A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szenátusa 2006. június 26.-i ülésén – a
vonatkozó jogszabályok figyelembevételével és az Egyetemi Hallgatói Képviselet
egyetértésével – a BSc képzésben résztvevőkre vonatkozóan az alábbiak szerint módosította a

BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát
Hallgatói jogviszony
1. módosítás: 3. § (11)
A BME egyoldalú nyilatkozattal megszüntetheti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát,
aki egymást követő két félévre vonatkozóan nem jelentette be sem tanulmányai folytatását
sem annak szüneteltetését, feltéve hogy a hallgatót – legalább két alkalommal – írásban
felhívták arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a
mulasztás jogkövetkezményeiről.

A tanév időbeosztása
2. módosítás: 8. § (5)
A BSc képzésben a félév felépítése: 1 regisztrációs hét, a regisztrációs héttel együtt 15 hetes
szorgalmi időszak, 1 hét a szorgalmi időszakra előírt követelmények pótlására (pótlási hét), 4
hetes vizsgaidőszak, 1 hét szünet.
Előtanulmányi rend
3. módosítás: Kiegészítés 11. § (15)-höz
A kari Hallgatói Képviselet egyetértésével tantárgyak előtanulmányi rendje ettől eltérően is
kialakítható.
Pótlások rendje
4. módosítás: 13. § (5)
Ha a félévközi jegy megállapítása részben vagy egészben zárthelyik alapján történik, akkor a
szorgalmi időszakban lehetőséget kell biztosítani a sikertelen, vagy meg nem írt zárthelyik
pótlására. Kivételt jelenthet a szorgalmi időszak utolsó hetében megírt zárthelyi, amelynek
pótlása történhet a pótlási héten. A zárthelyi egyszeri pótlásának lehetősége alanyi jogon jár
minden hallgatónak. Ha a félévközi jegy megszerzéséhez minden zárthelyi legalább elégséges
eredménye szükséges, és a hallgató a zárthelyikkel és a zárthelyik pótlásával nem tudta
teljesíteni a tantárgyi követelményeket, akkor számára ismételt vizsga jelleggel lehetőséget
kell adni vagy valamelyik általa kiválasztott zárthelyi pótlására vagy az egész félév anyagából
zárthelyi írására, amellyel lehetősége van a félévközi jegy megszerzésére. Ha a félévközi jegy
megszerzéséhez a zárthelyikre egyenként elérendő minimum pontszám (érdemjegy) nincs
előírva, akkor az ismételt vizsga jellegű pótlás biztosítása nem kötelező.

5. módosítás: 13. § (5a)
A tantárgyi követelményekben meghatározott félévközi feladatok/tervfeladatok a pótlási hét
végéig adhatók le. Félévközi feladatok/tervfeladatok a vizsgaidőszakban nem adhatók le.
Amennyiben a hallgató ilyen kötelezettségének nem tett eleget, akkor leckekönyvébe
félévközi jeggyel végződő tantárgy esetén elégtelen, vizsgával záródó tantárgy esetén a „nem
teljesítette” bejegyzés írandó be. Vizsgával záruló tantárgyaknál nem lehet zárthelyit tartani a
szorgalmi időszak 13. és 14. hetében, kivéve a félévközi zárthelyik pótlását, amelyeket
legkésőbb a szorgalmi időszak 13. hetének végéig be kell fejezni.
6. módosítás: 13. § (6)
A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. Az aláírás küszöbfeltételeként a
félévközi ellenőrzéseken elérhető pontszám legfeljebb 50 %-ának (vagy az osztályzatok
ennek megfelelő átlagának) elérését lehet előírni. Vizsgával záruló tantárgyak – a tantárgyi
követelményekben meghatározott – félévközi ellenőrzéseinek/feladatainak pótlására a 13. §
(5) és (5a) pontok érvényesek. A vizsgával záruló tantárgy félévközi követelményeinek
teljesítését az aláírás igazolja.
7. módosítás
A 10. § (7) h) pont törölve.
A tananyag ismeretének ellenőrzése, jelenlét a tanórákon
8. módosítás: 13. § (7)
Az előző félévekben megszerzett aláírás 3 évig érvényes, ha a korábban teljesített tantárgy
programja legalább 75 %-ban megfelel a jelenlegi tantárgy programjának. Az előző
félévekben megszerzett aláírás elutasítása esetén a hallgató 15 napon belül a kari Tanulmányi
Bizottsághoz fellebbezhet.
A vizsgák és szigorlatok rendje
9. módosítás: 14. § (13)
A tantárgy előadója a pótlási héten kiírhat elővizsgát. Az elővizsga alkalma az (1) szerint
megállapított vizsgaszámba csak a kari hallgatói képviselet egyetértésével számíthat bele.
Nyelvoktatás, nyelvi követelmények
10. módosítás: 23. §
(1) A BME az államilag finanszírozott nappali hallgatói számára különböző nyelvekből, négy
különböző szinten öt féléven át legalább heti négy órás képzésben térítésmentes
nyelvoktatást biztosít. A térítésmentes nyelvoktatás független attól, hogy a hallgató

teljesítette-e már a számára a képesítési követelményekben illetve a tantervben előírt
nyelvi kritériumokat.
(2) A diploma kiadásához az adott képzési formára az Egyetem által előírt, nyelvtudásra
vonatkozó követelmény teljesítése élő idegen nyelvből állami vagy államilag elismert
általános vagy szaknyelvi középfokú komplex nyelvvizsga eredményes letételét jelenti.
A módosítások 2006. szeptember 1.-től lépnek érvénybe.
Budapest, 2006. július 1.

(Dr. Molnár Károly)
rektor

