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A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról szóló X./10./2015-2016. (2016. VII. 11.) szenátusi 

határozat 106. § (2) bekezdésében, valamint a 233. § 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Egyetemi Hallgatói Képviselet egyetértésével az alábbi utasítást adjuk ki. 

 

1.§ 
Módosuló rendelkezések 

 

(1) A nyelvoktatás különös szabályairól és díjairól szóló 17/2009. (08.29.) Rektori Utasítás (a 

továbbiakban: Utasítás) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„Jelen Utasítás hatálya a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (a 

továbbiakban Egyetem) az Idegen Nyelvi Központ (a továbbiakban: Központ) által a 2017/18-

es tanév őszi félévétől meghirdetett, kreditérték nélküli nyelvi kurzusokra (a továbbiakban: 

nyelvi kurzusok) terjed ki.” 

(2) Az Utasítás 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Jelen Utasítás hatálya kiterjed a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról szóló X./10./2015-

2016. (2016. VII. 11.) szenátusi határozat (a továbbiakban BME TVSZ) 2. § (1) bekezdése 

szerinti hallgatókra.”  

(3) Az Utasítás 1. § (3) bekezdése hatályon kívül kerül.  

(4) Az Utasítás 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„Jelen Utasításban használt fogalmakat a BME TVSZ értelmező rendelkezései szerint kell 

érteni.” 

(5) Az Utasítás 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A nyelvi kurzusok heti 1x2 vagy heti 2x2 óraszámúak, gyakorlati típusúak, alapértelmezetten 

legalább 10, legfeljebb 18 fővel indíthatók. Az alsó és felső limitek indokolt esetben 

változhatnak a Központ igazgatójának döntése alapján, de a maximum létszám a 25 főt nem 

haladhatja meg.” 

(6) Az Utasítás 2. § (2) bekezdésében a „A nyelvi kurzusok felvételének nincs előzetes 

követelménye .” szövegrész hatályon kívül kerül. 

(7) Az Utasítás 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A nyelvi kurzusokat az előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak elején a BME TVSZ 

szerint kell meghirdetni, azzal az eltéréssel, hogy a nyelvi kurzusok esetében a várólista 

nagysága legfeljebb 20% lehet. Az oktató személye az előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi 

időszakban kizárólag a hallgatók értesítése mellett változhat.” 

(8) Az Utasítás 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A TR-ben a meghirdetett kurzusok „Megjegyzés” rovatában fel kell hívni a hallgatók 

figyelmét jelen Utasításra.”  

(9) Az Utasítás 2. § (7)-(11) bekezdései hatályon kívül kerülnek. 

(10) Az Utasítás 2. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A hallgató utólagos tárgyfelvételi, illetve tárgytörlési kérelmet csak a hatályos BME TVSZ 

rendelkezései alapján nyújthat be. A kérelemről az Idegen Nyelvi Központ igazgatója dönt. 

Amennyiben a tantárgy, illetve a kurzus utólagos felvételére, vagy leadására nem a 
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hallgatónak, vagy nem a Központnak felróható ok miatt kerül sor, a döntésnél ki kell kérni a 

hallgató anyakara szerinti Kari Tanulmányi Bizottságának véleményét.” 

(11) Az Utasítás 2. § (14) bekezdése hatályon kívül kerül. 

(12) Az Utasítás 3. § (2) bekezdése első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:  

„Az egyes nyelvi kurzusok után a hallgató akkor köteles fizetni, ha a rendelkezésére álló 

ingyenes egységeket már elhasználta, a kurzust a hallgatói információs rendszeren keresztül 

felvette, és a tárgyfelvétel még a szorgalmi időszak hetedik hetének végén is fennáll.” 

(13) Az Utasítás 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A hallgató egy heti 1x2 órás nyelvi kurzus felvételekor 1, egy heti 2x2 órás nyelvi kurzus 

felvételekor pedig 2 egységet használ fel, illetve – az ingyenes egységek elhasználását 

követően – ezek megfizetésére köteles.” 

(14) Az Utasítás 3. § (11) bekezdésében a „a szorgalmi időszak harmadik hetének végéig” 

szövegrész helyébe a „a tavaszi félévben március 15-ig, az őszi félévben október 15-ig (a 

továbbiakban: statisztikai határnap)” szövegrész kerül, a „szolgáltatási díjat ír ki” szövegrész 

helyébe a „szolgáltatási díjat ír ki a statisztikai határnapig” szövegrész kerül. 

(15) Az Utasítás 3. § (10) bekezdésében a „BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati 

Szabályzata” szövegrész helyébe a „BME TVSZ” szövegrész kerül. 

(16) Az Utasítás 3. § (12) bekezdésében a „szorgalmi időszak harmadik hetének végén” szövegrész 

helyébe a „statisztikai határnapot megelőzően” szövegrész kerül. 

(17) Az Utasítás 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

2.§ 

„Méltányosság 

 

Amennyiben a hallgató a nyelvoktatással összefüggésben a BME TVSZ 61. alcíme szerinti 

méltányossági kérelmet nyújt be, a kérelem elbírálásakor a Kari Tanulmányi Bizottság köteles 

kikérni a Központ véleményét.” 

3.§ 
Záró rendelkezések 

(18) Jelen utasítás az aláírását – eltérő időpont esetén a későbbi aláírást - követő napon lép hatályba. 

(19) Jelen Szabályzat megtalálható és letölthető a 

http://kancellaria.bme.hu/munkatarsaknak/rektori_kancellari_kozos_utasitasok oldalon. 

(20) Jelen Szabályzat gondozását a BME GTK Idegen Nyelvi Központ végzi. 

 

 

 

Budapest, 2017. november 17. 

 

 

 Dr. Józsa János Barta-Eke Gyula  

 rektor kancellár 


