
MIKOR SZÜNTETI MEG AZ INTÉZMÉNY HIVATALBÓL A HALLGATÓI 
JOGVISZONYT? 

A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát annak 
a hallgatónak, aki  

1. többszöri Neptun-beli felszólítás ellenére nem fizeti meg az aktív félévre esedékes 

költségtérítési díjat és az egyéb – a hallgatói jogviszonnyal összefüggésben 

keletkezett térítési díjat; 

2. a TVSZ-ben, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való előrehaladással 

kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti; 

3. egymást követő harmadik alkalommal nem jelentkezik be a következő tanulmányi 

félévre; 

4. a hallgatói jogviszony szünetelését követően (passzív félév után) nem kezdi meg 

tanulmányait;  

5. egy adott tantárgy kreditjét összesen hat vizsga után sem szerzi meg (a 

vizsgaalkalom elhasználtnak minősül elégtelen érdemjegy szerzése esetén és akkor is, 

ha a hallgató feljelentkezik a vizsgára, de azon nem jelenik meg és vizsgahiányzását 

3 napon belül a TO-n érdemben nem igazolja), illetve ha az állami ösztöndíjas hallgató 

három, az önköltséges hallgató pedig hat tárgyfelvétellel nem teljesíti a tantárgyat.  

Megmarad a jogviszonya annak az állami ösztöndíjas hallgatónak – ha egy tárgy 

kreditjét három tárgyfelvétel után sem szerezte meg, de a hat vizsgaalkalmat még 

nem használta el –, aki kérelmezi tanulmányainak önköltséges formában történő 

folytatását. Ha az állami ösztöndíjas hallgató nem él ezzel a lehetőséggel, hallgatói 

jogviszonyát a kar hivatalból megszünteti.  

6. Az önköltséges hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik, ha az utolsó két aktív félév 

átlagában nulla kreditet teljesít (kivéve, ha a félévben nulla kredit értékű, 

érdemjegy nélküli, aláírás köteles tantárgyat teljesít, pl.: testnevelés). 

7. A tanulmányaikat 2021/2022. tanévben vagy azt követően megkezdő önköltséges 

finanszírozási formára felvett vagy átsorolt hallgatók végbizonyítvány megszerzéséig 

igénybe vehető aktív féléveinek száma a képzési idő kétszerese: alapképzésben 12 

félév (szociális munka szakon 14 félév), diszciplináris mesterképzésben 8 félév, 

osztatlan tanárképzésben 20 félév, szakirányú továbbképzésben képzési időtől 

függően 4 vagy 8 félév. Az aktív félévek számába finanszírozási formától függetlenül 

minden aktív félév beleszámít az adott képzésen. Ha a hallgató a képzési szintre 

vonatkozó határidőn belül nem fejezi be tanulmányait legalább abszolutóriummal, a 

kar elégtelen tanulmányi teljesítmény miatt elbocsátja. 

 


