tan-

tárgy tanulmányi kötelezettségének teljesítésével tehet eleget a kreditkövetelményeknek. A 

helyettesítő tantárgyak kreditjeinek összege nem lehet kevesebb, mint a velük kiváltott tantár-

gyak kreditjeinek összege. Záróvizsgára a hallgató csak akkor bocsátható, ha a helyettesítő 

tantárgyak segítségével az oklevél megszerzéséhez szükséges valamennyi kreditet teljesítette.  

(12) Ha a mentességi igazolás valamely tantárgy tanulmányi kötelezettsége teljesítése alól 

részleges felmentést biztosít, a hallgató a tanulmányi követelmények teljesítése alól nem 

menthető fel, a tantárgyi krediteket teljesítenie kell. A teljesítés elősegítéséhez – a fogyaté-

kossággal élő hallgatók koordinátora véleményének kikérésével – az adott oktató a tan-

órán/gyakorlaton differenciált foglalkoztatásban vagy a csoportos tanóra kiváltásaként azzal 

azonos óraszámban egyéni konzultációban részesíti. Az ez irányú differenciált foglalkoztatást 

csak a fogyatékossági hátrány ellensúlyozására, kiegyenlítésére lehet alkalmazni.  

(13) Részleges felmentés esetében a hallgató a mentességi igazolás bemutatásával tájékoztatja 

az oktatót a kedvezmények érvényesítésének szándékáról, legkésőbb annak a regisztrációs 

hétnek a végéig, melyben az adott tantárgyat felveszi. A hallgató és az oktató az igénybe vett 

kedvezmény jellegét és mértékét az egyéni tanrend iránti kérelem formanyomtatvány kitölté-

sével a regisztrációs hét végéig írásban is rögzíti. Kedvezmény a regisztrációs hetet követően 

az oktatónál nem igényelhető.  

(14) A fogyatékossággal élő hallgatók ügyeinek intézése során fokozottan kell ügyelni az in-

formációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szabályainak a 

betartására. 

 

 

51.§. Az információszolgáltatás 

 

(1) A hallgatók személyi és tanulmányi adatait a FIR (Felsőoktatási Információs Rendszer) 

tartja nyilván. A nyilvántartásra vonatkozó egyéb az eljárási szabályokról,  nyomtatványokról 

és a hallgatói tanácsadás rendszeréről a rektor utasításban rendelkezik. 

(2) Az ETN tartalmazza az adott félévben / évben meghirdetett kurzusok listáját és a félévre / 

évre vonatkozó hallgatókat érintő egyéb információkat. 

(3) A tanulmányi tájékoztató összeállítása a Tanulmányi Osztály feladata. A tudományintéze-

tek az ehhez szükséges információkat kötelesek a hivatal rendelkezésére bocsátani. 

(4) A Tanulmányi Osztály köteles minden félévben a hallgatók rendelkezésére bocsátani az 

adott félévre vonatkozó tanrendet, valamint az SRTA szabályzatait (ez történhet az SRTA 

honlapján keresztül is). 
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52.§. Átmeneti és záró rendelkezések 

 

(1) A Tanulmányi és vizsgaszabályzat a SRTA SzMSz-ének többször módosított XI. sz. mel-

léklete. Ez a szabálygyűjtemény a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény fi-

gyelembevételével készült, melyet a Szenátus 2012. április 13-i hatállyal 2012/22. számú ha-

tározatával elfogadott, 2014. január 16. napján módosított, majd az időközi változásokra fi-

gyelemmel 2016. május 26-án tartott ülésén ismét módosított és a 29/2016. sz. határozatával 

jóváhagyta. A módosításokat a Szenátus 2016. szeptember 5. napjától léptette hatályba, a mi-

nősítő szigorlatok szabályozását kivéve, amellyel kapcsolatos szabályzat a jóváhagyással egy 

időben lép hatályba.   

 

 


