
 

17 / 2009. (08. 29.) Rektori Utasítás 

a nyelvoktatás különös szabályairól és díjairól 

A nyelvoktatás különös szabályairól, valamint a nyelvoktatásért fizetendı szolgáltatási 

díjakról és az azokkal kapcsolatos kedvezményekrıl a Térítési és Juttatási Szabályzat 

29. § (1) a.) valamint a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 25.§ (4) bekezdése alapján, az 

Egyetemi Hallgatói Képviselet egyetértésével az alábbi utasítást (a továbbiakban: Utasítás) 

adom ki. 

1.§  

Az utasítás hatálya, értelmezések 

(1) Jelen Utasítás hatálya az Egyetemen az Idegennyelvi Központ (továbbiakban: Központ) 

által a 2009/10-es tanév ıszi félévétıl meghirdetett, 0 kreditpontértékő nyelvi 

kurzusokra (továbbiakban: nyelvi kurzusok) terjed ki. 

(2) Az Utasítás hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló 

hallgatóra.  

(3) Amennyiben jelen Utasítás az oktatás szervezésérıl kiadott 9/2008. (XII. 15.) Rektori 

Utasítással (továbbiakban: Tanulmányi Ügyrend) ellentétes rendelkezést tartalmaz, úgy 

a nyelvi kurzusokkal kapcsolatos ügyekben jelen Utasítás szerint kell eljárni. 

(4) Jelen Utasításban használt fogalmakat a Tanulmányi és vizsgaszabályzat illetve a 

Tanulmányi Ügyrend értelmezı rendelkezései szerint kell érteni. 

(5) A hallgató értesítése alatt a hallgatói információs rendszerben neki kiküldött üzenetet 

kell érteni, melynél az „Emailben is megkapja” opciót is be kell jelölni.  

2.§  

A nyelvi kurzusok típusai, a tárgyfelvétel 

(1) A nyelvi kurzusok típusai: 

a.) A kiscsoportos kurzus, mely legalább 10, legfeljebb 13 fı jelentkezıvel indítható; 
b.) A nagycsoportos kurzus, mely legalább 16, legfeljebb 29 fı jelentkezıvel indítható. 

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

határozza meg. A nyelvi kurzusok felvételének nincs elızetes követelménye.  

(3) A Központ honlapján a különbözı nyelvekbıl, különbözı szinteken meghirdetett 

kurzusokhoz online szintfelmérı teszteket tesz közzé. A hallgató felelıssége, hogy a 

tesztek segítségével felmérje saját tudását, és a megfelelı szintő kurzusra jelentkezzen. 

(4) A nyelvi kurzusokat az elızetes tantárgy- és kurzusfelvételi idıszak elején a 

Tanulmányi Ügyrend szerint kell meghirdetni, azzal az eltéréssel, hogy a nyelvi 

kurzusok esetében a várólista nagysága legfeljebb 20% lehet. A kurzusok oktatóit a 

hallgatói információs rendszerben meg kell adni. Az oktató személye az elızetes 



 

 

 
 

tantárgy- és kurzusfelvételi idıszakban kizárólag a Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Kar Kari Tanulmányi Bizottsága engedélyével változhat. 

(5) A hallgatói információs rendszerben a meghirdetett kurzusok „Megjegyzés” rovatában 

fel kell hívni a hallgatók figyelmét a nyelvi kurzusok nem teljesítésének 

következményeire.  

(6) A regisztrációs hét elsı napján 10 és 16 óra között a meghirdetett nyelvi kurzusokra 

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

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

A Központ vezetıi döntés meghozatalának, és a szükséges módosítások átvezetésének 

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

nyelvi kurzusok esetében a TVSZ 11. § (11) bekezdése alapján a következık 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 nem 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 jelentkezık), a várólistát törölni 
kell és errıl 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 létszám elérésére a regisztrációs hét során reális esély van – ideiglenes 
állapotba kerül (indításáról késıbb születik döntés). Ha a kurzus nem indul, a 
jelentkezett hallgatókat a kurzusról (és a kurzust) a központ adminisztrátora törli, és 
a hallgatókat errıl értesíti.  

(7) A nyelvi kurzus ideiglenes állapotba sorolásáról a Központ adminisztrátora a kurzusra 

jelentkezett hallgatókat értesíti.  

(8) Az ideiglenes kurzusról a hallgatók szabadon lejelentkezhetnek.  

(9) Az ideiglenes kurzus oktatójának személyét a Központ – oktatásszervezési okból – 

legkésıbb a regisztrációs hét negyedik napján 16 óráig megváltoztathatja, de errıl a 

kurzusra jelentkezett hallgatókat értesíteni kell. Az oktató személyének megváltozásáról 

szóló értesítés elküldésétıl számított 24 órán belül a kurzus nem véglegesíthetı. 

(10) Amennyiben egy ideiglenes kurzuson a jelentkezettek száma eléri az elızetesen 

meghirdetett minimális létszámot és a (9) bekezdés szerinti határidı már letelt, a 

Központ a kurzust véglegesíti. A véglegesített kurzusra innentıl a (6)a.) pont 

rendelkezései vonatkoznak.  

(11) Amennyiben egy ideiglenes kurzuson a jelentkezettek száma a regisztrációs hét ötödik 

napja 16 óráig sem éri el az elızetesen meghirdetett minimális létszámot, a Központ 

igazgatója a BME Költségvetési Szabályzata alapján dönthet a kurzus véglegesítésérıl 

vagy törlésérıl. A kurzus törlése esetén a (6)b.) pont szerint kell eljárni.  



 

 

 
 

(12) A nyelvi kurzusokra való jelentkezés, a hallgatói érdeklıdés 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 jelentkezı hallgatók figyelmét fel kell hívni. 

(13) A Tanulmányi Ügyrend 28. pontjában szabályozott saját hibára hivatkozó 

tantárgyleadási kérelemnek a nyelvi kurzusok esetén nincs helye, az ilyen kérelmeket az 

adatkezelı elutasítja. 

(14) Amennyiben a nyelvi kurzusok meghirdetésekor jelen Utasítás rendelkezéseit 

megsértették, a hallgató a Tanulmányi Ügyrend 28. pontja szerint jogosult tanszéki 

hibára hivatkozó tantárgyleadási kérelem benyújtására, az ott szabályozott eljárásrend 

szerint. Amennyiben a hallgató elmulasztja ilyen kérelem benyújtását, a meghirdetés 

szabálytalanságára a késıbbiekben nem hivatkozhat. 

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 elsı napján 

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

(2) Az egyes nyelvi kurzusok után a hallgató akkor köteles fizetni, ha azt a hallgatói 

információs rendszeren keresztül felvette, és a tárgyfelvétel még a szorgalmi idıszak 

hetedik hetének végén is érvényes. Amennyiben a tárgyfelvétel a késıbbiekben 

bármilyen okból érvényét veszti, a nyelvi egység már nem követelhetı vissza, kivéve, 

ha a hallgatónak a Kari Tanulmányi Bizottság utólagos passzív félévet engedélyezett. 

(3) A hallgató a 2.§(1)a.) szerinti kurzus felvételéért 3, a 2.§(1)b.) felvételéért 2 egység 

megfizetésére köteles.  

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

hallgatók beiratkozásakor ingyenes egységeket bocsát a hallgatók rendelkezésére.  

(5) A 2009/10. tanévtıl kezdıdıen 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 képzésre beiratkozó hallgató esetén 12 egység. 

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

hallgató az (5)a.), (5)b.) és (5)d.) 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 vevı hallgató esetén 10 egységbıl; 
b.) nappali mesterképzésben részt vevı hallgató esetén 4 egységbıl; 
c.) nappali doktorandusz képzésben részt vevı esetén 4 egységbıl; 
d.) nappali osztatlan képzésben részt vevı hallgató esetén 16 egységbıl 

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) Amennyiben egy hallgató az Egyetemmel jelen Utasítás hatályba lépése elıtt már több 

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

járó ingyenes egységeket össze kell adni, de ez az összeg nem haladhatja meg a 16 

egyéget. A (7) szerinti levonást ebbıl az összegbıl kell elvégezni. 

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

jogviszonyban állt, és a késıbbiekben 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 nem haladhatja meg.  

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

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

tantárgy- és kurzusfelvételi idıszak elején honlapján nyilvánosságra hozza. A 

megállapított értékkel szemben a hallgató a honlapon való megjelenéstıl számított 15 

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 határidı jogvesztı. Amennyiben a 

megállapított egységek tekintetében a hallgató és a KTH között továbbra is 

véleménykülönbség áll fenn, a KTH döntése ellen a BME Hallgatók Fegyelmi, 

Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzata szerinti fellebbezés benyújtásának van helye. 

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

tantárgyfelvételi idıszak folyamán megnı, úgy ezt a Központi Tanulmányi Hivatal a 

beiratkozás feldolgozásakor, de legkésıbb a szorgalmi idıszak harmadik hetének 

végéig írja jóvá az adatbázisban.  

(12) A szorgalmi idıszak harmadik hetének végén a Központi Tanulmányi Hivatal szőrést 

készít hallgatónként a felvett nyelvi kurzusok összes egységértékérıl, és ezt az értéket 

levonja a hallgató számára az adatbázisban rendelkezésre álló ingyenes keretbıl. 

Amennyiben az eredmény negatív, a hallgató számára a KTH az eredmény abszolút 

értéke számú, az (1) bekezdés szerinti összegő szolgáltatási díjat ír ki, és az 

adatbázisban a rendelkezésre álló ingyenes keretet nulla egységre állítja. 



 

 

 
 

4.§  

A nyelvi kurzusok értékelése 

(1) A nyelvi kurzusokon a jelenlétet minden órán ellenırizni kell. A hallgatónak a hallgatói 

információs rendszerben „nem teljesítette” bejegyzést kell bevezetni, amennyiben a 

hallgató az órák több mint 30%-án nem jelent meg.  

(2) Amennyiben a hallgató az órák nem több mint 30%-án hiányzott, számára a hallgatói 

információs rendszerbe (a számonkéréseken elért eredményei alapján számított) 

osztályzatot kell bevezetni.  

5.§  

Hatálybaléptetı és átmeneti rendelkezések 

(1) Jelen Utasítás 2009. szeptember 1-én lép hatályba.  

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

hatályon kívül helyezéséhez be kell szerezni az Egyetemi Hallgatói Képviselet 

egyetértését.  

(3) A 2009/10. tanév ıszi féléve elıtt az adatbázis elkészítésének és nyilvánosságra 

hozásának határideje 2009. szeptember 1-e. A 2009/10. tanév ıszi félévében a hallgatók 

a nyilvánosságra hozástól számított 30 napon belül felszólalhatnak az ingyenes 

egységek megállapított száma ellen a hallgatói információs rendszeren keresztül. A 

határidı jogvesztı. 

Budapest, 2009. augusztus 29. 
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