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Hatályba lépés napja: 2009. augusztus 29-e, 

 módosításra került: 2017. november 17. napján 

A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyezett szervezetszabályozó eszköz(ök) 

módosítások nyomon követéséhez:  

Felülvizsgálat:  

 szakmai megfelelőség:  BME GTK Idegen Nyelvi Központ 

 jogi megfelelőség: Jogi Igazgatóság  

Felelős: dr. Fischer Márta, igazgató 

Kiadmányozó: dr. Józsa János, rektor és Barta-Eke Gyula kancellár 

  



 

A nyelvoktatás különös szabályairól, valamint a nyelvoktatásért fizetendő szolgáltatási díjakról és az 

azokkal kapcsolatos kedvezményekről a Térítési és Juttatási Szabályzat 29. § (1) a.): 

(1) „Egyéb díjnak kell tekinteni: 

a) az Egyetem által az Nftv. 82. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerint nyújtott szolgáltatásokért 

szedett díjakat (továbbiakban: szolgáltatási díj),” 

 valamint a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 25.§ (4):  

 „A nulla kredites nyelvi kurzusok meghirdetésének, felvételének és teljesítésének szabályai eltérhetnek a TVSZ-

ben és a Tanulmányi Ügyrendben leírt általános szabályoktól. A nulla kredites nyelvi kurzusokkal kapcsolatos 

különleges szabályokat, *az ezen kurzusok számára biztosított órarendi blokkot, és a nyelvi képzés szolgáltatási 

díjait az EHK egyetértésével kiadott  rektori utasítás szabályozza.” 

bekezdése alapján, az Egyetemi Hallgatói Képviselet egyetértésével az alábbi utasítást (a továbbiakban: 

Utasítás) adom ki.  

 

1. §  

Az utasítás hatálya, értelmezések 

 

(1) Jelen Utasítás hatálya a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (a 

továbbiakban: Egyetem) az Idegen Nyelvi Központ (a továbbiakban: Központ) által a 

2017/18-as tanév őszi félévétől meghirdetett, kreditérték nélküli nyelvi kurzusokra (a 

továbbiakban: nyelvi kurzusok) terjed ki.
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(2) Jelen Utasítás hatálya kiterjed a X./10./2015-2016. (2016.VII.11.) szenátusi 

határozattal kiadott BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: TVSZ) 

2.§ (1) bekezdése szerinti hallgatókra. 2 

(3) 3
 

(4) Jelen Utasításban használt fogalmakat a BME TVSZ értelmez rendelkezései szerint 

kell érteni.
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2. §  

A nyelvi kurzusok típusai, a tárgyfelvétel 

 

(1) 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.
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(2) Az egyes félévekben indított nyelvi kurzusok számát, szintjét és típusát a Központ 

határozza meg. „.”
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(3) A Központ honlapján a különböző nyelvekből, különböző szinteken meghirdetett 

kurzusokhoz online szintfelmérő teszteket tesz közzé. A hallgató felelőssége, hogy a 

tesztek segítségével felmérje saját tudását, és a megfelelő szintű kurzusra jelentkezzen. 
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(4) 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.
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(5) A TR-ban meghirdetett kurzusok „Megjegyzés” rovatában fel kell hívni a hallgatók 

figyelmét jelen Utasításra.
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(6) A regisztrációs hét első napján 10 és 16 óra között a meghirdetett nyelvi kurzusokra 

jelentkezett hallgatók számának ismeretében, a Központ oktatási felelőse (a tantárgyak 

oktatóival egyeztetve) javaslatot tesz a Központ vezetőjének a végleges kurzuskínálatra. 

A Központ vezetői döntés meghozatalának, és a szükséges módosítások átvezetésének 

határideje a regisztrációs hét első napján 16 óra. A kurzuskínálat módosítása során a 

nyelvi kurzusok esetében a TVSZ. 11. § (11) bekezdése alapján a következők szerint 

kell eljárni:  

a.) Ha a jelentkezettek száma eléri, vagy meghaladja a kurzus meghirdetésekor 

közzétett minimális létszámot, a kurzus véglegessé válik. A végleges nyelvi 

kurzusról lejelentkezni, illetve a kurzus oktatóját megváltoztatni nem lehet. 

aa.) Ha a jelentkezettek száma ne haladja meg a kurzus meghirdetett maximális 

létszámát, a maximális létszám eléréséig új jelentkezések történhetnek. 

ab.) Ha a jelentkezettek száma eléri, vagy meghaladja a kurzus meghirdetett 

maximális létszámát (a várólistán is vannak jelentkezők), a várólistát törölni 

kell és erről az onnan törölt hallgatóknak értesítést kell küldeni. 

b.) Ha a jelentkezettek száma nem éri el a kurzus meghirdetésekor közzétett 

minimális létszámot, a Központ igazgatójának döntése alapján a kurzus nem 

indul, vagy – ha a minimális elérésére a regisztrációs hét során reális esély van – 

ideiglenes állapotba kerül (indításáról később születik döntés). Ha a kurzus nem 

indul, a jelentkezett hallgatókat a kurzusról (és a kurzust) a Központ 

adminisztrátora törli, és a hallgatókat erről értesíti. 

(7)  – (11)
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(12) A nyelvi kurzusokra való jelentkezés, a hallgatói érdeklődés alapján a Központ a 

regisztrációs hét folyamán is meghirdethet nyelvi kurzusokat. Ezek a kurzusok 

meghirdetésük pillanatától kezdve ideiglenes állapotban vannak, erre a „Megjegyzés” 

rovatban a jelentkező hallgatók figyelmét fel kell hívni. 

(13) A hallgató utólagos tárgyfelvételi, illetve tárgytörlési kérelmet csak a hatályos 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 hallgatóknak, vagy nem a Központnak felróható ok miatt kerül sor, 

a döntésnél ki kell kérni a hallgató anyakara szerinti Kari Tanulmányi 

Bizottságának véleményét.
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(14) 11
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3. §  

A nyelvoktatás szolgáltatási díjai 

 

(1) A nyelvoktatás szolgáltatási díjának alapegysége a nyelvoktatási egység (a 

továbbiakban: egység). Egy adott tanévben egy egység ára az adott tanév első napján 

érvényes hallgatói normatíva 8%-a, egész 1000 Ft-ra kerekítve. 

(2) Az egyes nyelvi kurzusok után a hallgató akkor köteles fizetni, ha a rendelkezésre 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.
 12

 Amennyiben a tárgyfelvétel a későbbiekben bármilyen okból érvényét veszti, 

a nyelvi egység már nem követelhető vissza, kivéve, ha a hallgatónak a Kari 

Tanulmányi Bizottság utólagos passzív félévet engedélyezett. 

(3) 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.
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(4) Az Egyetem a nappali tagozatos hallgatók nyelvtudásának emelése érdekében a 

hallgatók beiratkozásakor ingyenes egységeket bocsát a hallgatók rendelkezésére. 

(5) A 2009/10. tanévtől kezdődően beiratkozott hallgatók esetén az ingyenes nyelvoktatási 

egységek száma (finanszírozási formától függetlenül) 

a.) nappali alapképzésbe beiratkozó hallgató esetén 8 egység 

b.) nappali mesterképzésbe beiratkozó hallgató esetén 4 egység 

c.) nappali doktorandusz képzésbe beiratkozó hallgató esetén 4 egység 

d.) nappali osztatlan képzésbe beiratkozó hallgató esetén 12 egység 

(6) Egy hallgató egy képzési szinten csak egyszer részesülhet ingyenes egységekben. Egy 

hallgató az (5) a.), (5) b.) jogcímeken összesen csak 12 ingyenes egységben részesülhet, 

függetlenül attól, hogy az egyes képzésekre milyen sorrendben iratkozik be. 

(7) Az Egyetemmel jelen Utasítás hatályba lépésekor már jogviszonyban álló hallgatók 

egységeinek számát úgy kell meghatározni, hogy  

a) nappali alapképzésben részt vevő hallgató esetén 10 egységből; 

b) nappali mesterképzésben részt vevő hallgató esetén 4 egységből; 

c) nappali doktorandusz képzésben részt vevő hallgató esetén 4 egységből; 

d) nappali osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetén 16 egységből 

le kell vonni a hallgató  által BME-s tanulmányai alatt felvett nyelvi kurzusai számának 

kétszeresét. Amennyiben a kapott érték negatív, a hallgató 0 ingyenes egységgel 

rendelkezik.  

(8) Amennyibe egy hallgató az Egyetemmel jelen Utasítás hatályba lépése előtt már több 

jogviszonnyal is rendelkezett, a (7) bekezdés szerinti számításkor az egyes korábbi 

képzései után járó ingyenes egységeket össze kell adni, de az összeg nem haladhatja 

meg a 16 egységet. A (7) bekezdés szerinti levonást ebből az összegből kell elvégezni. 

(9) Amennyiben egy hallgató az Egyetemmel jelen Utasítás hatályba lépésekor hallgatói 

jogviszonyban állt, és a későbbiekben az Egyetemmel újabb hallgatói jogviszonyokat 

létesít, az (5) és (7) bekezdés szerint jut újabb ingyenes egységekhez azzal, hogy a 

hallgató által valamennyi hallgatói jogviszonyára tekintettel kapott ingyenes egységek 

száma a 16-ot ne haladhatja meg. 

(10) A hallgatók rendelkezésére álló ingyenes egységek számát a Központi Tanulmányi 

Hivatal külön adatbázisban tartja nyilván (a továbbiakban: adatbázis), és azt az előzetes 

tantárgy- és  kurzusfelvételi időszak elején honlapján nyilvánosságra hozza. A 

megállapított értékkel szemben a hallgató a honlapon való megjelenéstől számított 15 
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napon belül eljárási, számítási hibára hivatkozva felszólalással élhet a Központi 

Tanulmányi Hivatalnál. A felszólalást kizárólag elektronikus kérvényben, a hallgatói 

információs rendszeren keresztül lehet benyújtani. A határidő jogvesztő. Amennyiben a 

megállapított egységek tekintetében a hallgató és a KTH között továbbra is 

véleménykülönbség áll fenn, a KTH döntése ellen BME TVSZ
14

 szerinti fellebbezés 

benyújtásának van helye.   

(11) Amennyiben az ingyenes egységek száma (új beiratkozásra tekintettel) a 

tantárgyfelvételi időszak folyamán megnő, úgy ezt a Központi Tanulmányi Hivatal a 

beiratkozás feldolgozásakor, de legkésőbb a tavaszi félévben március 15-ig, az őszi 

félévben október 15-ig (a továbbiakban: statisztikai határnap)
15

 írja jóvá az 

adatbázisban.  

(12) A statisztikai határnapot megelőzően
16

 a Központi Tanulmányi Hivatal szűrést készít 

hallgatónként a felvett nyelvi kurzusok összes egységértékéről, és ezt az értéket levonja 

a hallgató számára az adatbázisban rendelkezésre álló ingyenes keretből. Amennyiben 

az eredmény negatív, a hallgató számára a KTH az eredmény abszolút értéke számú, az 

(1) bekezdés szerinti összegű szolgáltatási díjat ír ki, és az adatbázisban a rendelkezésre 

álló ingyenes keretet nulla egységre állítja.  

 

4. §  

Méltányosság 

 

(1) Amennyiben a hallgató a nyelvoktatással összefüggésben a BME TVSZ 61. alcíme 

szerinti nyilvánossági kérelmet nyújt be, a kérelem elbírálásakor a Kari Tanulmányi 

Bizottság köteles kikérni a Központ véleményét.
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5. §  

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések 

 

(1) Jelen Utasítás 2009. szeptember 16-n lép hatályba. 

(2) Jelen Utasítást az Idegen Nyelvi Központ gondozza. Az Utasítás módosításához, 

hatályon kívül helyezéséhez be kell szerezni az Egyetemi Hallgatói Képviselet 

egyetértését. 

(3) A 2009/10. tanév őszi féléve előtt az adatbázis elkészítésének és nyilvánosságra 

hozásának határideje 2009. szeptember 16. A 2009/10. tanév őszi félévében a hallgatók 

a nyilvánosságra hozástól számított 30 napon belül felszólalhatnak az ingyenes 

egységek megállapított száma ellen a hallgatói információs rendszeren keresztül. A 

határidő jogvesztő.  

 

 

Budapest, 2009. augusztus 29.  

Dr. Péceli Gábor  

rektor  

Egyetértek:  

Bohák András  

elnök  
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