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FELSŐOKTATÁS
A felsőoktatás keretszabályait általános jelleggel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 
évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) határozza meg. Az Nftv. 2012. szeptember 
1. napján lépett hatályba, így a tanulmányi követelmények tekintetében a 2012/2013. 
tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatókra alkalmazandó. A korábbi felsőoktatási 
törvények (a 1993. évi felsőoktatási törvény és 2005. évi felsőoktatási törvény) alatt 
megkezdett képzésekről az Nftv. az átmeneti rendelkezések között rendelkezik. Állás-
foglalásaink kialakítása során - a felmenő rendszerre figyelemmel - kiemelten tekintetbe 
kellett vennünk, hogy egy-egy panasz tárgya melyik törvény hatály alá tartozik.

Az Nftv. adja a felsőoktatás általános szabályait, mellette további részletszabályokat tar-
talmaznak a következő jogszabályok. Az érettségire vonatkozóan a köznevelési törvény, 
illetve érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: érettségi rendelet), míg a felvételivel kapcsolatban a felsőoktatási 
felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: felvételi 
rendelet) tartalmaz rendelkezéseket. A felsőoktatás keretszabályait bontja ki a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: végrehajtási rendelet). A végrehajtási 
rendelet rendelkezik többek között a fogyatékossággal élő hallgatók részére nyújtható 
kedvezményekre és mentességekre vonatkozó szabályokról. A különböző ösztöndíjakra, 
támogatásokra és eljárási díjakra vonatkozó rendelkezéseket a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: térítési és juttatási rendelet) szabályozza. 

A képzési és kimeneti követelmények, így többek között az érintett szakok idegennyelvi 
követelményei, a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kime-
neti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes 
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 
módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletből (a továbbiakban: KKK rendelet) 
ismerhetők meg, amely rendeletet a 2017/2018. tanévben első évfolyamon tanulmányaikat 
kezdő hallgatókra, majd azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni. A legkésőbb 
2016/2017. tanévben megkezdett tanulmányokra vonatkozóan továbbra is az alap- és 
mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM 
rendeletet (a továbbiakban: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet) kell alkalmazni. 

A 2018-ban történt jelentős jogszabályi változás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgál-
tatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) hatályon 
kívül helyezése, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(Ákr.) hatályba lépése, amely jogszabályok a különböző időszakokban az Nftv. háttér-
jogszabályaként az eljárási jellegű kérdéseket rendezik. Ennek megfelelően átvezették a 

normatív kedvezményével kell biztosítani a bölcsődés, óvodás, valamint az 1-8. évfolyamnak 
megfelelő és afölötti életkorú tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy 
más jogcímen a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben. 

A Gytr. 18. § (5) bekezdése egyértelműen meghatározza az intézményi gyermekétkeztetés 
kedvezményének tartós betegség vagy fogyatékosság fennállása alapján történő igénybevéte-
lét. Eszerint bölcsődei, mini bölcsődei gondozásnál a Gyvt. 150. § (6) bekezdés b) pontjá-
ban, valamint intézményi gyermekétkeztetésnél a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés c) pontjában 
foglaltak fennállását a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat má-
solatával, ennek hiányában
a) tartós betegség esetén szakorvosi igazolással,
b) fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehaj-

tásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői 
és rehabilitációs bizottság szakvéleményével kell igazolni.

A Gytr. fenti rendelkezéséből egyértelműen következik, hogy a tartós betegség, fogyatékos-
ság igazolása elsősorban a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat 
másolatával történik, de amennyiben ez nem áll rendelkezésre, szakorvosi igazolás, illetve a 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alkalmas az igazolásra, függetlenül attól, 
hogy az e dokumentummal igazolt állapota alapján a magasabb összegű családi pótlék meg-
állapítására nem került még sor. 

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 
5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet alapján a magasabb összegű családi pótlékra nem jogosít 
a betegségek és fogyatékosságok teljes köre, így a beadványozó gyermekének esetében fennál-
ló diagnózis sem. Azonban a jogalkotó annak érdekében, hogy az intézményi gyermekétkez-
tetés ingyenes, kedvezményes igénybevétele valamennyi tartós betegséggel, fogyatékossággal 
érintett gyermekre kiterjedjen, a magasabb összegű családi pótlékra nem jogosító állapotok 
esetében is lehetővé tette azok megfelelő szakmai fórum – a szakértői és a rehabilitációs bi-
zottság – által történő igazolása alapján a gyermekétkeztetés kedvezményének igénybevéte-
lét. (4/2018/OJBIT)
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legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel 
rendelkezik. Ezen feltételek teljesítése mellett is szükséges a minimum ponthatár (280 pont) 
elérése, azonban az emelt szintű érettségi vizsgára vonatkozó feltételt nem kell alkalmazni a 
művészet képzési terület képzéseire jelentkezők esetében.

A felvételi rendszer bemeneti feltételeinek ezen módosítása – álláspontunk szerint – több 
érintetti kört hátrányosan érint, a rendelkezések hatálybalépésével esetükben súlyos jogsé-
relem valósulhat meg. A módosítás teljesen figyelmen kívül hagyja a fogyatékossággal élő 
jelentkezők körét. A felvételi rendelet módosítása kivételként az emelt szintű érettségi vizs-
ga követelménye alól a művészeti képzésbe jelentkezőket nevezi meg, tekintettel arra, hogy 
ezen szakok esetében a felvételi eljárás során a gyakorlati vizsga a jellemző. Ugyanakkor nem 
említi kivételként a fogyatékossággal élő jelentkezőket, esetükben a módosítás nem rendel 
kimentési szabályt. A jelenlegi szabályok szerint a fogyatékossággal élő jelentkezők előny-
ben részesítés alapján 40 többletpontra, valamint a felvételi eljárás során kedvezményekre, 
felmentésekre lehetnek jogosultak. Továbbá a kimenet szempontjából ezen alanyi körnek az 
oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga-mentesítésre van lehetősége. Fenti szabályok ha-
tálybalépésével azonban a bemeneti követelmények eleve elzárják számukra a felsőoktatási 
intézménybe történő felvételt, így az előnyben részesítés és a felsőoktatási tanulmányok kap-
csán meghatározott kedvezményekre, mentesítésekre vonatkozó rendelkezések kiüresednek. 

A második alanyi kör, akiket álláspontunk szerint jelentősen hátrányosan érintenek a jog-
szabályi változások, a roma szakkollégium tagjai. A többi felsőoktatásba jelentkezőhöz képest 
e hallgatói körben lényegesen kevesebb azok száma, akik mindkét fenti feltételnek egyszerre 
tudnak megfelelni. A roma szakkollégiumok fontos célkitűzése a cigány értelmiség képzése, 
tanulmányaik támogatása, a lemorzsolódás csökkentése és a felzárkózás elősegítése. Az oklevél 
átvételéhez szükséges nyelvtudást is sokan már ezen szakkollégiumi keretek között sajátítják 
el. A fenti rendelkezések hatálybalépésével, a bemeneti követelmények említett szigorításával a 
roma szakkollégiumi utánpótlás gyakorlatilag megszűnhet, ez a szakkollégiumi kör kiürülhet. 

A módosítással veszélyeztetett harmadik alanyi körként a pedagógusképzésbe jelentkezőket 
emeltük ki. A pedagógusok számának növelésére feltétlenül szükség lenne a pedagógusszak-
mát érintő várható nyugdíjazásokra tekintettel. A fenti intézkedés nyomán azonban előre 
láthatóan csökkenne a pedagógusképzésbe felvettek száma. A rendelkezésünkre álló infor-
mációk szerint a pedagógusképzésbe jelentkezők körében mindkét bemeneti feltétel esetében 
a mutatók átlagosak, más képzési területhez képes alacsonyabb számot mutatnak. Így elő-
re láthatóan a pedagógusképzés területén komoly létszámcsökkenéssel kell számolni a fenti 
rendelkezések hatálybalépését követően. 

Fentiekre tekintettel felhívtuk a döntéshozó figyelmét arra, hogy a felvételi rendelet 23. § 
(3) és (4) bekezdésének 2020. január 1-jén történő hatálybalépésével ezen alanyi körök vo-
natkozásában az oktatási jogok sérelmének súlyos veszélye áll fenn. Felhívtuk a figyelmet 
továbbá arra is, hogy a jogsérelem orvoslása érdekében sürgős döntés szükséges, tekintettel 
arra, hogy a jelentkezés feltételeit, az adott évi felvételi eljárásokat legalább két évvel megelő-
zően kell meghatározni, nyilvánosságra hozni. (457/2018/OJBIT)

Egy panaszos szerint aggályos a felsőoktatási felvételnél kötelező nyelvvizsga 2020-tól tör-
ténő bevezetése. Felhívtuk a hozzánk forduló figyelmét, hogy a hivatalunkhoz érkezett szá-
mos jelzés alapján foglalkozunk a kifogásolt rendelkezésekkel. Ezzel kapcsolatban javaslatot 
fogalmaztunk meg jogszabály-módosítás érdekében. (734/2018/OJBIT)

A különleges bánásmódra jogosult tanuló az érettségi vizsga során állapotára és a szakvé-
leményben foglaltakra figyelemmel mentesítésre, kedvezményre tarthat igényt. A szóbeli 

megváltozott jogi terminológiát, így például már nem jogerős döntésről rendelkezik a 
törvény, hanem a döntés véglegessé válásáról. A felsőoktatási intézménynél történő jogor-
voslat eljárási határidejét korábban a Ket. rögzítette, az új eljárási szabályozással bekerült 
az Nftv-be a jogorvoslati eljárásra vonatkozóan a legfeljebb harminc napos ügyintézési 
határidő is. Átalakult a felvételi eljárás jogorvoslati rendszere is. A besorolási döntés ellen 
a jelentkező korábban az Emberi Erőforrások Minisztériumánál élhetett jogorvoslattal, 
az idei évtől azonban közigazgatási pert indíthat. A per megindítása előtt az Oktatási 
Hivatal megvizsgálja, hogy szükséges-e saját döntésének módosítása vagy visszavonása. 
Amennyiben nem, a bíróság a beiratkozásig rendelkezésre álló rövid határidőre figyelem-
mel soron kívül és rövid határidőkkel bírálja el a keresetlevelet. Módosították továbbá 
a hallgatói munkaszerződés szabályozását is, a díjazás mértékét megemelték. Lényeges 
változás, hogy az idei évtől kivételként határozza meg a törvény a doktori képzést a kre-
ditátvitelnél meghatározott korlátozás esetében, amely szerint a képzés kreditértékének 
egyharmadát a fogadó intézményben kell teljesíteni. 

A felsőoktatási területen hozzánk érkezett panaszokat hagyományosan három nagy cso-
portba osztjuk: az első csoportba az érettségi vizsgával és a felsőoktatási felvételi eljárással 
kapcsolatos ügyek kerülnek. A második csoportot a tanulmányi kötelezettségek teljesí-
tésének gyakorlatát bemutató ügyek alkotják, míg a harmadik csoportba a felsőoktatási 
tanulmányok finanszírozásának kérdéseit érintő ügyek tartoznak.

ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI
A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBE

2020-tól szigorúbb feltételekkel lehet jelentkezni a felsőoktatás alapképzéseire. Mindez 
több hallgatói csoport esetében jogsérelem veszélyét valószínűsíti, ezért a következő jel-
zéssel fordultunk a szakterületért felelős oktatási államtitkárhoz a jogszabályváltozással 
kapcsolatban. (605/2018/OJBIT)

2020-ban alap- és osztatlan képzésre történő felvétel esetén új felsőoktatási felvételi követel-
mények kerülnek bevezetésre, így bemeneti feltételként emelt szintű érettségi vizsga és kö-
zépfokú komplex nyelvvizsga lesz szükséges. A 2020-as változásokkal kapcsolatban a hiva-
talunkhoz érkezett jelzések, valamint az érintetti körökkel folytatott egyeztetések alapján jól 
érzékelhetően körvonalazódott a súlyos jogsérelem veszélye. 

A kérdéskörrel kapcsolatos rendelkezéseket a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. 
(XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet (a további-
akban: módosító rendelet) 10. § (2) bekezdése vezeti be, amely rendelkezések 2020. január 
1-jén lépnek hatályba. Eszerint a felvételi rendelet 23. § (3) és (4) bekezdése az alábbiakról 
rendelkezik. Alapképzésre, osztatlan képzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább B2 szin-
tű, általános nyelvi, komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik, és 
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Az érettségi vizsga államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal való egyenértékűségével 
kapcsolatban az érettségi rendelet 45. § (4)-(5) bekezdése tartalmaz releváns rendelkezése-
ket. Eszerint a vizsgázó érettségi bizonyítványa, tanúsítványa, ha idegen nyelvből, illetve a 
nyelvoktató nemzetiségi oktatásban nemzetiségi nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, 
és sikeresen teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak minden vizs-
garészét a részletes követelményekben meghatározott módon, ha legalább 60%-ot ért el, kö-
zépfokú (B2) komplex típusú; 40-59% elérése esetén alapfokú (B1) komplex típusú, állami-
lag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül. Ha a vizsgázó az 
idegen nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgát a 6. § (7) bekezdésében megfogalmazott 
jogával élve tette le, és megfelel a (4) bekezdés a), b) pontjában foglalt további feltételeknek, 
a) ha a részletes követelményekben meghatározott módon teljesítette a szóbeli vizsga részeit, 

valamint élő idegen nyelvből a hallott szöveg értése vizsgarészt, érettségi bizonyítványa, 
tanúsítványa a megfelelő fokozatú szóbeli típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyít-
vánnyal egyenértékű okiratnak minősül; 

b) ha a részletes követelményekben meghatározott módon teljesítette élő idegen nyelvből az 
olvasott szöveg értése, az íráskészség és a nyelvhelyesség vizsgarészeket, illetve latin nyelv-
ből az írásbeli vizsgarészt, érettségi bizonyítványa, tanúsítványa a megfelelő fokozatú írás-
beli típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.

A részletes követelményeket az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 
24.) OM rendelet (a továbbiakban: 40/2002. (V. 24.) OM rendelet) tartalmazza. Eszerint az 
élő idegen nyelv esetében emelt (B2) vizsgaszint esetén szükséges készség, hogy a tanuló a 
nyelvtani struktúrákat, valamint a helyesírás szabályait rendszerszerű hibák nélkül, nagy biz-
tonsággal tudja alkalmazni. Az íráskészséggel összefüggésben a tartalmi szerkezet megköveteli 
azt, hogy a vizsgázó az egyszerű nyelvtani szerkezeteket, nyelvi fordulatokat és a helyesírási 
szabályokat általában biztonsággal tudja alkalmazni. Az írásbeli feladatlap értékelése esetén 
az olvasott és a hallott szöveg értése esetén is rögzíti, hogy a feladatokat kizárólag tartalmi 
szempontok alapján értékelik, azaz a nyelvtani és a helyesírási hibákat csak akkor veszik fi-
gyelembe, ha azok a válasz megértését akadályozzák.

A 40/2002. (V. 24.) OM rendelet tehát megköveteli a helyesírás értékelését az érettségi vizs-
ga részletes követelményei között. Mindezekre figyelemmel, amennyiben az érettségi vizsga 
során élt a 6. § (7) bekezdésben rögzített kedvezménnyel, így mentesült az értékelés egy része 
(a helyesírás) alól, akkor nem a részletes követelményekben meghatározott módon teljesítet-
te élő idegen nyelvből az írásbeli érettségi vizsgáját, és az így megszerzett eredménye annak 
ellenére sem lehet államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű, ha a kedvez-
mény igénybevétele nélkül is teljesítette volna a jogszabályban rögzített egyéb feltételeket. 

Fentiekre tekintettel az Oktatási Hivatal jogi iránymutatásában foglaltakkal egyetértettünk, 
az ügyben oktatási jogsértést nem tudtunk megállapítani. (619/2018/OJBIT, 74/2018/OJBIT)

 
Az érettségi vizsga általános követelményei az érettségi rendeletben találhatóak, míg a 
részletes követelményeket külön jogszabály, a korábban már hivatkozott 40/2002. (V. 24.) 
OM rendelet rendezi. A követelményekkel kapcsolatos változások bevezetésére felmenő 
rendszerben van lehetőség. 

Egy beadványozó azzal kapcsolatban kérte hivatalunk tájékoztatását, hogy jogszerűen járt-e 
el az iskola pedagógusa, aki nem engedélyezte az évszámokat tartalmazó atlaszok használa-
tát az idei történelem érettségi vizsga közben.

Hivatalunk hatásköri szabályai értelmében a történelem érettségi vizsga során használható 
atlasszal kapcsolatos kifogásokat kizárólag vizsgálat keretében tudjuk minősíteni, ennek azon-

és írásbeli érettségi vizsga során igénybe vehető kedvezmények, mentesítések körét az 
érettségi rendelet határozza meg. A tanuló a vizsgán mentesülhet az értékelés egy vagy 
több része, vagy akár az értékelés, minősítés egésze alól. Ez alapján lehet a tanulót a 
helyesírás értékelése alól mentesíteni, akár idegen nyelvből is. (589/2018/OJBIT)

Egy beadványozó panasszal élt az Oktatási Hivatal állásfoglalása és jogértelmezése kapcsán. 
Beadványában előadta, hogy 2017. június 20-án előrehozott emelt szintű érettségi vizsgát tett 
angol nyelvből 64 %-os eredménnyel, jeles minősítéssel, amely alapján tudomása, valamint 
az iskolájának korábbi igazgatóhelyettese és osztályfőnöke szerint is B2 komplex nyelvvizsga-
bizonyítvánnyal egyenértékű okiratot szerzett. A panaszost arról tájékoztatták, hogy mindez 
a 2018-ban megszerzendő érettségi bizonyítványában kerül majd rögzítésre. 2018 májusában 
a panaszos arról értesült az új igazgatóhelyettestől, hogy álláspontja szerint nem tekinthető 
nyelvvizsgával egyenértékűnek az angol érettségi eredménye, tekintettel arra, hogy a vizsga 
során a helyesírás értékelése alól mentesült. Mindezek alapján megkereste az Oktatási Hiva-
talt, hogy az érettségi rendelet értelmezésével kapcsolatban állásfoglalást kérjen. A panaszos 
azzal érvelt, hogy az Oktatási Hivatal hivatalos tájékoztatója is tartalmazza, hogy az idegen 
nyelvi írásbeli vizsgán csak a II. Nyelvhelyesség és a IV. Íráskészség füzeteknél kell a helyesírást 
figyelembe venni. Azonban ezeknél a feladatsoroknál is csak az egyik részszempont a többi 
mellett a helyesírás. Továbbá a javítási szabály kimondja, hogy a javító tanárnak a helyesírást 
is ellenőrizni, a hibákat jelölni kell, csak mentesítés esetén ezt nem pontozzák. A panaszos-
nál a helyesírást is pontozták, ezért panasszal élt, aminek az adott kormányhivatal illetékes 
főosztálya helyt adott. Így a vizsgadolgozata 71 pontról 73 pontra módosult. Mindezekre fi-
gyelemmel mentesítés nélkül az eredménye 94 pont lett volna 96 pont helyett, ami 63 %-nak 
felelt volna meg. Így, ha a kedvezményt nem veszi igénybe, akkor is elérte volna a 60 %-ot. 

A panaszos kérte hivatalunktól az Oktatási Hivatal jogi iránymutatásának felülvizsgálatát, 
az ügy kivizsgálását, valamint azt, hogy az angol emelt szintű érettségi vizsgáját ismerjék el 
B2 szintű nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak. 

A panaszos által rendelkezésre bocsátott körülményekre és dokumentumokra, valamint a 
jogszabályokban foglaltakra figyelemmel az alábbi állásfoglalást alakítottuk ki. 

Az érettségi rendelet az érettségi vizsga során adható mentesítésekről és kedvezményekről 
az alábbiak szerint rendelkezik. A 6. § (7) bekezdése szerint, ha a vizsgázót – a köznevelé-
si törvény 56. § (1) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizs-
gatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában – mentesítették az érdemjegyekkel és osz-
tályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy 
másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. A vizsgázó részére – a szakértői 
bizottság szakvéleménye alapján – kérelmére engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli 
beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és biztosí-
tani kell a hosszabb felkészülési időt. 

A konkrét mentesítések írásbeli vizsga esetén a következők lehetnek. Az érettségi rendelet 20. 
§ (7) bekezdés a)-d) pontja értelmében a 6. § (7) bekezdése szerint a vizsgázó kérelmére, az 
igazgató engedélye alapján a 19. § (1) bekezdésben meghatározott időt legfeljebb egy órával 
(60 perc) meg kell növelni; lehetővé kell tenni, hogy a szakértői bizottság szakvéleményében 
előírt, illetve az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt (pl. számítógép, írógép) 
használja; engedélyezni kell, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli beszámolót tegyen, vagy 
a szóbeli vizsgát írásban teljesítse; a tanuló a vizsgán mentesülhet az értékelés egy vagy több 
része alól, amennyiben a középiskolában a megfelelő tantárgyból nem mentesítették az ér-
tékelés, minősítés egésze alól.
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A felvételi eljárásba történő jelentkezést követően szükséges a jelentkezés hitelesítése. Ez 
két módon történhet: papír alapon, postai úton a kinyomtatott és aláírt jelentkezési lap 
beküldésével, valamint elektronikusan, az ügyfélkapu rendszerén keresztül. 

A panaszos gyermeke felvételi eljárásban történő jelentkezésének hitelesítésével kapcsolatban 
élt panasszal. Tájékoztatása szerint a felvételi eljárás a hitelesítés elmulasztása miatt lezárult. 
Ezzel gyermeke fiókja inaktívvá vált, így nem tudták ellenőrizni a tevékenységnaplót, amely 
rögzíti a rendszerben történt változásokat. Beadványában beszámolt arról, hogy az Oktatási 
Hivatal tájékoztatása szerint ezt nem adják ki részére, csak bíróság kérésére. Egyeztettünk az 
Oktatási Hivatallal, ahonnan arról tájékoztattak, hogy a panaszos által kérelmezett tevékeny-
ségnaplót a panaszos részére megküldik, így e tárgyban az Oktatási Hivataltól hamarosan 
választ fog kapni. Mindezekre figyelemmel az ügyet lezártuk. (289/2018/OJBIT)

A tanulmányi pontok és az érettségi eredmények alapján számolandó pontokon kívül a 
jelentkező a különböző teljesítményére, illetve helyzetére figyelemmel járó többletpontok-
kal növelheti esélyét a megjelölt felsőoktatási intézménybe történő felvételre. (76/2018/
OJBIT, 285/2018/OJBIT)

Egy panaszos azzal kapcsolatban kérte hivatalunk segítségét, hogy a gyermekgondozásért já-
ró többletpontokat külföldi munkavállalás miatt nem tudja érvényesíteni. 

A panaszost tájékoztattuk, hogy az Nftv. 41. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakról, mi-
szerint a Kormány a gyermekük gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévők, csecse-
mőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban vagy 
gyermekgondozási díjban részesülők körébe tartozók esélyegyenlőségét e hallgatói csoport 
tekintetében a felsőoktatási felvételi eljárás, illetve a felsőoktatási tanulmányai során biztosítja.

Ennek teljesítése során nem lehet mentesíteni a jelentkezőt a felsőoktatási szakképzésben, 
alap- és mesterképzésben az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szüksé-
ges alapvető tanulmányi követelmények teljesítése alól.

A felvételi rendelet 24. § (1)-(6) bekezdései szerint az esélyegyenlőség biztosítása érdekében 
az a jelentkező, aki a Tájékoztató megjelenése és a 12. § (4) bekezdésében foglalt határidő 
közötti időszak során gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecse-
mőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban vagy 
gyermekgondozási díjban részesül, és ezt ezen időszakban kiállított igazolással bizonyítja, 
minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult. A jogosultságot (a kedvezményre jo-
gosító feltételek meglétét) a 12. § (4) bekezdésében meghatározott határidőig kell igazolni. A 
felvételi eljárás lebonyolítása során a Hivatal és a felsőoktatási intézmények kötelesek biztosí-
tani a fogyatékossággal élő jelentkező számára a felvételi eljárásban való részvétel feltételeit. 

A felvételi eljárás során benyújtandó dokumentumokat, a többletpontokkal kapcsolatos in-
formációkat a Felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmazza a jogszabályokban rögzítettek-
kel egyezően, a 2018 szeptemberében induló képzésekre vonatkozó tájékoztató 3.3.8. pontja, 
Gyermekgondozás igazolása cím alatt.

Felhívtuk a panaszos figyelmét, hogy a gyermekgondozásra hivatkozással szerezhető több-
letpontok odaítéléséhez szükséges igazolásokat 2018. július 11-ig tudja pótolni a fentiek sze-
rint. (368/2018/OJBIT)

Egy panaszos továbbtanulásával kapcsolatban arról kért tájékoztatást, hogy matematika fel-
mentésre és diszkalkuliára tekintettel miképpen pótolhatja a felvételi eljárásban a tőle kért 

ban az a feltétele, hogy az érintettek közvetlenül forduljanak hivatalunkhoz. Tekintettel arra, 
hogy a beadványozó nem volt érintett, ezt jeleztük felé, továbbá tájékozattuk arról, hogy az 
ügy jellegére tekintettel a kérdéskörrel kapcsolatban egyeztettünk az Oktatási Hivatal vezető-
ivel, akik a rendelkezésünkre bocsátották a sajtó felé küldött válaszukat, miszerint: „bizonyí-
tottan jogszerűtlen vizsgakörülmények esetén (tehát a jelen esetben) jogszerűen alkalmazható 
utólagos megoldás, ha – a vizsgadolgozat eredményének ismeretében – az érintett tanulók az 
igazgató felhívására írásban nyilatkoznak arról, hogy újra kívánják-e írni az írásbeli vizsgát, 
immár jogszerű körülmények között. Az új írásbeli vizsga írása mellett döntő tanulók írásbe-
li eredménye természetesen az új vizsgadolgozat eredménye lesz, azaz utólag nem választ-
hatnak a két eredmény közül. Ha csak egyetlen olyan vizsgázó is van, aki újra szeretné írni 
az írásbeli vizsgát, az érintett oktatási intézmény az ő számára köteles az Oktatási Hivatallal 
egyeztetett módon és időpontban lehetőséget biztosítani az új írásbeli vizsga megírására. Hi-
vatalunk a konkrét esetről érkezett bejelentés nyomán tud intézkedni, kérjük tehát, hogy az 
érintett vizsgázók, amennyiben ez szándékukban áll, mielőbb tegyék meg bejelentésüket”.

Javasoltuk, hogy az érintettek forduljanak az érettségi vizsgák technikai lebonyolítására ha-
táskörrel rendelkező Oktatási Hivatalhoz, ahol a sérelmezett helyzet orvoslására megteszik 
a szükséges intézkedéseket. (329/2018/OJBIT)

A felvételi eljárás határidejével kapcsolatban fontos kiemelni, hogy jogvesztő határidőről 
van szó. Az általános felvételi eljárásba jelentkezés határideje február 15., ezt követően 
csak igazolási kérelemmel lehet jelentkezést előterjeszteni. Az igazolás benyújtására nyolc 
nap áll rendelkezésre, ezen határidők elmulasztása után nincs lehetőség a jelentkezés 
pótlására. 

Egy panaszos azzal kapcsolatban kérte hivatalunk segítségét, hogy az e-felvételi jelentkezést 
követően a felsőoktatási intézménytől nem kapott értesítést a szakmai vizsga időpontjáról. A 
jelentkezőt a beadványban foglalt témakörrel kapcsolatban általánosságban a következőkről 
tudtuk tájékoztatni. A www.felvi.hu honlapon fellelhető információk szerint az érintett fel-
sőoktatási intézmény szociális munka alapképzési szakra az alábbi tantárgyakkal lehet jelent-
kezni: kettőt kell választani – magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalom-
ismeret vagy történelem vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, német, 
olasz, orosz, spanyol), amelyekből legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni. 

A felvételi eljárás menetét a felvételi rendelet határozza meg. A 8. § (1) bekezdés b) pontja 
szerint minden évben két felvételi eljárás hirdethető. A szeptemberben induló képzésekre tör-
ténő jelentkezés (a továbbiakban: általános felvételi eljárás) esetén a jelentkezés határideje a 
képzés indítása szerinti év február 15. napja. Az érettségi rendelet 12. § (6) bekezdés b) pontja 
szerint az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történ-
het. A jelentkezési lapot május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-ig lehet benyújtani a 
vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójához. A jelentkezési határidő elmulasztása 
esetén igazolási kérelmet a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül 
lehet előterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. 

Felhívtuk a panaszos figyelmét arra, hogy a felvételi eljárásra, valamint az érettségi vizsgá-
ra külön szükséges jelentkezni, így amennyiben kizárólag a felvételi eljárásra jelentkezett, de 
az érettségi vizsgára nem, ebben az esetben ezt a határidő elmúltával utólag pótolni nincs 
lehetősége. (399/2018/OJBIT)
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Egy szülő gyermeke International Baccalaureate (a továbbiakban: IB) programban vett részt, 
amelynek végén nemzetközi érettségi vizsgával IB diplomát szerzett. A beadvány előterjesz-
tésekor Amerikában tanult, de szeretett volna Magyarországon orvosi egyetemre jelentkezni. 
Panasza szerint a Felvi rendszere nem fogadta el az általa feltöltött IB diploma megszerzését 
követően teljesített megismételt emelt szintű kémia és biológia vizsgáról szóló hiteles tanú-
sítványt, helyette egy új diplomát kértek. Az IBO azonban saját szabályzata szerint nem állít 
ki új diplomát a megismételt vizsga után, hanem egy erről szóló igazolást ad. 

Az ügyben megkerestük az Oktatási Hivatalt, és tájékoztatásukat kértük az esetről. Vála-
szukban arról tájékoztatták hivatalunkat, hogy saját hatáskörben orvosolták a helyzetet, és 
a jelentkező észrevételei alapján újra elbírálták a pontszámításhoz benyújtott dokumentumo-
kat. Tájékoztatták a panaszost, hogy sikeres felvételi esetén a pontszámítás alapját képező 
eredeti érettségi bizonyítványt beiratkozáskor be kell mutatnia a felsőoktatási intézménynek. 
(391/2018/OJBIT) 

A felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelemnek tartalmaznia kell a jelentkező szemé-
lyes adatai közül a családi és utónevét, a születési családi és utónevét, az anyja születési 
családi és utónevét,a születési helyét, a születési idejét, az állampolgárságát, a nemét, az 
elérhetőségeit (lakóhelye és tartózkodási helye (értesítési) címét, valamint elektronikus 
levelezési címét), valamint az oktatási azonosító számát, amennyiben 2005-ben vagy azt 
követően magyar rendszerű középiskolában érettségizett. Az elektronikus levelezési cím 
a hiánypótlás esetén lehet fontos, mert a jelentkezőt elsősorban a jelentkezési kérelmében 
megadott elektronikus levelezési címén szólítja fel hiánypótlásra az Oktatási Hivatal. 
Elektronikus levelezési cím hiánya esetén a Hivatal telefonon, ennek sikertelensége esetén 
postai úton szólítja fel a jelentkezőt hiánypótlásra. (534/2018/OJBIT, 451/2018/OJBIT)

Egy ikerpár mindkét tagja hivatalunkhoz fordult, mert nem sorolták be őket egyik jelentkezési 
helyre sem. Az Oktatási Hivataltól azt a tájékoztatást kapták, hogy az érettségi eredményük 
nem töltődött be a közhiteles nyilvántartásból, melynek oka lehet a két adatbázis közti szemé-
lyes adateltérés. A válasz mindkettejüknek saját e-mail címére érkezett, de ugyanarra a névre. 

Az ügyben hivatalunk vizsgálatot indított, melynek keretében az Oktatási Hivatalhoz for-
dultunk. Válaszában a Hivatal arról tájékoztatott, hogy megvizsgálják és amennyiben szük-
séges újraszámolják a jelentkezők pontszámait. Tekintettel arra, hogy az Oktatási Hivatal 
az esettel kapcsolatban saját hatáskörben intézkedett, az ügyet lezártuk. (479/2018/OJBIT)

Az Oktatási Hivatal a felvételi eljárásban besorolási döntést hoz a jelentkezőre vonatko-
zóan. A besorolási döntésben a Hivatal azt állapítja meg, hogy a jelentkezési kérelemben 
megjelölt és rangsorolt képzések közül melyik az az első képzés, amelynél a jelentkező 
elérte a felvételhez szükséges ponthatárt. Egyazon felvételi eljárásban a jelentkező által 
meghatározott rangsor alapján csak egy jelentkezési helyre sorolható be. A felsőoktatási 
intézmény a besorolási döntés alapján hozza meg a felvételi döntést. A felsőoktatási 
intézmény a felvételről szóló döntését a keresztféléves felvételi eljárásban a besorolási 
döntés időpontját követő nyolc napon belül, az általános felvételi eljárásban augusztus 
8-áig, a pótfelvételi eljárásban augusztus 31-éig határozatban közli a jelentkezővel. A fel-
sőoktatási intézmény azt a jelentkezőt veszi fel, aki – a Hivatal értesítése alapján – hozzá 

igazolásokat. A felmentéséről szóló bejegyzések a bizonyítványában találhatóak, amely nem 
áll a panaszos rendelkezésére.  

Kérdésével kapcsolatban a panaszost a következőkről tájékoztattuk. A felsőoktatási felvételi 
eljárással kapcsolatos keretszabályokat az Nftv. és a felvételi rendelet szabályozza. Az Nftv. 
41. § (1) bekezdés c) pontja szerint a Kormány – többek között – fogyatékossággal élő jelent-
kezők csoportjához tartozók esélyegyenlőségét e hallgatói csoport tekintetében a felsőokta-
tási felvételi eljárás, illetve a felsőoktatási tanulmányai során biztosítja.

A felvételi rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontja szerint az esélyegyenlőség biztosítása ér-
dekében az a jelentkező, aki a Tájékoztató megjelenése és a 12. § (4) bekezdésében foglalt 
határidő közötti időszak során fogyatékossággal él, minden jelentkezési helyén 40 többlet-
pontra jogosult.

A felvételi rendelet 23. § (1) bekezdése szerint alapképzésre, osztatlan képzésre – a (2) be-
kezdésben foglalt kivétellel – csak az a jelentkező vehető fel, akinek a 19. §, 20. § és a 21. § 
(1) bekezdés j) pontja szerint járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többlet-
pontok nélkül számított pontszáma eléri vagy meghaladja a 280 pontot. Mindezekre figye-
lemmel a felsőoktatásba jelentkezőnek a fogyatékosságért kapható többletpontok nélkül kell 
elérni a 280 pontos minimum ponthatárt. 

A felvételi rendelet 11. § (1) bekezdése szerint az adatfeldolgozás során – a jelentkezési ké-
relem hiányos benyújtása esetén – a Hivatal az általános felvételi eljárásban legkésőbb a be-
sorolási döntés határnapját megelőző 28. napig, a keresztféléves felvételi eljárásban a besoro-
lási döntés határnapját megelőző 20. napig, de legkésőbb a tárgyév január 3-áig, a jelentkezőt 
a jelentkezési kérelmében megadott elektronikus levelezési címén hiánypótlásra szólítja fel. 
Elektronikus levelezési cím hiánya esetén, a Hivatal telefonon, ennek sikertelensége esetén 
postai úton szólítja fel a jelentkezőt hiánypótlásra. Hiánypótlásra felszólítás ellen jogorvoslat-
nak helye nincs. Ugyanezen § (2) bekezdés g) pontja szerint a jelentkezési kérelem hiányos 
benyújtásának minősül a jelentkező által a jelentkezési kérelemben megjelölt, a tanulmányi 
pontok számításához szükséges középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalairól készült má-
solatok hiánya. A (3) bekezdés alapján a jelentkező a hiányt haladéktalanul pótolni köteles. 
A hiánypótlás határideje – a 8. § (3) bekezdésében meghatározott pótfelvételi eljárás kivételé-
vel – a felszólítás kézhezvételétől számított 8. nap. A hiánypótlás elmaradása, elégtelen volta 
esetén, a rendelkezésre álló adatok alapján kell a felvételi eljárást lefolytatni, illetve azok elég-
telensége esetén az eljárás megszüntethető, és a jelentkező számára felvételi összpontszám 
nem számítandó, vagy egyes jelentkezési helyei kizárandók.

A felvételi rendelet 15. § (1) bekezdése szerint alapképzésre és osztatlan képzésre történő 
jelentkezés esetén a (6) bekezdésben foglaltak kivételével a jelentkező teljesítményét felvéte-
li összpontszámmal kell értékelni, amelyet az alábbiak szerint kell számítani: a tanulmányi 
pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy az érettségi pontok kétszerezésével, mindkét 
esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával.

Javasoltuk a panaszosnak, hogy keresse fel a köznevelési intézmény szerint illetékes kor-
mányhivatalt. Tájékoztattuk továbbá, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 96. § (6) 
bekezdése szerint az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap 
alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban 
meghatározottak szerinti 2000 forint illetéket kell fizetni. (405/2018/OJBIT)

Érettségi vizsga eredményét általában az érettségi bizonyítvány tartalmazza. Az érettsé-
gi bizonyítványban nem szereplő vizsgaeredményekről a vizsgabizottságot működtető 
intézmény tanúsítványt állít ki. Ilyen vizsgaeredmény születhet előrehozott, javító vagy 
szintemelő érettségi vizsga eredményeképpen. 
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re, amely feltérképezte – a teljesség igénye nélkül – az európai és a tengerentúli megoldáso-
kat. Válaszul mellékelten megküldtük a munkacsoport által készített anyagot, azzal, hogy 
természetesen minden felsőoktatási intézmény és hallgatói önkormányzat saját megoldást 
kereshet, vagy meglévő megoldások kombinációját alkalmazhatja. A magunk részéről üdvö-
zöltük a HÖOK kezdeményezését, és jeleztük, hogy nyitottak vagyunk a szakmai párbe-
szédre. (402/2018/OJBIT)

TANULMÁNYI ÉS VIZSGAÜGYEK

A hallgatói jogviszony a hallgatói lét alapja, amely a beiratkozással keletkezik. Felsőokta-
tási intézménybe beiratkozni felvételi vagy átvételi döntés alapján lehetséges. A hallgatói 
jogviszony megszűnését követően a hallgatónak lehetősége van újbóli felvételi eljárással 
hallgatói jogviszonyt létesíteni, és a korábban megszerzett tanulmányait beszámíttatni. 

Egy panaszos arról érdeklődött, hogy miként tudná korábban megkezdett tanulmányait befe-
jezni. Beadványában előadta, hogy 2011-ben létesített 6 féléves képzésre hallgatói jogviszonyt, 
amely jogviszony 2016. augusztus 24-én megszűnt. Ugyanebben a hónapban sikeres felvételi 
eljárást követően 2016 szeptemberében hallgatói jogviszonyt létesített ugyanazon képzésen, 
amelyre 119 kreditet befogadtak. A kérdése arra vonatkozott, hogy milyen formában köteles 
a felsőoktatási intézmény tájékoztatást nyújtani a képzéssel kapcsolatos változásokról. Tájé-
koztatást kért továbbá, hogy amennyiben 8 félévet elhasznált az előző jogviszonyában, akkor 
milyen finanszírozási formában és meddig folytathat tanulmányokat. A panaszos érdeklő-
dött arról is, hogy hallgatói jogviszonya folyamatosnak tekinthető-e. 

A hallgatót a hallgatói jogviszony szüneteléséről és a tájékoztatáshoz való jogról szóló sza-
bályozás mellett a következőkről tájékoztattuk. Az Nftv. meghatározza a hallgatói jogviszony 
létesítésének feltételeit. A 39. § (3) bekezdése szerint a hallgatói jogviszony a felvételről vagy 
az átvételről szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre. Így tehát, ha 2016-ban bármi-
lyen okból megszűnt a 2005. évi felsőoktatási törvény alapján létrejött hallgatói jogviszonya, 
akkor a két hallgatói jogviszony között nincs kapcsolat, azok nem tekinthetőek folyamatos-
nak. Jelenlegi tanulmányait a hatályos jogszabályok, így – többek között – az Nftv. keretei 
között végezheti. (661/2018/OJBIT)

A felsőoktatási intézmény által a képzési és kimeneti követelmények alapján összeállított 
mintatanterven belül az előkövetelmény határozza meg a tantárgyfelvétel sorrendjét. 
Célja az, hogy a tudás elsajátítása egymásra épüljön. Az Nftv. erről nem tartalmaz külön 
rendelkezést, így ezen kérdéskör szabályozása a felsőoktatási intézmények autonómiájába 
tartozik. 

Egy panaszos előkövetelmény hiányában történő párhuzamos tantárgyfelvétellel kapcsolatban 
kérte hivatalunk vizsgálatát. Ez esetben egy féléven belül kívánták felvenni az előkövetelményt 
és a ráépülő tantárgyat is. Beadványa szerint a tantárgy felvételének elutasítása tanulmányainak 
meghosszabbodásához vezet. A tantárgyfelvételt elutasító határozattal kapcsolatban jogorvos-

lett besorolva. A besorolási döntés nyomán hozott felvételi döntés alapján a hallgatói 
jogviszony létesítése beiratkozással történik. (126/2018/OJBIT)

Egy panaszos azzal kapcsolatban kérte hivatalunk segítségét, hogy egy felsőoktatási intézmény 
korábbi tanulmányai során keletkezett tartozására figyelemmel nem engedi beiratkozni az új 
képzésére. A beadványban foglaltakra figyelemmel a felsőoktatási intézményhez fordultunk, 
ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a panaszt megküldték a felsőoktatási intézmény 
jogászának, aki már vizsgálja az abban foglaltakat. Az intézmény tájékoztatott továbbá ar-
ról is, hogy a panaszos még nem adott be jogorvoslati kérelmet, azonban a beiratkozásra és 
ezzel az új hallgatói jogviszony létesítésére 2018. október 14-éig van lehetősége. Mindezek-
re figyelemmel felhívtuk a panaszos figyelmét jogorvoslati lehetőségeire. (501/2018/OJBIT)

2018-ban megváltoztak a felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos jogorvoslati szabályok. Az 
Nftv. 2018. december 18-tól hatályos rendelkezései a jogorvoslat rendjét a következőképpen 
szabályozzák a felvételi eljárásokkal kapcsolatban. A 41/H. § (1)-(6) bekezdései szerint a 
jelentkező – jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés ellen a döntés közlésétől számított 
tizenöt napon belül közigazgatási pert indíthat. A keresetlevél alapján a felsőoktatási infor-
mációs rendszer működéséért felelős szerv az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
törvény 115. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja vagy visszavonhatja 
a döntését. A bíróság legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz való érkezését követő nyolc 
napon belül intézkedik a tárgyalási határnapnak a keresetlevél bírósághoz érkezésétől szá-
mított harminc napon belüli időpontra történő kitűzéséről, kivéve, ha egyik fél sem kérte 
tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Az (1) bekezdés szerint indult 
perben egyesbíró jár el első fokon. Ha az ügy különös bonyolultsága indokolja, az egyes-
bíró a perben a tárgyalás megkezdése előtt elrendelheti, hogy az ügyben három hivatásos 
bíróból álló tanács járjon el. A tanács elé utalt ügyben utóbb egyesbíró nem járhat el. A 
bíróság a keresetlevelet, a keresetlevél bírósághoz történő érkezésétől számított negyvenöt 
napon belül bírálja el, a határozatát ugyanezen határidőn belül írásba foglalja és a felek 
részére kézbesíti. A perben nem lehet alkalmazni a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény 148. §-a szerinti ítélkezési szünetre vonatkozó rendelkezéseket.

Bár a 2014-es gólyatáborban lezajlott sajtónyilvánosságot kapott események évekkel 
ezelőtt történtek, mindezek még mindig hatással vannak a felsőoktatási intézmények és 
azok hallgatóinak az életére. Az ezzel kapcsolatos közös megoldások keresése továbbra 
is aktuális. 

Hivatalunkat megkereste a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (a továb-
biakban: HÖOK) vezetősége, mivel fokozott figyelemmel kísérték a korábbi gólyatábori sze-
xuális zaklatásokkal kapcsolatos híreket. A HÖOK ajánlás kidolgozásának kérésével fordult 
hivatalunkhoz, hogy a tagönkormányzataik körében olyan felkészülési és megoldási javas-
latokat terjeszthessenek, melyek a hasonló esetek megelőzését, feldolgozását és rendezését 
segítik az intézmények életében. A gólyatáborral kapcsolatban lefolytatott vizsgálatunk és 
ajánlásaink elsősorban azt célozták, hogy az egyetemi és gólyatábori környezet változhas-
son. Annak érdekében, hogy ez a munka sikeres legyen, egy munkacsoportot hoztunk lét-
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jogorvoslat elbírálásának és közlésének határideje legfeljebb harminc nap lehet. (10/2018/
OJBIT, 576/2018/OJBIT, 10/2018/OJBIT)

Egy beadványozó azzal kapcsolatban élt panasszal, hogy a beadott jogorvoslati kérelmére az 
ügyintézési időn túl sem érkezett válasz. A panaszost hivatalunk hatásköri szabályai mellett 
tájékoztattuk az Nftv. 58. § (4) bekezdésében foglalt legfeljebb harminc napos ügyintézési 
határidőről. (318/2018/OJBIT)

A hallgató jogairól és kötelességeiről szóló szabályok között szerepel a tájékoztatáshoz 
való jog, amely a felsőoktatási intézmény oldalán keletkeztet kötelezettséget. A hallgató 
azonban nem hivatkozhat arra, hogy nem volt tudomása egy adott körülményről, ameny-
nyiben más forrásból tájékozódhatott volna. A tájékoztatással kapcsolatos jogosultságról 
az Nftv. a következőképpen rendelkezik. A 43. § (1) bekezdése szerint a hallgató joga, 
hogy a jogszabályokban és az intézményi szabályozásban meghatározottak szerint teljes 
körű, pontos és hozzáférhető formában információt kapjon a tanulmányai megkezdéséhez 
és folytatásához, kialakítsa tanulmányi rendjét, igénybe vegye a felsőoktatási intézmény-
ben elérhető képzési lehetőségeket, kapacitásokat, állapotának, személyes adottságainak, 
fogyatékosságának megfelelő ellátásban részesüljön. Ezen rendelkezés nem rögzíti a 
tájékoztatás nyújtásának módját, azt az intézmény maga döntheti el.

A panaszos előadta, hogy 2014 őszén kezdte meg a szociológia mesterképzést, 2016 nyarán 
tett sikeres záróvizsgát, azonban nyelvvizsga hiánya miatt oklevelét nem vehette át. Először 
2017 januárjában érdeklődött írásban (e-mail útján) a Tanulmányi Osztályon, hogy meddig 
kell teljesítenie az idegennyelvi követelményeket az oklevél átvétele érdekében, hogy ne kell-
jen visszafizetnie a magyar állami ösztöndíjat. Ekkor azt a választ kapta, hogy 2018 tavaszára 
kell teljesítenie a nyelvvizsgáját. Később ismét megkereste a felsőoktatási intézményt. 2017 
júniusában ismételten rákérdezett a nyelvvizsga teljesítésének határidejére, ekkor azonban 
már 2017 végét jelölte meg számára a Tanulmányi Osztály munkatársa. A fenti ügyben azt 
panaszolta, hogy sérült a tájékoztatáshoz való joga. Véleménye szerint, amennyiben kérésre 
pontos információkhoz jutott volna a felsőoktatási intézménytől, akkor határidőben tudta 
volna teljesíteni az idegennyelvi követelményeket. 

Az ügyben vizsgálatot indítottunk, amelynek keretében megkerestük a felsőoktatási intéz-
ményt. A rektor tájékoztatása szerint a hallgató 2014-ben általános felvételi eljárás keretében 
jelentkezett az egyetem szociológia mesterképzési szakjára. A 2014. évi Felsőoktatási Felvételi 
Tájékoztató 3.3.4. pontja tartalmazza a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés 
sajátos feltételeit, ami az Nftv. 48/A. §-ának rendelkezésein alapul. 

Mindezekre tekintettel, a hallgatónak már a felvételire történő jelentkezés idején rendelke-
zésre állt az az információ, ami alapján tanulmányi idejét megtervezhette. 

Az Nftv. 48/D. § (2) bekezdésben foglaltak szerint az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott 
képzésre besorolt jelentkező a beiratkozáskor nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról. A 
vonatkozó nyilatkozatot a hallgató 2014. szeptember 2. napján, a beiratkozási lap részeként 
a beiratkozása során aláírta, nyilatkozva arról is, hogy a feltételeket megismerte. 

A beiratkozás során a tanulmányi előadók minden esetben felhívják a hallgatók figyelmét, 
hogy fenti nyilatkozat kötelezi őket arra, hogy magyar állami ösztöndíjas hallgatóként az ál-
taluk folytatott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésen a képzési és kimeneti köve-

lattal élt. Beadványához becsatolta a jogorvoslati eljárás során keletkezett elutasító másodfokú 
döntést is, amely szerint a tantárgy felvételére az előkövetelményekre figyelemmel nincs mód. 
Ezt követően a panaszos hivatalunkhoz fordult, és vizsgálat megindítását kezdeményezte. 
A panaszos beadványában az előkövetelmény hiányában történő tantárgyfelvétellel összefüg-
gésben nem hivatkozott jogszabálysértésre a felsőoktatási intézmény eljárásával kapcsolatban.

Áttekintve a panaszos által előadott körülményeket, valamint a másodfokú döntésben fog-
laltakat, álláspontunk szerint a tantárgyfelvétel elutasítása a jogszabályokban és a felsőoktatási 
intézmény belső szabályzataiban előírtak szerint történt, így elfogadtuk a felsőoktatási intéz-
mény másodfokú határozatában foglaltakat. A beadványában megfogalmazottakkal kapcsolat-
ban oktatási jogsérelmet nem tudtunk kimutatni, ezért az ügyet lezártuk. (603/2018/OJBIT)

A képzések indítása oktatáspolitikai, jogi és gazdasági körülménytől függ. Amennyiben 
a jogalkotó döntése miatt a következőkben adott képzés vagy képzési forma nem indul, 
kifutó képzésről beszélünk. Ezen képzés résztvevőinek lehetőséget biztosít a jogszabály, 
hogy a már megkezdett tanulmányaikat befejezzék, erre azonban határidőt írhat elő. A 
kérdéskörrel kapcsolatban a kellő felkészülési idő biztosítása a jogalkotó részéről garan-
ciális jelentőséggel bír.

Egy volt hallgató villamosmérnök-asszisztens szakon folytatott tanulmányokat, azonban a 
szak megszűnésére tekintettel záróvizsgázni már nem tudott. Az Nftv. - a panaszos tanul-
mányai kezdetekor hatályban volt - 113. § (4) bekezdése szerint a 2005. évi felsőoktatási 
törvény rendelkezései szerint felsőfokú szakképzésben szerzett bizonyítvány alapján legalább 
harminc, legfeljebb hatvan kredit értékben számítható be az azonos képzési területhez tar-
tozó alapképzésbe. E keretek között a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága hatá-
rozza meg a 49. § (5)-(6) bekezdése alapján, hogy a kiadott bizonyítványokat, az e törvény 
alapján induló képzésben milyen feltételek mellett, hány kredittel számítja be. A 2005. évi 
felsőoktatási törvény alapján nyilvántartásba vett felsőfokú szakképzés 2012 szeptemberét kö-
vetően nem indítható. A már megkezdett képzések változatlan feltételek mellett kifutó rend-
szerben - de legfeljebb a 2015/2016-os tanévben - fejezhetők be. Mindezekre figyelemmel a 
panaszosnak már tanulmányai kezdetekor rendelkezésre állt azon információ, hogy a kifutó 
képzést meddig fejezheti be. Ezen túl az utolsó félév kezdetén külön figyelmeztetésben része-
sült a felsőoktatási intézmény tanulmányi csoport vezetőjétől, így - a rendelkezésre álló in-
formációk szerint - megfelelő felkészülési idő állt rendelkezésre tanulmányai befejezéséhez. 
A panaszos 2016 augusztusában az Oktatási Hivatalhoz fordult fenti ügyben, ahol tájékoz-
tatták az Nftv. 113. § (4) bekezdése alapján a képzés kifutó jellegéről, továbbá megszerzett 
kreditjeinek alapképzésbe történő beszámítási lehetőségeiről. Hivatalunk szintén felhívta a 
panaszos figyelmét, hogy lehetősége van a villamosmérnöki alapképzési szakon egy új felvé-
teli eljárásban felvételt nyerni, és a korábban megszerzett ismereteit beszámíttatni. Hivatalunk 
elfogadta az Oktatási Hivatal tájékoztató levelében foglaltakat, az ügyben nem mutattunk ki 
oktatási jogsérelmet, ezért azt lezártuk. (59/2018/OJBIT)

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 2018. január 
1-jét követő hatálybalépése hatással volt a felsőoktatásban alkalmazott ügyintézési határ-
időre. Korábban a Ket. mint háttérjogszabály határozta meg a felsőoktatási intézmény 
jogorvoslatára vonatkozó határidőket. Jelenleg ez átkerült az Nftv.-be, amely szerint a 
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A hallgatót a következőkről tájékoztattuk. Az Nftv. 49. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, 
hogy egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kreditelismerés – 
tantárgy (modul) előírt kimeneti követelményei alapján – kizárólag a kredit megállapításának 
alapjául szolgáló tudás összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett 
tudás legalább hetvenöt százalékban megegyezik. A tudás összevetését a felsőoktatási intéz-
mény e célra létrehozott bizottsága (a továbbiakban: kreditátviteli bizottság) végzi.

Az Nftv. idézett rendelkezését a végrehajtási rendelet 54. § (7) bekezdése egészíti ki. Esze-
rint nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha a hallgató azokat korábban 
már elsajátította és azt hitelt érdemlő módon igazolja. Az Nftv. 49. § (5) bekezdése alapján 
képzésben szerzett krediteket – ha annak előfeltétele fennáll – bármelyik felsőoktatási intéz-
ményben folytatott tanulmányok alapján el kell ismerni, függetlenül attól, hogy a hallgató 
melyik felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során 
szerezte azt. Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizárólag a kredit megállapításának 
alapjául szolgáló kompetenciák [ismeretek, alkalmazási (rész)készségek és további (rész)kom-
petenciák] összevetésével történik.

A végrehajtási rendelet 55. § (2) bekezdése szerint a felsőoktatási intézmény szabályzatában 
kell meghatározni többek között a kreditrendszerhez kapcsolódó kérelem benyújtásának rend-
jét, a felsőoktatási vagy felsőfokú szakképzés során elsajátított ismeretek kötelező beszámítá-
sának, elismerésének, beszámításának módját, az egyéni tantárgyfelvétel módját, ütemezését, 
a kreditek gyűjtésének szabályait, a tantárgyelismerés szabályait, a vizsgákra való jelentkezés 
és a jelentkezés visszavonásának módját. (726/2018/OJBIT)

Egy hallgató jelenlegi tanulmányai során egy másik felsőoktatási intézmény hallgatójaként 
korábban megszerzett kreditpontjainak elismertetése kapcsán kérte hivatalunk segítségét. A 
hallgatót tájékoztattuk kapcsolódó jogszabályi rendelkezésekről. (670/2018/OJBIT)

Egy panaszos pedagógus a korábban megszerzett ismereteinek a felsőoktatási tanulmányok 
során történő beszámításáról érdeklődött. A panaszost a fentieken túl tájékoztattuk arról, 
hogy az Nftv. vonatozó rendelkezéseit egészítik ki a végrehajtási rendelet 43. § (1)-(3) bekez-
dései, amelyek szerint a kreditigazolás a felsőoktatási intézmény által kiadott és hitelesített 
papír alapú irat, amely tartalmazza a hallgató által teljesített tantárgy (tantervi követelmény) 
tematikájának olyan leírását, amely lehetővé teszi az Nftv. 49. § (5) bekezdése szerinti dön-
téshozatal érdekében annak a vizsgálatát és értékelését, hogy a hallgató által megszerzett és 
igazolt tudás és más kompetenciák mennyiben felelnek meg a helyettesített tantárgy (tantervi 
követelmény) meghatározott kompetenciáinak. A kreditigazolást a hallgató kérésére kell ki-
adni. A kérelmében a hallgatónak meg kell jelölnie, hogy mely követelmények teljesítésének 
igazolását kéri. A kreditigazolást a kiállításkor egyedi sorszámmal kell ellátni, és az adatait 
a felsőoktatási intézmény tanulmányi rendszerében nyilván kell tartani. (372/2018/OJBIT)

A hallgatói jogviszony megszűnésének több esete van. A felsőoktatási intézménynek – 
többek között – akkor van lehetősége egyoldalú elbocsátásra, ha a hallgató a felsőoktatási 
intézmény által szabályzatokban előírt, a tanulmányokban való előrehaladással kapcso-
latos kötelezettségeit nem teljesíti. Ennek tipikus példája, hogy a legtöbb felsőoktatási 
intézmény korlátozza a tantárgyfelvételek számát. A hallgatói jogviszony egyoldalú 
nyilatkozattal akkor is megszüntethető a felsőoktatási intézmény által, ha egymást kö-
vetően harmadik alkalommal nem jelentkezik be a következő tanulmányi félévre, illetve 
a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait. Az egyoldalú 

telményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a képzési idő másfélszeresén 
belül az oklevelet kötelesek megszerezni. 

A hallgatók a fentieken túl a Kar honlapján is tájékozódhatnak az állami ösztöndíjjal támo-
gatott képzés feltételeiről, illetve, hogy mivel jár állami ösztöndíjas képzésben tanulni. Az er-
ről szóló tájékoztató a Kar honlapján bárki számára hozzáférhető és letölthető. 

Annak érdekében, hogy a végzés előtt álló hallgatók tisztában legyenek a szakdolgozat le-
adásával kapcsolatos fontosabb információkkal, a határidőkről, követelményekről, továbbá a 
záróvizsgára vonatkozó tudnivalókról, a Kar a Neptunban kiküldött üzenet útján tájékoztat-
ja őket. Az említett üzenet „Szakdolgozat-leadás, záróvizsga – végzős hallgatók figyelmébe” 
tárggyal 2016. április 11. napján kiküldték 1665 hallgató részére, köztük a hallgató részére is. 
A tájékoztatót egyúttal a hallgató Neptunban nyilvántartott e-mail címére is megküldték. Az 
üzenet többek között azt is tartalmazta, hogy a 2012-ben vagy azt követően tanulmányaikat 
állami ösztöndíjas képzésben megkezdett hallgatók vállalták, hogy a képzési idő másfélszere-
sén belül oklevelet szereznek, ami nemcsak a sikeres záróvizsgát, de a szükséges nyelvvizs-
ga-követelmények teljesítését is magában foglalja. 

Az állami ösztöndíj nem intézményspecifikus, így az Oktatási Hivatal honlapja is rendkí-
vül sok tematikus információt tartalmaz a témában. Ezen felülettel már a felvételi eljárásban 
találkozhatnak a jelentkezők, mivel a www.felvi.hu oldal is ide irányít át ebben a témában. 

A rektor tájékoztatása szerint azt nem tudják vizsgálni, hogy a szóbeli egyeztetés alkalmával 
pontosan milyen kérdésre, milyen választ adott az ügyintéző. Ugyanakkor az biztos, hogy az 
érintett ügyintéző hosszú idő óta a felsőoktatási intézmény alkalmazásában áll, régóta fog-
lalkoztatják tanulmányi ügyintézőként, így tapasztalata és tudása a témában megalapozott. 

A hallgató panaszát, a felsőoktatási intézmény nyilatkozatában foglaltakat és a becsatolt 
dokumentumokat összevetettük a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, és az alábbi ál-
lásfoglalást alakítottuk ki.

Az Nftv. 43. § (1) bekezdése alapján a hallgató joga – többek között –, hogy megfelelő tá-
jékoztatást kapjon a felsőoktatási intézménytől.

A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a fentieknek megfelelően a felsőoktatási intézmény 
a tájékoztatási kötelezettségének több felületen is eleget tett. A hallgató a visszafizetés dátu-
máról több csatornán keresztül is tudomást szerezhetett. 

A panaszos által becsatolt dokumentumok szerint megállapítottuk ugyanakkor, hogy az 
ügyintéző által nyújtott tájékoztatás nem szóban, hanem írásban (e-mail útján) történt. Ezen 
levelezésbe bekerült két olyan dátum, amely nem felel meg az Oktatási Hivatal és a felsőok-
tatási intézmény honlapján fellelhető információknak.

Összegezve a fentieket, elfogadtuk a rektor válaszában foglaltakat, oktatási jogsérelmet nem 
tudtunk kimutatni. Ugyanakkor jelzéssel éltünk, hogy hívja fel munkatársainak figyelmét arra, 
hogy az e-mailen történő tájékoztatás feleljen meg a jogszabályi feltételek, valamint az Okta-
tási Hivatal és a felsőoktatási intézmény honlapján közölt tájékoztatásnak. (284/2018/OJBIT)

A korábban megszerzett tudás beszámítására kreditelismeréssel van lehetőség. Az erre 
létrehozott bizottság a tantárgyi tematikák alapján azt vizsgálja, hogy a már teljesített 
tanegység megfeleltethető-e hetvenöt százalékban az új hallgatói jogviszony keretében 
felvett tanegységnek. (503/2018/OJBIT)

Egy gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató a korábban ugyanazon felsőoktatási in-
tézmény felsőoktatási szakképzésének keretében megszerzett kreditpontjainak elismertetése 
kapcsán kérte hivatalunk segítéségét. 
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vizsgázás lehetősége az esetleges elfogultságot megalapozatlanná teszi. (249/2018/OJBIT, 
439/2018/OJBIT)

Egy panaszos azzal kapcsolatban kért tájékoztatást, hogy milyen módon jelezheti igényét a 
felsőoktatási intézménynél független záróvizsga-bizottság iránt.

Az adott szak követelményeit egységesen jogszabály határozza meg, azonban az ennek 
megfelelően összeállított tantervet a felsőoktatási intézmény írja elő, így képzési szakonként 
a követelmények teljesítésének ellenőrzési, értékelési rendszerét, valamint a tantárgyak, tan-
tervi egységek tantárgyi programját minden intézmény maga szabályozza. A felsőoktatási 
intézmény autonómiájának keretében jogosult dönteni arról, hogy a jogszabályi kötöttségek 
között milyen feltételekkel alakítja ki a képzéseit. 

A panaszost tájékoztattuk az értékeléssel összefüggő jogszabályi rendelkezésekről, továbbá 
felhívtuk a figyelmét arra, hogy a végrehajtási rendelet 58. § (2) bekezdése szerint, ha a siker-
telen vizsgát követő ismétlővizsga nem volt sikeres, a hallgató kérésére biztosítani kell, hogy 
az újabb ismétlővizsgát másik oktató vagy vizsgabizottság előtt tehesse le.

A képzési és kimeneti követelményekkel kapcsolatos, valamint a független vizsgabizottság 
előtti vizsgázás lehetőségével összefüggő rendelkezések a felsőoktatási intézmény belső sza-
bályzataiban vannak lefektetve. Az intézmény által előírt részletszabályokról a felsőoktatási 
intézménynél helyben tájékozódhat. (243/2018/OJBIT)

Több panaszos egy felsőoktatási intézmény tantárgyi értékelésével szemben élt kifogással, 
sérelmezve azt is, hogy nem kapják meg a lehetőséget a másik oktató vagy bizottság előtti 
vizsgázás lehetőségét. A panaszosokat tájékoztattuk az értékeléssel, független vizsgabizott-
ság előtti vizsgázással és hivatalunk hatásköri szabályaival összefüggésben. (340/2018/OJBIT, 
384/2018/OJBIT, 602/2018/OJBIT)

Hivatalunk álláspontja a méltányossági kérelmekkel benyújtott beadványokkal kapcso-
latban a következő. A méltányosság olyan általános rendelkezéstől történő eltérés a 
hallgató szempontjából kedvező irányba, amelyet a norma bizonyos kivételes esetekben 
lehetővé tesz a jogalkalmazó számára. A méltányossági jogkör gyakorlója a körülménye-
ket mérlegelve jár el, és a kérelmező javára eltekinthet a meghatározott feltételektől. A 
méltányossági döntés meghozatala során az intézmény nagyfokú szabadsággal rendel-
kezik, rá van bízva, hogy melyiket választja a több, egyaránt jogszerű megoldás közül. 
Jogszerűen dönt, ha a kérelemben foglaltaknak eleget tesz, és akkor is jogszerűen jár el, 
ha elutasítja azt. (389/2018/OJBIT)

A felsőoktatási intézményben meghatározott követelmények közül kiemelkedik a záróvizsga, 
amely az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának ellenőrzését szolgálja, ennek 
során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni 
tudja. A záróvizsga a tantervben meghatározottak szerint több részből – szakdolgozat 
vagy diplomamunka megvédéséből, további szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsgarészekből 
– állhat. (456/2018/OJBIT, 738/2018/OJBIT) 

Egy hallgató záróvizsgájának lebonyolítása, valamint értékelése kapcsán kérte hivatalunk se-
gítségét. Az értékelésre vonatkozó rendelkezéseken túl tájékoztattuk a panaszost a záróvizs-

elbocsátás esetköreinek fontos garanciális követelménye, hogy a felsőoktatási intézménynek 
előzetesen és írásban tájékoztatnia kell a hallgatót arról, hogy kötelezettségeinek tegyen 
eleget, és  tájékoztatni kell mulasztásának lehetséges következményeire. (712/2018/OJBIT)

A hallgatónak lehetősége van tanulmányai szüneteltetésére, erre szolgál a passzív félév. 
Ennek igénybevételét nem, de egybefüggő időtartamát megszabja a jogszabály. Két 
félévnél hosszabb ideig csak akkor szünetelhet a hallgató jogviszonya, ha tanulmányi 
kötelezettségének szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján 
kívül nem tud eleget tenni. A jogszabály meghatározza azt is, hogy a már megkezdett 
félévet hogyan lehet utólagosan passzívvá nyilvánítani. (12/2018/OJBIT)

Ahogy a köznevelésben, úgy a felsőoktatási tanulmányok során is lényeges kérdés a hall-
gató elsajátított tudásának értékelése. Annak eldöntése, hogy egy felelet, (szak)dolgozat 
milyen jegyet érdemel, alapvetően az érintett tanegység oktatójának kompetenciájába 
tartozik. Ennek azonban korlátját képezi, hogy a teljesítés feltételeit előzetesen a hallgatók 
tudomására kell hozni, amire a tantárgyi tematika és tanulmányi és vizsgaszabályzatát 
(a továbbiakban: TVSZ) szolgál. (168/2018/OJBIT, 366/2018/OJBIT, 557/2018/OJBIT) 

Egy végzős hallgató érdeklődött afelől, hogy van-e lehetősége szakdolgozata újraértékelését 
kezdeményezni. 

Az értékeléssel összefüggésben az Nftv., valamint a végrehajtási rendelet rendelkezik. Az 
Nftv. 35. § (1)-(2) bekezdése alapján az oktatói munkakörben foglalkoztatottat megilleti az 
a jog, hogy világnézete és értékrendje szerint végezze oktatói munkáját anélkül, hogy annak 
elfogadására kényszerítené vagy késztetné a hallgatót, továbbá, hogy a képzési program ke-
retei között meghatározza az oktatott tananyagot, megválassza az általa alkalmazott oktatá-
si és képzési módszereket. Az oktatással kapcsolatos feladatokat ellátó személy kötelessége, 
hogy az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse, a jóváhagyott tanterv szerint 
oktasson és értékeljen. E rendelkezéseknek megfelelően az oktatót a hallgatók munkájának 
értékelésekor, minősítésekor széleskörű szabadság illeti meg. Ebből kifolyólag a törvény csak 
rendkívül szűk esetkörben biztosít jogorvoslati lehetőséget az értékelés, minősítés vonatkozá-
sában. Annak megítélése ugyanis, hogy egy dolgozat – legyen az akár egy szakdolgozat – mi-
lyen érdemjeggyel értékelhető, szakmai kérdés, mely szaktudásnak az oktató van birtokában.

A jelenleg hatályos Nftv., illetve a végrehajtási rendelet nem rendelkezik a szakdolgozat 
bírálatával kapcsolatban, így a felsőoktatási intézmény autonómiájának keretében jogosult 
dönteni arról, hogy milyen számítás szerint értékeli azt. Az ezzel kapcsolatos rendelkezések 
a felsőoktatási intézmény belső szabályzataiban vannak lefektetve. Mindezen szabályozás 
minden hallgató számára nyilvános és hozzáférhető. (369/2018/OJBIT)

A végrehajtási rendelet lehetőséget biztosít a hallgatónak, hogy kérelmezze a másik 
oktató vagy független vizsgabizottság előtti vizsgázás lehetőségét. Hivatalunk állásfog-
lalása a bizottság előtti vizsgázással kapcsolatban továbbra is változatlan a tekintetben, 
hogy amennyiben a felsőoktatási intézmény bármely vizsgája akár a jogszabályokban 
foglaltak szerint kötelezően, akár külön kérésre bizottság előtt zajlik, a bizottság előtti 
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bekezdés határidőt szabott meg az 1993. évi felsőoktatási törvény alapján megkezdett 
képzések teljesítésére, ez a jogvesztő határidő 2018. szeptember 1. 

Egy volt hallgató tájékoztatást kért arról, hogy milyen határidő vonatkozik tanulmányai le-
zárására. Képzését 2005-ben kezdte meg, végbizonyítványt 2010-ben szerzett már osztatlan 
képzés keretében, amit azonban záróvizsga hiányában nem fejezett be. (428/2018/OJBIT)

Egy másik panaszos 2006 előtt kezdte meg tanulmányait, és annak érdekében, hogy azt le-
zárja, 2018. augusztus 31-én szakdolgozatát le kívánta adni a tanulmányi osztályon, ott azon-
ban elutasították formai követelményekre való hivatkozással.  

A panaszost a kérdéskörrel kapcsolatban a következőkről tájékoztattuk. Az Nftv. 2016. ja-
nuár 1-jén hatályba lépett 112. § (1) bekezdése szerint az 1993. évi felsőoktatási törvény alap-
ján megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben – 2016. szeptember 1-jéig lehet változatlan 
szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával befe-
jezni. Azok hallgatói jogviszonyát, akik e határidőig nem szerezték meg végbizonyítványukat, 
e dátummal meg kell szüntetni. Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig végbizo-
nyítványt szereztek, 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát. Az e törvénynek az egyes, 
a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. tör-
vénnyel megállapított 112. § (5a) bekezdése hatálya alá tartozó volt hallgatókra e bekezdés sza-
bályait alkalmazni kell, a 112. § (5a) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmények által hozott 
döntéseket e bekezdésre tekintettel a volt hallgatók javára 2016. február 15-ig módosítani kell.

A korábbi felsőoktatási törvények szerinti rendelkezéseket ezen jogszabályok hatályon kí-
vül helyezését követően a jelenleg hatályban lévő Nftv. átmeneti rendelkezései szerint le-
het alkalmazni. A rendelkezésünkre bocsátott információknak, valamint fenti rendelkezés-
nek megfelelően tehát az érintett volt hallgató 2018. szeptember 1-jéig tehetett záróvizsgát. 
(526/2018/OJBIT)

Egy felsőoktatási intézmény hivatalunk állásfoglalását kérte a kérdéskörrel kapcsolatban. Az 
intézmény egy volt hallgatója 2010. szeptember 1. napján kezdte meg tanulmányait költség-
térítéses formában a felsőoktatási intézmény tanár-mérnöktanár egyetemi képzésén, miután 
egy másik felsőoktatási intézményben 2004-ben megkezdett képzéséről átvételt nyert. 2012. 
január 20-án abszolutóriumot szerzett, így hallgatói jogviszonya megszűnt, záróvizsgát azon-
ban nem tett. Az Nftv. 112. § (1) bekezdése értelmében a hallgató 2018. szeptember 1. nap-
jáig tehetett volna záróvizsgát, amire azonban nem jelentkezett. 

2018 szeptemberében méltányossági kérelem érkezett a hallgatótól az egyetem részére, mely-
ben lehetőséget kért tanulmányainak befejezésére, mivel záróvizsgáit krónikus betegség miatt 
nem tudta letenni. Ezen krónikus betegség meglétét szakorvosi igazolásokkal bizonyította. 

Az egyetem a fennálló jogi helyzet tisztázása érdekében az Oktatási Hivatalhoz fordult, 
ahonnan azt a tájékoztatást kapták, hogy az Nftv. hivatkozott szakasza nem biztosít lehető-
séget méltányosságra, az abban foglalt határidő leteltét követően már nincs lehetőség a záró-
vizsga letételére, a határidő jogvesztő. 

A hallgató az erről szóló tájékoztatást követően azzal fordult az egyetemhez – hivatalunk-
ra való hivatkozással –, hogy az említett esetben lehetősége van záróvizsgára jelentkezni, és 
ennek határideje 2019 januárja. 

Tájékoztattuk a felsőoktatási intézményt, hogy a hivatalunk által telefonon történő tájékoz-
tatás nem hivatalos forma, tekintettel arra, hogy állásfoglalást csak vizsgálat keretében bo-
csátunk ki, annak viszont előkövetelménye hivatalunk hatáskörének megállapítása, így – töb-

ga részeivel kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekről. Felhívtuk a figyelmét továbbá, hogy a 
végrehajtási rendelet 59. § (1)-(2) bekezdéseinek értelmében a záróvizsgát záróvizsga-bizottság 
előtt kell letenni, amelynek elnöke és legalább még két tagja van. A záróvizsga-bizottságot 
úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi vagy főiskolai tanár, illetve egyetemi 
vagy főiskolai docens legyen, továbbá legalább egy tagja ne álljon foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyban az érintett felsőoktatási intézménnyel, vagy a felsőoktatási intézmény másik 
szakjának oktatója legyen. A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A felsőoktatási intéz-
mény szabályzatában határozza meg a záróvizsgára jelentkezés módját, a záróvizsga meg-
szervezésének és lebonyolításának rendjét, eredményének kiszámítási módját.

A végrehajtási rendelet 56. § (2) bekezdésének megfelelően az utolsó félévben a szorgalmi 
időszak után – egymást követően – vizsgaidőszakot és záróvizsga-időszakot is kell biztosíta-
ni. A vizsgákat oly módon kell megszervezni, hogy minden érintett hallgató jelentkezni tud-
jon és vizsgázhasson, továbbá biztosítani kell, hogy az adott képzési időszakban a hallgató 
a sikertelen vizsgát megismételhesse. Tájékoztattuk továbbá a hallgatót hivatalunk bizottság 
előtti vizsgázással kapcsolatos állásfoglalásáról is. (431/2018/OJBIT)

Egy panaszos arról érdeklődött, hogy a szóbeli záróvizsgán kapott érdemjegyet milyen for-
mában lehet felülvizsgálni. A panaszost részletesen tájékoztattuk az értékelésre, záróvizsgá-
ra, független vizsgabizottság előtti vizsgázásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről, va-
lamint hivatalunk bizottság előtti vizsgázásra vonatkozó álláspontjáról. (382/2018/OJBIT, 
261/2018/OJBIT)

A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga 
a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, 
majd a hallgatói jogviszony megszűnése után a hallgatói jogviszonyra egyébként hatályos 
felsőoktatási törvényben megszabott határidőn belül teljesíthető. 

A volt hallgató egy jogi egyetemen folytatott felsőoktatási szakképzésben abszolutóriumot 
szerzett 2016 júniusában, de nem engedték a felsőoktatási intézményben a szakdolgozatot 
leadni, valamint záróvizsgára jelentkezni. 

A panaszost a jogorvoslati lehetőségeken túl tájékoztattuk arról is, hogy az abszolutórium 
megszerzése és a záróvizsga teljesítése közötti időtartamról az Nftv. rendelkezik. A kérdés 
megítélése ezen rendelkezésekre figyelemmel történhet. Az 50. § (1) bekezdés szerint a felsőok-
tatási intézmény annak a hallgatónak, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmé-
nyeket és az előírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka 
elkészítése kivételével – teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte, végbizonyítványt állít 
ki (abszolutórium). Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a hallgató a végbizonyítvány megszer-
zését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő 
vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése 
után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint 
letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításá-
tól számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését 
követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető. (677/2018/OJBIT)

Az Nftv. átmeneti rendelkezései határozzák meg, hogy mely kérdésekben meddig lehet 
alkalmazni a hatályon kívül helyezett korábbi felsőoktatási törvényeket. A 112. § (1) 
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sét, és engedélyezték a záróvizsgára jelentkezését. Bár határidőt nem szabtak neki, hangsúlyo-
zottan javasolták, hogy mielőbb éljen ezen lehetőséggel. (650/2018/OJBIT, 696/2018/OJBIT)

A felsőoktatás egymásra épülő, felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusai 
az alapképzés, a mesterképzés és a doktori képzés. Ezen kívül a felsőoktatás keretében 
felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzésként felsőoktatási szakképzés és szak-
irányú továbbképzés is szervezhető. Lényeges kérdés a képzésekkel kapcsolatban, hogy 
mit szükséges teljesíteni – abszolutórium, záróvizsga, nyelvvizsga – a végzettség meg-
szerzéséhez. (388/2018/OJBIT)

Egy volt hallgató érdeklődött arról, hogy az 1994-ben megkezdett tanulmányai felsőfokú vég-
zettségként elismerhetőek-e, amennyiben hat félévet teljesített, azonban záróvizsgát nem tett.

A panaszost tájékoztattuk, hogy tanulmányait az 1993. évi felsőoktatási törvény hatálya 
alatt kezdte meg, amelynek 1994. szeptember 1-je és 1994. november 24-e közötti időállapot-
ban a következőképpen rendelkezett a záróvizsga teljesítéséről, illetve a végzettségi szintről. 
A 2. § (1) bekezdése szerint a felsőoktatási intézmény szakmailag önálló, önkormányzattal 
rendelkező jogi személy, amelynek kizárólagos joga a törvény 84. §-ában meghatározott fel-
sőfokú képzés, és a 98. §-ban megállapított felsőfokú végzettséget igazoló oklevelek kiadá-
sa. A 84. § (1)-(2) bekezdés szerint a felsőoktatási intézményekben alapképzés, szakirányú 
továbbképzés és doktori képzés folyhat nappali tagozaton, illetőleg más formában (pl. esti, 
levelező, távoktatás). Az alapképzésben főiskolai végzettséget, továbbá egyetemi végzettséget 
lehet szerezni. Az egyetemi végzettséget a képesítési követelmények szerinti, legalább négy-
éves nappali képzésben lehet megszerezni. A 86. § (1)-(2) bekezdései szerint felsőoktatási 
intézményben megszerezhető végzettség, illetőleg a szakképesítés követelményeit a képesítési 
követelmények határozzák meg. 

A záróvizsgával kapcsolatban az 1993. évi felsőoktatási törvény az alábbi rendelkezéseket 
tartalmazza. A 95. § (1)-(2) bekezdései szerint a hallgató felsőfokú tanulmányait az alapkép-
zésben és a szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga a felsőfokú is-
kolai végzettség megszerzéséhez szükséges tudás (készség) ellenőrzése és értékelése, amelynek 
során a jelöltnek arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A 
97. § (1) és (3) bekezdései szerint sikeres záróvizsga alapján a felsőoktatási intézmény a hall-
gató számára oklevelet állít ki. Az oklevél a Magyar Köztársaság címerével ellátott közokirat, 
amely tanúsítja a tanulmányok sikeres elvégzését, az oklevélben megnevezett szakon. Az ok-
levél tartalmazza – többek között – a végzettség, illetve az odaítélt fokozat és a tanulmányi 
szakirány(szak), a képzési forma megnevezését. 

A jelenleg hatályos felsőoktatási jogszabály az Nftv., amely a végzettségi szintről, az okle-
vélről és a záróvizsgáról a korábbi jogszabályban foglaltakhoz hasonlóan rendelkezik. A 3. 
§ (1) bekezdés szerint a felsőoktatás egymásra épülő, felsőfokú végzettségi szintet biztosító 
képzési ciklusai: az alapképzés, a mesterképzés, a doktori képzés. Az 50. § (2) bekezdés sze-
rint a hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, szakirá-
nyú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be. Az 51. § (4) bekezdése szerint oklevél kiállításá-
ra csak az e törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézmény jogosult. Az oklevél megne-
vezést csak a felsőoktatási intézmények által e törvény alapján kiállított szakképzettséget és 
- a felsőoktatási szakképzés és a szakirányú továbbképzés kivételével - felsőfokú végzettségi 
szintet, doktori fokozatot igazoló okiratra lehet használni.

Mindezekre figyelemmel a végzettségi szint megszerzéséhez a megkezdett, de be nem fe-
jezett tanulmányok nem elégségesek, a felsőfokú végzettséghez szükséges a záróvizsga telje-

bek között – a felsőoktatási intézménynél a jogorvoslat kimerítése. Amennyiben az érintett 
hallgató valóban fordult hivatalunkhoz, minderről a panaszos volt hallgatót is informáltuk. 

A megkeresés nyomán az ügyben az alábbi állásfoglalást alakítottuk ki. A 2010. szeptember 
1-jén történt átvétel idején a 2005. évi felsőoktatási törvény volt hatályban. 

A 2005. évi felsőoktatási törvény a hallgatói jogviszony létesítéséről és megszűnéséről az 
alábbiak szerint rendelkezik. A 39. § (4) bekezdés szerint az, aki a felsőoktatási intézmény-
be felvételt vagy átvételt nyert, az adott felsőoktatási intézménnyel – a felvételi döntés évében 
– hallgatói jogviszonyt létesíthet. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beirat-
kozott hallgatóról a felsőoktatási intézmény törzslapot állít ki. A 76. § (1) bekezdés a) pont-
ja szerint megszűnik a hallgatói jogviszony, ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény 
átvette, az átvétel napján. 

A hallgató korábbi hallgatói jogviszonyát az 1993. évi felsőoktatási törvény szerint kezdte 
meg. Ezért szükséges áttekinteni a 2005. évi felsőoktatási törvény átmeneti rendelkezéseit 
is, hogy melyik jogszabályt kell alkalmazni a már meglévő hallgatói jogviszony megszűnése 
esetére. A 2005. évi felsőoktatási törvény 161. § (5) bekezdése szerint a hallgatói jogviszony 
megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell azok tekintetében is, akik a hallga-
tói jogviszonyukat e törvény hatálybalépése előtt létesítették.

Az Nftv. a 112. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik a törvény hatálybalépését megelőzően 
megkezdett tanulmányok befejezéséről. Bár maga az Nftv. 2012. január 1-jén hatályba lé-
pett, a hallgatókra vonatkozó érdemi rendelkezések 2012. szeptember 1-jén léptek hatályba, 
így alkalmazni is az ezen időponttól létesített hallgatói jogviszonyokra kell. Az Nftv. külön 
rendelkezik a korábban hatályos felsőoktatási törvények alapján megkezdett hallgatói jogvi-
szonyok befejezéséről. Az 1993. évi felsőoktatási törvény azon hallgatókra vonatkozik, akik 
1993. szeptember 1-jétől 2006. február 28-áig létesítettek jogviszonyt. A 2005. évi felsőokta-
tási törvény 2006. március 1-jétől 2012. augusztus 31-éig volt hatályos, így az ekkor megkez-
dett hallgatói jogviszonyok tekintetében alkalmazandó. 

Az Nftv. 112. § (1) bekezdése szerint a 1993. évi felsőoktatási törvény alapján megkezdett 
képzések befejezésére 2018. szeptember 1-jéig van lehetőség. 

Az Nftv. 112. § (2) bekezdése szerint a 2005. évi felsőoktatási törvény alapján megkezdett 
képzéseket – folyamatos képzésben – változatlan szakmai követelmények és vizsgarend ke-
retében, változatlan oklevél kiadásával, bizonyítvány kiállításával kell befejezni. A 2005. évi 
felsőoktatási törvény alapján a felsőoktatási információs rendszer keretében nyilvántartott 
személyes adatokat – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a felsőoktatási információs 
rendszer működtetéséért felelős szerv a 2005. évi felsőoktatási törvény 35. § (4) bekezdésé-
ben meghatározott határidőig jogosult kezelni.

Egyetértünk azon érveléssel, hogy az 1993. évi felsőoktatási törvény alapján megkezdett 
képzések befejezése vonatkozásában az Nftv. 112. § (1) bekezdése olyan rendelkezést tartal-
maz, ami alól a felsőoktatási intézmény nem adhat mentesítést még méltányosság keretében 
sem, hiszen egy jogszabályban rögzített jogvesztő határidőről van szó. Álláspontunk szerint 
azonban az érintett hallgató az átvételre figyelemmel a 2005. évi felsőoktatási törvény szerint 
létesítette jelenlegi hallgatói jogviszonyát, így esetében az Nftv. átmeneti rendelkezései közül 
nem a 112. § (1) bekezdést, hanem a (2) bekezdést kell alkalmazni. 

Ezen bekezdés átmeneti rendelkezését nézve, a záróvizsga teljesítésének határidejéről a 2005. 
évi felsőoktatási törvény a következőképp rendelkezik. A 60. § (4) bekezdés utolsó mondata 
szerint a tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától 
számított hetedik év eltelte után feltételhez kötheti.

Időközben a panaszos volt hallgató is hivatalunkhoz fordult, és arról tájékoztatott, hogy a 
felsőoktatási intézmény határozatot hozott, amelyben elfogadták hivatalunk kezdeményezé-
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jogszabály írja elő mint a felsőoktatásba történő felvétel egyik feltételét. Több hallgató 
fordult hivatalunkhoz arról érdeklődve, hogy mentesülhetnek-e a nyelvvizsga-követel-
mény alól életkorukra tekintettel. A nyelvvizsgatételi kötelezettség alól méltányossági 
alapon senki sem kaphat mentességet a felsőoktatási intézménytől, tekintettel arra, hogy 
a nyelvvizsgatételi kötelezettséget jogszabály írja elő. (96/2018/OJBIT, 338/2018/OJBIT, 
504/2018/OJBIT, 540/2018/OJBIT, 645/2018/OJBIT)

Tájékoztattuk a panaszosokat, hogy az idegennyelvi követelmény alóli mentesítéssel kapcso-
latban jelenleg az Nftv. 107. § (1) bekezdése rendelkezik, amely szerint, ha az oklevél, illetve 
bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a követelmény 
teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaik első évfolyamon történő 
megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál 
alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát.

A rendelkezéshez tartozó indokolás szerint a felsőfokú tanulmányok mellett a nyelvvizs-
ga-követelmények teljesítése a munkakörök betöltéséhez egyre inkább szükséges, így a nyelv-
igényes szakmai vizsgát feltételező képzéseknél a szakképzettség minőségének emelése érde-
kében nem lehet eltérni a nyelvvizsga követelményeinek teljesítésétől.

A 2005. évi felsőoktatási törvény már a hatályba lépésekor, vagyis 2006. március 1-jén tar-
talmazta a fenti rendelkezéssel azonos tartalmú 150. § (1) bekezdését. Már ezen rendelkezés 
tartalmazta azon kikötést, amely szerint a fenti mentesítés kizárólag azoknál alkalmazható 
utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát.

Mindezekre figyelemmel az életkor miatt adható nyelvvizsgamentesség kivezetésére tíz éves 
felkészülési időt biztosított a jogszabály. Azt is fontos kihangsúlyozni, hogy kizárólag azon 
hallgatókra vonatkozott ezen szabály, akik tanulmányaik megkezdésekor már betöltötték a 
negyvenedik életévüket. 

A nyelvvizsga-amnesztiára vonatkozóan az Nftv. 107. § (2) bekezdése az alábbiak szerint 
rendelkezik. Ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik, 
az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez 
előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók is, akik 
a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási in-
tézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot, és az oklevél, illetve a bizonyítvány 
megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási 
intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés azoknál alkalmaz-
ható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek záróvizsgát. A nyelvvizsga-amnesztiáról a 
felsőoktatási intézménynél helyben érdeklődhet.

Minden esetben felhívtuk a hozzánk fordulók figyelmét, hogy hivatalunk hatásköre nem 
terjed ki a nyelvvizsga alóli mentesítés ügyében döntést hozni. 

Tájékoztattuk továbbá a hallgatókat a Diplomamentő II. Programról, amely program kereté-
ben szervezett nyelvtanfolyamokra azok járhatnak, akik a nyelvvizsga hiánya miatt nem vehet-
ték át diplomájukat. (101/2018/OJBIT, 227/2018/OJBIT, 296/2018/OJBIT, 465/2018/OJBIT)

Egy panaszos nyelvvizsga-mentességgel kapcsolatban kérte hivatalunk vizsgálatát. Szerinte 
az Nftv. 107. § (1) és 113. § (1) bekezdései egymással szemben állnak, így részére ki kellene 
állítani az oklevelét. Beadványában előadta, hogy 2014-ben kezdte meg tanulmányait iroda-
lom- és kultúratudomány szakon, és halasztása miatt nem tudta teljesíteni a záróvizsgáját 
2016 júniusában. 

sítése is. A végzettséget igazoló oklevél kiállításához azonban elengedhetetlen feltétel a kép-
zési és kimeneti követelményekben meghatározott idegennyelvi követelmények teljesítése is. 

Tanulmányaival kapcsolatban felhívtuk a panaszos figyelmét az Nftv. 112. § (1) bekezdé-
sében megszabott jogvesztő határidőre. (95/2018/OJBIT) 

Egy panaszos felvételi eljárással kapcsolatban a végzettségi szinttel összefüggésben kérte hi-
vatalunk segítségét. A beadványozó tanulmányainak kezdetekor hatályos jogszabály a 1993. 
évi felsőoktatási törvény, melynek 2001. szeptember 1. és december 31. közötti időállapota 
az alábbiakról rendelkezik. A 84. § (2) bekezdése szerint a képzés szintjei akkreditált iskolai 
rendszerű felsőfokú szakképzés, főiskolai szintű képzés: főiskolai szintű alapképzés és főis-
kolai szakirányú továbbképzés, egyetemi szintű alapképzés, posztgraduális képzés: egyetemi 
szakirányú továbbképzés és doktori, illetve mesterképzés.

A képzési idő a képzési szinteknek megfelelően az alábbiak szerint szerepel az 1993. évi 
felsőoktatási törvényben. A 85. § (3) és (5) bekezdései szerint az egyetemi végzettséget a ké-
pesítési követelmények szerinti, legalább négyéves nappali képzésben lehet megszerezni. A 
szakirányú továbbképzés a képesítési követelmények szerint nappali képzés keretében legalább 
egy, de legfeljebb három év.

Az 1993. évi felsőoktatási törvény értelmező rendelkezései között meghatározza a szakirá-
nyú továbbképzés fogalmát. A 124/E. § k) pont szerint e törvény alkalmazásában szakirányú 
továbbképzés főiskolai vagy egyetemi alapképzésben megszerzett végzettségre és meghatáro-
zott szakképzettségre épülő olyan, újabb végzettséget nem adó képzés, amely speciális szak-
irányú szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul.

A szak képzési és kimeneti követelményeit külön rendelet tartalmazza. Az érdekérvényesítő 
(lobbi) szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeiről szóló 54/2002. (IX. 26.) OM 
rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érdekérvényesítő (lobbi) szakirányú továbbkép-
zési szakon közgazdász szakképzettséggel rendelkezők érdekérvényesítő (lobbi) szakközgaz-
dász szakképzettséget szerezhetnek. A rendelethez tartozó melléklet 4. pontjában található 
az érdekérvényesítő (lobbi) szakközgazdász szakképzettség képzési idejének meghatározása, 
amely 4 félév, 120 kredit, legalább 600 tanóra.

A felvételi rendelet 15. § (6) bekezdése szerint a felsőfokú végzettséggel rendelkező jelent-
kezőket – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre je-
lentkeznek – a felsőoktatási intézmények a Tájékoztatóban közzétett módon a felsőfokú vég-
zettséget tanúsító oklevél alapján, az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel 
is rangsorolhatják. 

A panaszos által becsatolt mellékletek közül az oklevél tartalmazta, hogy szakirányú to-
vábbképzésen szerzett egyetemi szakirányú szakképzettséget. Mindez nem feleltethető meg 
az 1993. évi felsőoktatási törvény 84. § (2) bekezdésében foglalt egyetemi szintű alapképzé-
sének, továbbá a 85. § (3) bekezdése szerinti képzési idővel sem egyezik, amely négy évet ír 
elő az egyetemi végzettség megszerzéséhez. Az érintett felsőoktatási intézmény által 2018. 
február 28-án kiállított igazolás szerint a panaszos szakképzési, tehát nem mesterképzési sza-
kon teljesítette az oklevél kiállításához szükséges feltételeket. 

Mindezekre figyelemmel a panaszos oklevele sem a kibocsátás időpontja, sem a jelenleg 
hatályos jogszabályok szerint nem számít mesterképzésnek, így végzettségi szintet nem, ki-
zárólag szakképzettséget szerzett annak teljesítésével. (470/2018/OJBIT)

Évről évre kiemelkedő számú beadvány érkezik hivatalunkhoz azon hallgatóktól, akik 
záróvizsgát tettek, de oklevelüket nyelvvizsga hiányában nem tudják átvenni. Jelenleg 
az adott képzés kimeneti követelményeként jelentkezik ezen kitétel, azonban 2020-tól 
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szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy 
ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Felhívtuk a volt hallgató 
figyelmét, hogy nyelvvizsga-mentességre vonatkozó méltányosság gyakorlására nincs mód. 
(638/2018/OJBIT, 722/2018/OJBIT)

A nyelvvizsgakövetelmény-teljesítés elmaradásának oka lehet valamilyen fogyatékosság 
megléte. Legtöbbször diszlexiával és diszgráfiával élő hallgatók fordultak hivatalunkhoz 
panasszal, azonban vannak olyan alapképzési szakok, ahol ezen fogyatékosság megléte 
az alapvető tanulmányi követelmények és a szakma gyakorlása szempontjából eleve 
felvételt kizáró tényező. (330/2018/OJBIT)

Korábban óvodapedagógus alapképzési szakon tanult hallgatók diszlexiára, illetve diszgráfiára 
tekintettel oklevelük átvétele érdekében kérték hivatalunk segítségét. 

Az egyik panaszos előadta, hogy 2010-ben abszolválta tanulmányait egy felsőoktatási in-
tézményben. Tájékoztatása szerint számos nyelvvizsga iránti próbálkozása kudarcba fulladt, 
ezért szakértői vizsgálaton vett részt. Tanulmányait követően, utólag derült ki a diszlexia és 
diszgráfia megléte. Korábban a felvételi során azonban kijelentette egy egészségügyi nyilatko-
zat aláírásával, hogy „diszes” betegsége, fogyatékossága nincsen. 

A szakértői bizottság megállapította, hogy esetében korrekció nem lehetséges, és a pana-
szos jogosult ezzel összefüggő kedvezményre/mentességre, továbbá javasolta a nyelvvizsga-
kötelezettség alóli teljes felmentés megadását. 

A panaszos a bizottság szakértői véleményére figyelemmel kérelmezte a felsőoktatási intéz-
ménytől, hogy fogyatékosságára tekintettel mentesítsék a nyelvvizsga-kötelezettség alól. A 
felsőoktatási intézmény az elsőfokú döntésében elutasította a hallgató mentesítésre vonatko-
zó kérelmét. Indokolásában kiemelte, hogy a hallgató felvételének évében is ismertek voltak 
az óvodapedagógus szak esetében az egészségügyi alkalmassági követelmények. A felvéte-
li eljárásban kizáró tényező az óvodapedagógus képzésen is a diszlexia, illetve diszgráfia. A 
felsőoktatási intézmény szerint a panaszosnál nem csak a felvétel, hanem a szakma gyakor-
lása szempontjából is kizáró oknak minősülő tényezők a diszlexia és a diszgráfia, így a fel-
sőoktatási intézmény meglátása szerint a hallgató az óvodapedagógusi pályára egészségügyi 
szempontból nem alkalmas. Mindezt a panaszos a sikeresen elvégzett tanulmányaira és ki-
tűnő minősítésű gyakorlatára figyelemmel elutasítja, és önmagának ellentmondónak tekinti.

A hallgató fellebbezéssel élt az elsőfokú döntéssel szemben. A hallgatói jogorvoslati bizott-
ság jogorvoslati döntésével helybenhagyta az elsőfokú határozatot. Az indokolás kitért arra, 
hogy esetében nem szerzett diszlexiáról van szó, ez az állapot már a beiratkozás napján is 
fennállt. A bizottság döntése szerint kérdésessé vált a szakra való felvétele, óvodapedagógu-
si mivolta, továbbá a hallgató középiskolában idegen nyelvet tanult, és angol nyelvből 74 
%-os eredménnyel jó (4) minősítésre érettségizett. A bizottság indokolásában felhívja továb-
bá a figyelmet arra, hogy a diszlexiás részképességzavar nem zárja ki a nyelvtanulást, csupán 
megnehezíti. Vannak olyan nyelvtanulási stratégiák, melyekkel az ilyen zavarral rendelkező 
tanuló nagyobb eséllyel indulhat neki a nyelvvizsga megszerzésének akár diszlexiásként és 
diszgráfiásként is. A felsőoktatási intézmény is biztosít ilyen képzést, kifejezetten diszlexi-
ásoknak. A jogorvoslati döntést követően az ügyben a panaszos hivatalunkhoz fordult, és 
közbenjárásunkat kérte annak érdekében, hogy oklevelét a felsőoktatási intézmény állítsa ki 
részére a szakértői véleményben foglaltakra figyelemmel. 

Az ügyben vizsgálatot indítottunk, ennek keretében személyes egyeztetést kezdeményez-
tünk a felsőoktatási intézménnyel. A megbeszélésen a felsőoktatási intézmény fenntartotta 
a másodfokú határozatban foglaltakat, továbbá előadta, hogy a diszlexia, diszgráfia az óvo-

A fenti jogszabályi rendelkezéseken túl tájékoztattuk a panaszost, hogy a hallgatói jogvi-
szony létesítésekor érvényben lévő képzési és kimeneti rendelkezések határozzák meg azt, 
hogy a hallgatóknak milyen nyelvvizsgát szükséges teljesítenie ahhoz, hogy oklevelét kiállít-
sák a részére. A 15/2006. (IV. 3.) OM rendeletnek a hallgató tanulmányai kezdetekor hatá-
lyos időállapotának (2014. június 1-től 2016. augusztus 12-ig) 3. számú mellékletében az iro-
dalom- és kultúratudomány mesterképzési szak 9. pontjában foglalt idegennyelvi követelmé-
nyek a következők. A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag 
elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzésé-
hez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex 
típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Az 1993. évi felsőoktatási törvény 1993. szeptember 1-től 2006. február 28-ig volt hatály-
ban, és azon hallgatók esetében szabályozta a hallgatói jogviszony kereteit, akik ezen időin-
tervallumban kezdték meg tanulmányaikat. 

Az Nftv. 112. – 113. § átmeneti rendelkezései azon hallgatókra vonatkoznak, akik még az 
1993. évi felsőoktatási törvény vagy a 2005. évi felsőoktatási törvény hatálya alatt kezdték 
meg a tanulmányaikat, azonban az oklevelet még nem szerezték meg. Az átmeneti rendel-
kezésben foglalt - panaszos által hivatkozott - nyelvvizsga-követelmény alóli mentesítés pe-
dig azokra vonatkozik, akiknek a tanulmányok kezdetekor hatályban volt jogszabályi, illetve 
képzési és kimeneti rendelkezések értelmében még nem volt idegennyelvi követelmény az 
oklevél kiállításának feltétele. Figyelemmel arra, hogy panaszos tanulmányait 2014-ben, vagyis 
az 1993. évi felsőoktatási törvény hatályon kívül helyezését követően kezdte meg, így rá sem 
a törvény, sem az arra vonatkozó átmeneti rendelkezés nem alkalmazható.

A tanulmányai kezdetekor hatályos jogszabályok előírták a nyelvvizsga szükségességét a 
volt hallgató részére. Tekintettel arra, hogy panaszos az Nftv. 107. § (1) bekezdésében fog-
lalt mentesítő szabály időkorlátján kívül teljesítette a záróvizsgáját, így esetében ezen men-
tesítés nem alkalmazható, az oklevelét életkorára történő mentesítéssel kiállítani tehát nem 
lehetséges. (207/2018/OJBIT)

Egy panaszos beadványában előadta, hogy 2010 szeptemberében, a 2005. évi felsőoktatási 
törvény hatálya alatt létesített hallgatói jogviszonyt, azonban családi okok miatt 2011 szept-
emberében kezdte el ténylegesen a képzést. A 40. életévét 2012. február 23-án töltötte be, és 
életkorára figyelemmel az őt megillető nyelvvizsga-kedvezményekkel összefüggésben kérte 
hivatalunk tájékoztatását. 

Fentieken túl tájékoztattuk a panaszost, hogy álláspontunk szerint a tanulmányok első év-
folyamon történő megkezdésén a hallgatói jogviszony létesítését kell érteni. A 2005. évi fel-
sőoktatási törvény, valamint az Nftv. is a tanulmányok első évfolyamon történő megkezdé-
sének évéről rendelkezik, amely álláspontunk alapján kizárólag naptári évként, és nem tan-
évként értelmezhető. Mindezekre figyelemmel a 2012-ben betöltött 40. életévére tekintettel 
nyelvvizsga-mentesség a panaszost nem illeti meg. (323/2018/OJBIT)

Egy panaszos életkorára és egyéni körülményeire figyelemmel kérte hivatalunk segítségét, 
hogy méltányosságból mentesülhessen a nyelvvizsga-kötelezettség alól. 

Fenti jogszabályi rendelkezések mellett az alábbiakról tájékoztattuk a panaszost. A 2013-
ban megkezdett felsőfokú tanulmányok kimeneti követelményeit illetően a 15/2006. (IV. 3.) 
OM rendelet szabályai tekintendők irányadónak. A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 2. szá-
mú melléklet VII. fejezet 4. pont 10. alpontjában foglalt rendelkezések értelmében a gazdál-
kodási és menedzsment alapképzési szak idegen nyelvi követelménye legalább egy idegen 
nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő 
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Általánosságban a felsőoktatásban való részvételre vonatkoztatva a jelenleg hatályos Nftv. 
49. § (8) bekezdése rendelkezik a fogyatékossággal élő hallgatók számára megítélhető mentes-
ségekről. Eszerint a fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz 
igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy tel-
jesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni 
kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szük-
ség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól. A vizs-
gán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni 
a segédeszköz - így különösen írógép, számítógép - alkalmazását, szükség esetén az írásbeli 
beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő fel-
váltását. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló 
körülménnyel összefüggésben biztosítható, és nem vezethet az oklevél által tanúsított szak-
képzettség megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.

Az Nftv. 108. § 6. pontjának értelmező rendelkezése szerint fogyatékossággal élő hallgató (je-
lentkező) az, aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együt-
tes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszi-
chés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A Kormány a fogyatékossággal élő hallgatókkal kapcsolatos intézményi feladatok végre-
hajtásának rendjét a végrehajtási rendelet 62-64. §-aiban határozza meg. E rendelet 62. § (1) 
bekezdése szerint a fogyatékossággal élő hallgató kérelmére a felsőoktatási intézménynek a 
tanterv előírásaitól részben vagy egészében eltérő követelményeket kell megállapítania, illetve 
– figyelemmel az Nftv. 49. § (8) bekezdésére – azok teljesítésétől el kell tekintenie a (2)-(7) 
bekezdésben foglalt kedvezmények közül legalább egy, szükség szerint több kedvezmény 
biztosításával, ha a fogyatékosságot igazoló szakvélemény megállapításai alapján kedvezmény, 
illetve mentesség biztosítható a hallgató számára.

A végrehajtási rendelet 62. § (6) bekezdés aa)-ad) alpontjai rendelkeznek a diszgráfiával 
élő hallgató részére adható kedvezményekről. A rendelkezések értelmében a pszichés fejlő-
dési zavarral küzdő hallgató esetében alkalmazható kedvezmények a diszlexiás-diszgráfiás-
diszortográfiás hallgatónál: az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli 
vizsga; írásbeli vizsga esetén a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési 
időnél hosszabb felkészülési idő; a vizsgán a szükséges segédeszközök (különösen számító-
gép, írógép, helyesírási szótár, értelmező szótár, szinonima szótár) biztosítása; mentesítés a 
nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól.

A rendelet 62. § (10) bekezdése alapján indokolt esetben a hallgató kérelmére, a szakvéle-
mény alapján a felsőoktatási intézmény a (2)-(7) bekezdésben szabályozott kedvezményektől 
eltérő, további vagy más kedvezményt is biztosíthat a hallgató részére. 

Az igazolás rendjére vonatkozó szabályokat a rendelet 63. § (1)-(3) bekezdése tartalmazza, 
amely szerint a fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak 
végleges vagy időszakos voltát a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott szakvéleménnyel 
igazolja. A felsőoktatási intézmény döntésekor hatályos szövegállapot szerint, ha a hallgató 
(jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt 
is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai, illetve az érettségi vizsga során kedvezményben 
részesült, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgá-
lati intézmények, illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintéz-
ményei (valamint jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bi-
zottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok) által kibocsátott szakértői 
véleménnyel igazolható. Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye 
a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, illetve fogyatékosságra, sajátos nevelési 
igényre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült, 

dapedagógus alapképzési szakot oktató valamennyi hazai felsőoktatási intézmény esetében 
kizáró ok, erről szakmai egyetértés van. Szakmai szempontból kétséges, hogy a pedagógus 
munkája során nem épít-e be olyan neurológiai mintát a gyerekeknek, amely a későbbi tanul-
mányaikban zavart okozhatnak. 

Az egyedi esettel kapcsolatban az egyetem előadta, hogy feltételezik, hogy a diszlexia a pa-
naszos esetében enyhe szintű, így tudta a hallgató teljesíteni az alapképzés követelményeit. 
Amennyiben a hallgató a - nem teljes mentesüléssel, hanem nyelvvizsgán nyújtott kedvez-
mények segítségével - teljesíti a szak idegennyelvi követelményeit, a felsőoktatási intézmény 
a szakmai alkalmasságot vélelmezi, és az oklevelet kiállítja a panaszos részére. 

A kérdéskörrel kapcsolatban korábban már vizsgálatot folytattunk, melynek keretében az 
oktatásért felelős államtitkárhoz fordultunk. Megkeresésünk során az államtitkártól az alábbi 
tájékoztatást kaptuk. A diszlexia és diszgráfia esetén a kizáró ok egységes, már 2006 szept-
emberétől valamennyi tanító- és óvodapedagógus szakon előírás. A feltételt az intézmények 
szakterület szerinti munkacsoportjai közösen állapították meg. A fogyatékossággal élő hall-
gatót megillető kedvezményekre, mentesítésekre vonatkozóan kedvezmények, mentességek 
adhatóak, azonban az alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez nem vezethet. 
Azaz elvárható, hogy az adott szakon tanulmányokat folytató hallgató rendelkezzen azokkal 
a kompetenciákkal, amelyek a végzettségével összefüggő munkavégzéséhez szükségesek. A 
diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia jelenléte akadályozzák a pedagógust a logikai gondolkodás, 
a számolási készségek zavarainak felismerésében, feltárásában, az írott nyelv és a helyesírás 
szabályainak megfelelő átadásában. A szabályozás tehát nem új keletű, és valamennyi óvo-
dapedagógus szakot indító intézményben egységesen fennáll. 

Az alkalmassági feltételek újragondolása céljából a minisztérium illetékes szervezeti egysé-
ge egyeztető megbeszélést kezdeményezett a szakterületi munkacsoport tagjaival. Első ered-
ményként készült el az egységes egészségügyi alkalmassági lap, melyet a 2016. évi általános 
felsőoktatási felvételi eljárásban már alkalmaztak. Átgondolták a kizáró okok rendszerét, a 
gyakorlati vizsga teljesíthetőségét. Szakmapolitikai indokok alapján megalapozott döntés szü-
letett arról, hogy az ún. „disz-es” részképességzavarok megléte olyan szakokon, ahol a be-
széd, az írás és az olvasás tanítása, a matematikai logikai gondolkodás elsajátítása és tovább-
adása történik, kizáró okként határozták meg. Ez a feltétel a szakterület álláspontja szerint 
továbbra is kötelező kizáró ok. 

Az ügyben az alábbi állásfoglalást alakítottuk ki. Az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése sze-
rint az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. 
Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme ér-
dekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog 
lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. 

Az Alaptörvény XI. cikk (2) bekezdése rendelkezik a művelődéshez való jogon belül az 
oktatásban, így a felsőoktatásban való részvétel jogáról. Eszerint Magyarország ezt a jogot a 
közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az 
ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján min-
denki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvény-
ben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja. 

Az XV. cikk (2) és (5) bekezdése rögzíti a fogyatékossággal élő személyek alapvető jogait. 
Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, 
szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadal-
mi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. 
Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket 
és a fogyatékkal élőket.
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Egy volt hallgató egészségügyi állapotára tekintettel arról kért tájékoztatást, hogy kaphat-e 
nyelvvizsga-mentességet oklevelének átvételéhez. (400/2018/OJBIT)

Egy másik panaszos tartós betegségére és írási nehézségeire tekintettel érdeklődött a mente-
sítés lehetőségéről. 

A panaszosnak megküldtük tájékoztatásunkat a fogyatékossággal élő hallgatókra vonatkozó 
fenti jogszabályi rendelkezésekről, valamint arról, hogy a beadványban előadottak szerinti 
helyzetet megértjük, azonban hivatalunk hatásköre nem terjed ki a nyelvvizsga alóli mente-
sítés ügyében döntést hozni. (515/2018/OJBIT)

A sikeres záróvizsga és az idegennyelvi követelmények teljesítése után a felsőoktatási 
intézmény az oklevelet harminc napon belül állítja ki, és adja ki a hallgató részére. Az 
oklevél tanúsítja az adott képzés tekintetében a végzettség, illetve szakképzettség meg-
szerzését. (577/2018/OJBIT)

Egy volt hallgató arról érdeklődött, hogy a sikeres záróvizsgát követően van-e határidő a 
nyelvvizsga-kötelezettségről szóló igazolás benyújtására.

A panaszost a következőkről tájékoztattuk. Beadványa alapján valószínűsíthetően a 2005. 
évi felsőoktatási törvény hatálya alatt létesített hallgatói jogviszonyt a felsőoktatási intézmény-
nyel, amelynek 60. § (4) bekezdés utolsó mondata szerint a tanulmányi és vizsgaszabályzat 
a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után felté-
telhez kötheti. A 62. § (3) bekezdése szerint az oklevelet az adott szak képzési és kimeneti 
követelményeiben szereplő idegennyelvi követelmények szerinti nyelvvizsgát igazoló okirat 
bemutatásától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni annak, aki sikeres zá-
róvizsgát tett. Ha a hallgató a záróvizsga időpontjában már bemutatta azt az okiratot, amely 
az (1) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítését igazolja, az oklevelet a sikeres 
záróvizsga napjától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni számára. Mind-
ezekre figyelemmel a jogszabály nem jelöl meg határidőt a sikeres záróvizsgát követően a 
nyelvvizsga-kötelezettség teljesítésére. 

A jelenleg hatályos Nftv. átmeneti rendelkezései között szereplő 112. § (2) bekezdése sze-
rint a 2005. évi felsőoktatási törvény alapján megkezdett képzéseket - folyamatos képzésben 
- változatlan szakmai követelmények és vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával, 
bizonyítvány kiállításával kell befejezni. (161/2018/OJBIT)

Egy felsőoktatási intézmény korábbi hallgatója diplomájának kiadását illetően kérte hivata-
lunk segítségét. Kérdésére figyelemmel tájékoztattuk a hallgatót az Nftv. 51. § (1) bekezdé-
sében foglalt rendelkezésekről. Ha a hallgató a záróvizsga időpontjában már bemutatta azt 
az okiratot, amely az (1) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítését igazolja, az 
oklevelet a sikeres záróvizsga napjától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiad-
ni számára. (614/2018/OJBIT)

A felsőoktatás egymásra épülő ciklusai közül a legmagasabb szint a doktori képzés. 
Doktori képzésben a doktorjelöltek nem szakképzettséget, hanem tudományos fokozatot 
szereznek. Ezt a képzést elvégzőkre több tekintetben, így idegennyelvi követelmények 
tekintetében eltérő rendelkezések vonatkoznak. (403/2018/OJBIT)

a fogyatékosság a rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak jogelődei által kibocsátott szak-
értői véleménnyel igazolható. 

E rendelkezések alapján a hallgatót tehát megilleti az a jog, hogy a fogyatékosság szakértői 
igazolása után kérelmezze a felsőoktatási intézménytől egyes követelmények alóli felmen-
tését. A szakértői igazolás kiállítására azonban kizárólag a jogszabályban rögzített szerv jo-
gosult, más szakemberek és szervek véleményei a mentesítési kérelem elbírálása során nem 
vehetőek figyelembe. Azt azonban, hogy a megfelelő szakvélemény benyújtását követően 
részben vagy egészben mentesíti-e a hallgatót az egyes kötelezettségek alól, a felsőoktatási 
intézmény dönti el a fent hivatkozott rendelkezések és a szervezeti és működési szabályza-
tában foglaltak alapján. 

Az Nftv. 49. § (8) bekezdése, továbbá a végrehajtási rendelet 62. § (1) bekezdése a men-
tességek, illetve kedvezmények megadásával összefüggésben rendkívül szűk körben biztosít 
mérlegelést a felsőoktatási intézmény részére. Az egyetem kizárólag abban az esetben utasít-
hatja el a nyelvvizsga-mentesség megadását, amennyiben az az alapvető tanulmányi követel-
mények alóli mentesítést eredményezné. 

A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az óvodapedagógus alapképzési szak esetében a 10. pont a 
nyelvi követelményeknél az alábbiakat tartalmazza: egy idegen nyelvből középfokú C típusú 
államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél, 
mely feltétele az oklevél kiadásának. A nemzetiségi szakirányon az idegen nyelv - kritérium-
feltétel jellegén túl - kreditértékű szakismeret is. 

Ezen felül azonban az alapvető tanulmányi követelmények között, a 7. pont b) alpont utol-
só pontja szerint, az elsajátítandó szakmai kompetenciák esetében is tartalmaz idegen nyelvi 
követelményeket. Eszerint az alapfokozat birtokában - a nemzetiségi szakirányt is figyelem-
be véve - az óvodapedagógusok ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak - többek között 
- idegen nyelven alapszinten kommunikálni.

Összegezve a fentieket a felsőoktatási intézmény az alapvető tanulmányi követelmények-
re figyelemmel mérlegelési jogkörével élve dönthet a nyelvi követelmények alóli mentesítés 
megtagadásáról az óvodapedagógus alapképzési szak esetében a diszlexia és diszgráfia meg-
állapításától függetlenül.

Mindezekre figyelemmel elfogadtuk a felsőoktatási intézmény másodfokú határozatában 
foglaltakat, a beadványban foglaltakkal kapcsolatban oktatási jogsérelmet nem tudtunk kimu-
tatni, ezért az ügyet lezártuk. (8/2018/OJBIT, 196/2018/OJBIT, 354/2018/OJBIT)

Fogyatékossággal élő hallgató esetén a kedvezményeket és mentesítéseket akkor lehet 
megadni, amennyiben a hallgató ezt szakvéleménnyel igazolja. Ha már köznevelésben is 
fennállt ezen állapot, és erre tekintettel kedvezményben, mentességben részesült, akkor 
általánosságban elmondható, hogy nem szükséges új igazolást készíttetni. Amennyiben 
ez később derül ki, a felsőoktatásba jelentkező vagy a hallgató az illetékes Fővárosi vagy 
Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályán kezdeményezheti 
a vizsgálatot. Diszlexia, diszgráfia, és diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására 
irányuló eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala jár el. 
(251/2018/OJBIT, 141/2018/OJBIT)

A különböző fogyatékossággal élő hallgatók mellett évről évre többen jelzik egyéb egészség-
ügyi állapotra való hivatkozással is, hogy a nyelvvizsga-mentesítés lehetőségével kívánnak 
élni. (387/2018/OJBIT)
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A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK
ÉS A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK

A hallgatónak – főszabály szerint – tizenkét féléven át van lehetősége részt venni az álla-
milag támogatott képzésben. Egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető 
támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési 
ideje. Ha a hallgató új hallgatói jogviszonyt létesített, de tanulmányait ugyanazon a 
szakon folytatja, nem jogosult magyar állami ösztöndíjjal finanszírozott képzésben részt 
venni, ha korábban a képzési idő két félévvel megnövelt mértékének megfelelő állami 
ösztöndíjjal finanszírozott félévet már igénybe vett. Ha egy jelentkező már korábban 
folytatott felsőoktatási tanulmányokat, akkor igazolnia szükséges a korábban igénybe 
vett támogatási időt. Ha nem tudja igazolni a 2006 előtt felhasznált féléveit, a törvény 
alapján vélelmezhető, hogy hét félévet vett igénybe. (397/2018/OJBIT, 500/2018/OJBIT, 
661/2018/OJBIT) 

Egy panaszos arról kért tájékoztatást, hogy korábbi tanulmányaira tekintettel mennyi álla-
milag támogatott félévet vehet még igénybe. Beadványával kapcsolatban az alábbiakról tájé-
koztattuk. A jelenleg hatályos Nftv. 47. § (1) bekezdése szerint egy személy - felsőoktatási 
szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen - tizenkét féléven át folytathat 
a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben (a továbbiak-
ban: támogatási idő). A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató osztatlan kép-
zésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. 

Amennyiben a panaszos korábban teljesített félévei nem érték el a jogszabályban meghatá-
rozott maximumot, akkor a fennmaradó félévek vonatkozásában részt vehet magyar állami 
ösztöndíjas képzésben. 

A beadványozó korábbi tanulmányai során igénybe vett félévek igazolásával kapcsolatban az 
alábbiakról tájékoztattuk. Az Nftv. 113. § (2) bekezdése szerint e törvény hatálybalépése után 
az, aki igazolja, hogy a felsőoktatási intézményben költségtérítéses, önköltséges képzésben 
szerzett oklevelet, az jogosult igénybe venni a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatói kép-
zést. Azoknál, akik 2006. január 1-je után - felsőoktatásban 2006. január 1-je előtt szerzett 
oklevéllel vagy bizonyítvánnyal - kezdenek újabb felsőfokú tanulmányokat és nem tudják 
igazolni, hogy tanulmányaikat költségtérítés, önköltség fizetése mellett folytatták, - bármely 
képzési ciklus esetén - azt kell vélelmezni, hogy hét félévet vettek igénybe államilag támoga-
tott képzésként. E vélelemmel szemben a hallgató, a felsőoktatási intézmény és az Oktatási 
Hivatal igazolással élhet. (130/2018/OJBIT)

A 2005. évi felsőoktatási törvény rendelkezett először egy hallgatói adatokat kezelő 
központi nyilvántartás, a felsőoktatási információs rendszer (a továbbiakban: FIR) lét-
rejöttéről, amelybe azon hallgatók adatai kerültek be, akik már hallgatói jogviszonnyal 
rendelkeztek ennek bevezetésekor, vagy ezt követően iratkoztak be felsőoktatási intéz-
ménybe. (637/2018/OJBIT)

Egy panaszos arról érdeklődött, megkezdheti-e doktori képzésben a tanulmányait egy felső-
oktatási intézmény doktori iskolájában abban az esetben, ha nem rendelkezik nyelvvizsga-
bizonyítvánnyal. Tájékoztatása szerint a panaszos a nyelvi követelményeknek diszlexia mi-
att nem tud eleget tenni. 

Tájékoztató jelleggel felhívtuk a figyelmét a fogyatékossággal élő hallgatókra vonatkozó sza-
bályozásra, kiegészítve a következő rendelkezésekkel. 

A végrehajtási rendelet doktori képzéssel összefüggésben rendelkező 62. § (11) bekezdése 
szerint a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés a doktori képzés 
tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallga-
tót, illetve a doktorjelöltet.

Ezzel összhangban szól az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatásért felelős ál-
lamtitkárának korábban kialakított állásfoglalása, amely szerint a doktori képzésben a szak-
mai vélemények az idegennyelv-tudást fontos követelménynek tekintik, amely elengedhetet-
len feltétele a nemzetközi tudományos és publikációs tevékenységben való aktív részvételnek. 
(277/2018/OJBIT)

E beszámoló keretei között jelezzük, hogy a doktori képzésbe jelentkezők nyelvvizsga-
mentesítésével kapcsolatban országos, átfogó vizsgálat indul 2019-ben.
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mivel a panaszos még hallgatói jogviszonnyal rendelkezett az első képzésen, amikor meg-
kezdte a jelenlegi tanulmányait. 

A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben résztvevő hallgatók visszatérítési köte-
lezettségével kapcsolatban az Nftv. az alábbiak szerint rendelkezik. A 48/A. § a)-d) pontjai 
szerint a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató – a 48/B. §-ban meghatározottakra figye-
lemmel – köteles: 
a) az általa folyatott, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott adott képzésen a képzési 

és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a kép-
zési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül meg-
szerezni az oklevelet, és

b) az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami (rész)ösztöndíjjal folyta-
tott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkál-
tatónál a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-ában meghatározott biztosí-
tási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt 
fenntartani vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a további-
akban: hazai munkaviszony); 

c) megfizetni a hallgató adott képzésére tekintettel megállapított 48/C. § (1) bekezdés a) 
pontja szerinti állami ösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget a Magyar Államnak, ha az 
a) pontban meghatározott határidőn belül nem szerzi meg a magyar állami (rész)ösztön-
díjjal támogatott képzésben az oklevelet, vagy 

d) visszafizetni az adott képzésére tekintettel a magyar állam által folyósított 48/C. § (1) 
bekezdés a) pontja szerinti magyar állami (rész)ösztöndíjnak – évente a Központi Statiszti-
kai Hivatal által megállapított éves átlagos fogyasztóiár-növekedés mértékével növelt – ösz-
szegét a magyar államnak, ha az oklevél megszerzését követően nem tart fenn a b) pont 
szerint hazai munkaviszonyt.

Szakváltással kapcsolatban az Nftv. 48/B. § (8) bekezdése szerint a 48/A. § a) pontjában 
meghatározott kötelezettség a szakváltást nem korlátozza. A szakváltás a képzés munkarend-
jének, nyelvének, helyének megváltoztatásával, átvétellel, felvételi eljárás útján valósul meg. A 
felvételi eljárás útján történő szakváltás a végbizonyítvány nélkül befejezett felsőoktatási kép-
zést követő egy éven belül teljesített beiratkozással valósul meg. Szakváltás esetén a feltételek 
teljesítése szempontjából az újabb szak képzési ideje, képzési költsége az irányadó. Tekintet-
tel arra, hogy a panaszosnak anglisztika szakon az új jogviszony létesítését megelőzően nem 
megszűnt, hanem szünetelt a jogviszonya, így egy be nem fejezett képzést követően kezdte 
meg jelenlegi tanulmányait. 

Az előbbiekkel egyezően az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogorvoslati határozatában 
foglaltakat elfogadtuk, a beadványban sérelmezettekkel kapcsolatban oktatási jogsérelmet 
nem tudtunk kimutatni, ezért az ügyet lezártuk. Felhívtuk a panaszos figyelmét az Nftv. 
48/N. § (3) bekezdésében, valamint a 48/Q. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt, a képzési díj 
visszafizetése alóli mentesítési, illetve részlefizetésre vonatkozó szabályozásra. Tájékoztattuk 
a beadványozót továbbá arról, hogy ezzel kapcsolatos kérelmét a jogorvoslati döntés kézbesí-
tését követő harminc napon belül az Oktatási Hivatalnál terjesztheti elő. (104/2018/OJBIT)

A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésbe nem elég felvételt nyerni, ezen státusz 
megtartása érdekében a hallgatónak különböző feltételeket kell teljesíteni. Garanciális 
követelmény, hogy ezen feltételek részletszabályaival előzetesen tisztában lehessen, to-
vábbá a feltételekben bekövetkező változás esetén biztosítva legyen ezen változásokhoz 
történő felkészüléshez szükséges idő. Amennyiben a hallgató nem teljesíti a feltételeket, 

Egy panaszos azzal kapcsolatban kérte hivatalunk állásfoglalását, hogy egy 2006 előtt tanul-
mányokat folytató hallgató a jelenlegi felsőoktatási szabályok szerint hány államilag támo-
gatott félévet vehet igénybe. 

A panaszost tájékoztattuk az Nftv. 113. § (2) bekezdésében foglalt vélelemről, továbbá arról, 
hogy vélelem egy olyan jogalkalmazási eszköz, amikor valósnak fogadunk el egy feltétele-
zést, általában azon esetekben, ha nem áll rendelkezésre valamely tény, adat, és a bizonyítás 
nehézkes lenne. A jogi vélelem kétfajta lehet: megdönthetetlen és megdönthető. Tekintettel 
az idézett rendelkezés utolsó mondatára, a jogalkotó szándéka egy megdönthető vélelemre 
irányult, így a vélelem alkalmazása helyett a megfelelő adatokkal bizonyított tényeket kell 
valóként elfogadni. Ezen vélelem megalkotását azon jogalkotói szándék vezette, hogy kezel-
hető legyen a bizonyítás ellehetetlenülése, amennyiben a 2006-ban működését megkezdő FIR 
rendszerben a korábbi tanulmányok folytatásával kapcsolatos adatok hiányosak. A felsőokta-
tási intézmények azonban rendelkeznek a korábbi adatokkal is, így a valóság bizonyítására a 
korábbi hallgatói jogviszonyok esetében is van lehetőség. (496/2018/OJBIT, 255/2018/OJBIT)

Egy szülő gyermeke ügyében hivatalunk tájékoztatását kérte, mivel az Oktatási Hivatalhoz 
fordult a FIR nyilvántartásában szereplő adatok felülvizsgálata céljából. Gyermeke jelenleg 
egy művészeti egyetemen folytat tanulmányokat mesterképzésen. Korábban az alapképzést 
egy budapesti felsőoktatási intézményben kezdte meg, majd átvétellel került egy másik fel-
sőoktatási intézmény ipari termék- és formatervező mérnöki szakára. Utóbbi tanulmányai 
során átsorolták önköltséges képzésre. Információi szerint az alapképzésre a kimutatott 11 
félév helyett csak 7+2 támogatott félévet vehetett volna igénybe. 

A panaszost tájékoztattuk az Nftv. és a végrehajtási rendelet FIR-re és a támogatási időre 
vonatkozó rendelkezéseiről. Felhívtuk a figyelmét a jogorvoslat kimerítésének szükségességé-
re, a FIR közhiteles nyilvántartási jellegére, az Ügyfélkapun történő tájékozódás, valamint a 
hallgatói hitel esetleges felvételének lehetőségére. (175/2018/OJBIT, 68/2018/OJBIT)

A költségviselés formája szerint a felsőoktatási képzésben részt vevő lehet magyar állami 
ösztöndíjjal támogatott hallgató, magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató vagy 
önköltséges hallgató. A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételnek 
két feltétele van. Egyrészt a képzési idő másfélszeresén belül be kell fejezni a tanulmányo-
kat, amely a záróvizsga és az idegennyelvi követelmények teljesítését is magában foglalja. 
A másik feltétel szerint a képzési idővel megegyező időtartamú hazai munkaviszonyt 
szükséges fenntartani. Amennyiben a hallgató ezen kötelezettségeknek nem tesz eleget, 
vissza kell fizetnie a részére folyósított képzési díj egy részét vagy egészét. 

Beadványában egy panaszos azzal kapcsolatban kérte hivatalunk segítségét, hogy az általa 
folytatott tanulmányokat megelőzően anglisztika alapképzésen létesített hallgatói jogviszonyt, 
ezen képzést azonban nem fejezte be. Anglisztika szakon 2012/2013. tanév őszi félévében 
kezdte meg tanulmányait, majd 2015/2016. tanév első félévét követően - amely félévben szü-
neteltette azt -, saját kérésre hallgatói jogviszonyát megszüntette. Időközben 2015/2016. tan-
év első félévétől megkezdte tanulmányait a jelenlegi osztatlan tanári képzésben. Az Oktatási 
Hivatal az első képzés költségeinek ötven százalékát követeli a panaszostól. A panaszos ezen 
kötelezettséget előíró határozattal kapcsolatban jogorvoslati döntést nyújtott be az Emberi 
Erőforrások Minisztériumához, fellebbezését azonban elutasították. Az indokolásban az el-
utasító döntés arra hivatkozik, hogy nem tekinthetőek szakváltásnak a fenti körülmények, 
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átfedések esetén ez lehet akár 30-40 kredit is a teljes képzési időre vetítve. A panaszos meg-
látása szerint, ha ezek nem számítanak, előfordulhat, hogy egyszerűen nincs elég felvehető 
kredit és tantárgy az adott félévben ahhoz, hogy biztosítva legyen az államilag támogatott stá-
tusz fenntartása. Emellett a „feleslegesen” felvett szabadon választható krediteket az egyetem 
„pénzbírsággal” sújtja. A panaszos az egyetem azon álláspontját is hibásnak találta, miszerint 
a teljesítés féléve utáni két féléven belül lehet beszámítani ezeket a krediteket. Az egymásra 
épülő tantárgyak nem szabadon választhatóan vehetők fel, előkövetelményeket kell teljesíteni. 
Vagyis ami az új szakon nem az első két félévben felvehető tantárgy, azokat – a szemeszter-
hez való időbeli kötöttség miatt – átvitt, akkreditált kredittel soha nem lehetne helyettesíteni. 

A panaszos az Oktatási Hivatalhoz és az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatásért 
Felelős Államtitkárságához fordult azzal kapcsolatban, hogy az elismert és megszerzett kre-
ditek közötti különbségtételt mely jogszabály indokolja. 

Az Oktatási Hivatal válaszában beidézte az Nftv. 48. § (2) bekezdés jelenleg és korábban 
hatályos időállapotának megszövegezését, és kihangsúlyozta azt, hogy a jogszabály a meg-
szerzett krediteket nevesíti. Kiemelte azt is, hogy a panaszos levelében említett „akkreditált 
kredit” kifejezés az Oktatási Hivatal számára nem értelmezhető, mivel az nem jogszabályi 
terminológia. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatási szakterülete által a panaszosnak kül-
dött szakmai véleményben foglaltak szerint az utolsó két félévben megszerzett kreditekhez 
azok a kreditek is hozzátartoznak, amelyeket a korábbi tanulmányok elismertetése (kredit-
beszámítás) alapján a felsőoktatási intézmény elfogadott, feltéve, hogy megszerzésükre az 
adott időszakban (utolsó két olyan félévben, amelyben a hallgató hallgatói jogviszonya nem 
szünetelt) került sor. 

A konkrét eset vizsgálata során az Oktatásért Felelős Államtitkársághoz fordultunk, és azzal 
kapcsolatban kértük a szaktárca állásfoglalását, hogy milyen viszony van a megszerzett és az 
elismert kreditek között, miben jelenik meg a különbség, valamint az átsorolásnál elismert 
kredit beszámítható-e a magyar állami ösztöndíjas státusz fenntartásához. Az oktatásért fe-
lelős államtitkár kreditelismerésre vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos tájékoztatása sze-
rint a korábban bekért felsőoktatási szakterület levelében foglaltakkal megegyező szakmai 
álláspontot közölt, miszerint a megszerzett kreditekhez azok a kreditek is hozzátartoznak, 
amelyeket a korábbi tanulmányok elismertetése (kreditbeszámítás) alapján a felsőoktatási in-
tézmény elfogadott a hallgatónak, feltéve, hogy megszerzésükre az átsorolás szempontjából 
vizsgált időszakban került sor.

Az Nftv. a mesterképzési oklevél megszerzéséhez teljesítendő kreditekről rendelkező 15. § 
(4) bekezdése alapján mesterképzésben legalább hatvan kreditet kell, és legfeljebb százhúsz 
kreditet lehet megszerezni. A 15. § (5) bekezdése értelmében pedig az osztatlan képzésben 
legalább háromszáz kreditet kell, és legfeljebb háromszázhatvan kreditet lehet megszerezni. Az 
Nftv. átsorolást szabályozó 48. § (2) bekezdése kreditek megszerzéséről, míg a kreditelismerési 
szabályokat meghatározó 49. § (5) bekezdés kreditek elismeréséről rendelkezik. Az Nftv.-ben 
tehát a megszerzett kreditek részét képezhetik az elismert kreditek is, mivel egy oklevélhez 
teljesítendő kreditek egy részének megszerzését a hallgató a korábbi tanulmányai beszámítá-
sával, kreditek elismertetésével is megvalósíthatja.

Az Nftv. 49. § (5) bekezdése értelmében egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alka-
lommal adható kredit. A kreditelismerés – tantárgy (modul) előírt kimeneti követelményei 
alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló tudás összevetésével történik. 
El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett tudás legalább hetvenöt százalékban megegye-
zik. A tudás összevetését a felsőoktatási intézmény e célra létrehozott bizottsága (kreditátvi-
teli bizottság) végzi. Az államtitkár idézett szakmai véleménye szerint a 49. § (5) bekezdése 
értelmében nem felel meg az Nftv. szabályainak az intézmény azon gyakorlata, hogy csak a 

önköltséges képzésre kerül átsorolásra. Az átsorolásokra tanévenként egyszer kerül sor, 
melynek határideje július 31. (487/2018/OJBIT, 122/2018/OJBIT)

Egy beadványozó azért kérte hivatalunk segítségét, mert az egyetem 2017 júliusában átsorol-
ta őt  tanulmányi eredményére, valamint arra hivatkozva, hogy az előírt kreditszámot nem 
teljesítette. A panaszos a felsőoktatási intézmény szabályzatában foglaltakra figyelemmel 
mentesülhetett volna az átsorolás alól, azonban az erre vonatkozó kérelmet a szabályzatban 
foglalt jogvesztő határidő lejártáig elmulasztotta benyújtani. A panaszos, egyéni helyzetére 
hivatkozva az önköltség-csökkentés, valamint a visszasorolás iránt méltányossági kérelemmel 
fordult az intézményhez, melyet azonban elutasították. 

A panaszost tájékoztattuk hivatalunk hatásköréről, eljárási szabályairól. Tájékoztattuk to-
vábbá, hogy az önköltséges hallgatók magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre történő 
átsorolásával kapcsolatban az Nftv. az alábbiak szerint rendelkezik. A 48. § (3) bekezdése 
szerint, ha a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett hallgatónak a tanul-
mányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy a hallgató a tanulmányait 
bármely okból önköltséges formában folytatja tovább, helyére - ilyen irányú kérelem esetén - 
a felsőoktatási intézményben önköltséges formában azonos szakon tanulmányokat folytató 
hallgató léphet. Az átsorolásról a felsőoktatási intézmény a magyar állami (rész)ösztöndíjjal 
támogatott képzésre átsorolását kérő önköltséges hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján 
dönt. Magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre történő átsorolásra tehát kizárólag a 
jogszabályban foglalt feltételek fennállása és ezirányú kérelem benyújtása esetén van lehetőség. 

A beadványban foglaltakkal kapcsolatban oktatási jogsérelmet nem tudtunk kimutatni, ezért 
az ügyet lezártuk. Tájékoztattuk továbbá a panaszost hivatalunk méltányosságra vonatkozó 
álláspontjáról. (18/2018/OJBIT) 

A korábban megszerzett kreditek elismertetésére a tanulmányi és vizsgaügyek fejezetben 
ismertetettek szerint van mód. Az átsorolással összefüggésben a kredit elfogadásának 
időpontja lényeges az állami ösztöndíjjal támogatott finanszírozási forma megtartásában.

A panaszos egyetemi tanulmányait érintő panasszal fordult hivatalunkhoz. Beadványa szerint 
a 2016/2017. tanév első félévétől az Nftv. 48. § (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel so-
rolták át a felsőoktatási intézményben önköltséges finanszírozásra, mivel az utolsó két aktív 
félévében nem szerzett legalább 30 kreditpontot. A panaszos az utolsó két félévben a Neptun 
szerint összesen 38 kreditet szerzett, ebből 27-et ez idő alatt teljesített, 11 kreditet pedig kre-
ditátvitellel ismertetett el egy másik szakról. 

A panaszos jogorvoslati kérelmet nyújtott be az átsorolás ellen, azt azonban a felsőoktatá-
si intézmény elutasította. Indokolásul az egyetem előadta, hogy az Nftv., valamint a belső 
egyetemi szabályzatok pontosan meghatározzák, hogy a hallgatót mely esetben kell átsorol-
ni, vagyis az adott képzésen mennyi kreditet kell teljesíteni. A határozat szerint az akkredi-
tált kredit nem minősül megszerzett kreditnek, az akkreditált kredit az adott ismeretanyag 
más képzésen történő elsajátítását jelenti, azaz a panaszos a kreditet egy másik képzésen, más 
félévben szerezte meg, az adott képzésen csupán annak elismerése valósult meg. A hallgató-
nak az adott képzésben történő előrehaladását a megszerzett kreditek összege fejezi ki az 
Nftv. 49. § (1) bekezdése szerint. Az Nftv. fent hivatkozott szabálya pedig a megszerzendő 
kreditek minimumát határozza meg az állami ösztöndíjas képzésben történő maradáshoz. 

A panaszos kifogása szerint életszerűtlen, hogy ne számítsák be szakváltás esetén az átvitt 
krediteket a követelményként támasztott 15 kredit/félévbe, mivel hasonló szakok és tantárgyi 
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(3) és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vett részt, nem szerzett legalább 
tizennyolc kreditet, és nem érte el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában – a 
Kormány rendeletében meghatározottak szerint – megállapított tanulmányi átlagot, továbbá 
azt, aki a 48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát visszavonja. Ugyanezen bekezdés ko-
rábbi, a panaszos jogviszonyának létesítésekor hatályos rendelkezése az alábbiak szerint ren-
delkezett. A felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt a 
magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két 
olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább 
az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, illetve az intézmény szerve-
zeti és működési szabályzatában ajánlott tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. § (2) 
bekezdés szerinti nyilatkozatát visszavonja.

Az Nftv. 49. § (1) és (5) bekezdése szerint a felsőoktatási intézményben folytatott tanul-
mányok során a tanulmányi követelmények teljesítését – az egyes tantárgyakhoz, tantervi 
egységekhez rendelt – tanulmányi pontokban (a továbbiakban: kredit) kell kifejezni és érdem-
jeggyel minősíteni. A hallgatónak az adott képzésben történő előrehaladását a megszerzett 
kreditek összege, minőségét az érdemjegye fejezi ki. Egy adott ismeretanyag elsajátításáért 
egy alkalommal adható kredit. A kreditelismerés – tantárgy (modul) előírt kimeneti követel-
ményei alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló tudás összevetésével 
történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett tudás legalább hetvenöt százalékban 
megegyezik. A tudás összevetését a felsőoktatási intézmény e célra létrehozott bizottsága (a 
továbbiakban: kreditátviteli bizottság) végzi. Ugyanezen paragrafus (7) bekezdése szerint a 
(3)-(6) bekezdésben meghatározottak végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket a tanulmányi és 
vizsgaszabályzatban kell szabályozni, azzal a megkötéssel, hogy a hallgató a végbizonyítvány 
(abszolutórium) megszerzéséhez – a felsőoktatási intézményben folytatott, illetve más korábbi 
tanulmányok, továbbá az előzetesen megszerzett tudás kreditértékként való elismerése esetén 
is – a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerinti kreditet, de legalább a képzés kreditértékének 
harmadát az adott intézményben köteles teljesíteni.

Az Nftv. 50. § (1) bekezdése szerint a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak, aki a 
tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot – a 
nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével – teljesítette, és az 
előírt krediteket megszerezte, végbizonyítványt állít ki (abszolutórium). Ezzel összefüggésben 
rendelkezik az Nftv. 108. § 47. pontjának értelmező rendelkezése, amely alapján végbizo-
nyítvány (abszolutórium): a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga 
letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi kö-
vetelmények teljesítését, illetve a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok 
megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tan-
tervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett.

A kreditek különböző képzési ciklusokban történő megszerzésével, teljesítésével kapcsolat-
ban az Nftv. 15. § (3)-(5) bekezdései rendelkeznek. Eszerint az alapképzésben alapfokozat 
(baccalaureus, bachelor of science, bachelor of profession, bachelor of arts) és szakképzettség 
szerezhető. Az alapfokozat a felsőoktatás egymásra épülő képzési ciklusainak az első felsőfo-
kú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti 
követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzés-
ben. A gyakorlatigényes alapképzési szakokon legalább a 85. § (3) bekezdésében meghatáro-
zott időtartamú szakmai gyakorlatot (a továbbiakban: szakmai gyakorlat) kell szervezni. A 
szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak. Az alapképzésben legalább 
száznyolcvan kreditet kell és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet teljesíteni. A képzési 
idő legalább hat, legfeljebb nyolc félév. A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master of 
science, master of profession, master of arts) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat 

teljesítés féléve utáni két féléven belül lehet beszámítani a krediteket. Az Nftv.-ből az követke-
zik, hogy a korábbi tanulmányok beszámítását csak arra hivatkozással lehet elutasítani, ha 
az összevetett tudás nem egyezik legalább hetvenöt százalékban.

Hivatalunk vizsgálatot indított az ügyben, és megkereste a panasszal érintett felsőoktatási 
intézmény rektorát. Az ügyben feltett kérdéseinkkel kapcsolatban a rektor a következőkről 
tájékoztatott. A panaszos 2011. szeptember 1-jén létesített első alkalommal jogviszonyt az 
egyetemmel járműmérnöki alapképzésen, amely jogviszony a panaszos bejelentésére szűnt 
meg 2015. január 25-én. A panaszos felvétellel létesített hallgatói jogviszonyt mérnökinforma-
tikus alapképzésen 2014. szeptember 1-jén. Ez utóbbi képzésén sorolták át 2015/2016. tanévet 
követően teljesítménye alapján az Nftv. 48. § (2) bekezdése alapulvételével.

A panaszos az átsorolás tekintetében vizsgált féléveiben mindösszesen 38 kreditet szerzett 
meg, amelyből 27 kredit teljesített, 11 elismert kredit az alábbi megoszlás szerint: 2015/2016. 
tanév első félévben a panaszos 20 kreditet szerzett, amelyből 7 kredit elismert. Ebből 4 kre-
dit a járműmérnöki alapképzésen 2011/2012. tanév első félévében teljesített Számítástechni-
ka I. elnevezésű tantárgy, 3 kredit pedig szintén a járműmérnöki alapképzésen 2011/2012. 
tanév második félévében teljesített Számítástechnika II. elnevezésű tantárgy. A 2015/2016. 
tanév második félévben a panaszos 18 kreditet szerzett, amelyből 4 kredit elismert, amely a 
járműmérnöki alapképzésen 2012/2013. tanév első félévében teljesített menedzsment és vál-
lalkozás-gazdaságtan elnevezésű tantárgy.

Az Oktatási Hivatal és az Oktatásért Felelős Államtitkárság a felsőoktatási intézmény részé-
re továbbított állásfoglalása szerint az átsorolás tekintetében figyelembe kell venni a koráb-
bi tanulmányok elismertetése alapján az egyetem által elfogadott krediteket is, feltéve, hogy 
azok megszerzésére az átsorolással érintett időszakban került sor. A fentiek alapján az átso-
rolás vonatkozásában vizsgált félévekben ugyan elismertették az érintett tantárgyakat, azo-
kat azonban a panaszos valamennyi esetben évekkel korábban, és nem a vizsgált félévekben 
teljesítette másik képzésén.

A rektor tájékoztatása szerint a panaszos járműmérnöki tanulmányai alatt nem hasonló 
képzésen, hanem egy teljesen más tudományterülethez tartozó képzésen kezdte meg újabb 
tanulmányait, ahol lehetősége volt számos tantárgyat felvenni – mint ahogy ezt meg is tette 
–, csak éppen számos felvett tantárgyat nem teljesített, és ezzel nem tudta biztonsággal telje-
síteni az állami ösztöndíjas képzésben maradás feltételeit. Az egyetem nem „pénzbírsággal” 
sújtja a „feleslegesen” felvett szabadon választható krediteket, hanem az Nftv. 49. § (2a) be-
kezdés b) pontja, valamint a 81. § (1) bekezdés a) pontja alapján az állami ösztöndíjas kép-
zés keretében az állami ösztöndíjjal nem fedezett képzésének költségét terheli a hallgatóra.

A felsőoktatási intézmény nyilatkozata szerint nem felelt meg a valóságnak a panaszos azon 
állítása, amely szerint a teljesítés féléve után két féléven belül lehetne elismertetni a teljesített 
krediteket. Ez a panaszos esetében sem így történt, hiszen a panaszos által 2011/2012. tan-
évben teljesített kreditek elismerésére a 2015/2016. tanévben került sor. A rektor nyilatkoza-
ta szerint az egyetem az Nftv. rendelkezéseinek megfelelően azt vizsgálja minden esetben, 
hogy az összevetett tudás az előírt legalább hetvenöt százalékos mértékben megegyezik-e, 
függetlenül az elismertetni kívánt tantárgy teljesítésének idejétől.

A rektor azt is jelezte, hogy gyakorlatukat felülvizsgálják az Nftv. 48. § (2) bekezdése sze-
rinti átsorolás tekintetében az Oktatási Hivatal, valamint az Oktatásért Felelős Államtitkár-
ság álláspontja figyelembevételével.

Az Nftv. panaszosra vonatkozó másodfokú döntés idején hatályos 2016. július 1-31. közötti 
időállapota az alábbiak szerint rendelkezett az átsorolással kapcsolatban. A 48. § (2) bekez-
dése szerint a felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt 
a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó 
két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem a 81. § 
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megszerzésükre az adott időszakban (utolsó két olyan félévben, amelyben a hallgató hallga-
tói jogviszonya nem szünetelt) került sor. Az oktatásért felelős államtitkár álláspontja szerint 
a megszerzett kreditekhez azok a kreditek is hozzátartoznak, amelyeket a korábbi tanulmá-
nyok elismertetése (kreditbeszámítás) alapján a felsőoktatási intézmény elfogadott a hallgató-
nak, feltéve, hogy megszerzésükre az átsorolás szempontjából vizsgált időszakban került sor. 

A fenti két állásfoglalást az alábbi kiegészítéssel fogadtuk el. Álláspontunk szerint a kredit-
elismeréssel elismert kredit az elismerés időpontjában megszerzett kreditté válik az új képzés 
vonatkozásában, így a két féléves korlát nem a kredit korábbi képzés keretében történő meg-
szerzésére vonatkozik. Azt, hogy a kreditelismerésre mely félévben kerül sor, meglátásunk 
szerint két tényező befolyásolhatja. Egyrészt a felsőoktatási intézmény részéről összeállított 
tanterv és előtanulmányi rend, másrészt a hallgató kérelme, vagyis az, hogy melyik félévben 
kéri a korábbi tanulmányainak beszámítását.

A támogatási idő alapesetben tizenkét félév, amelyet álláspontunk szerint a jogszabályi ke-
retek között a hallgató szabadon használhat fel, akár több alapképzésben is, a korábbi tanul-
mányainak figyelembevételével.

Mivel a panaszos a 2017. január 16-án hivatalunknak írt beadványában kitért arra, hogy a 
rendelkezésére álló államilag támogatott félévei az átsorolástól függetlenül elfogytak, így a 
felsőoktatási intézmény döntésére tekintet nélkül megállapítható volt, hogy kizárólag önkölt-
séges formában folytathatta tanulmányait.

Ugyanakkor a felsőoktatási intézmény vizsgált eljárásával kapcsolatban megállapítottuk, hogy 
az egyetem úgy szűkíti a hallgatók korábbi tanulmányainak elismertetésével kapcsolatos jo-
gát, hogy a magyar állami ösztöndíjas képzésben maradás lehetőségét korlátozza a számukra.

A fentiekre tekintettel azzal a kezdeményezéssel fordultunk az intézmény vezetője felé, 
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az általa vezetett felső-
oktatási intézménynél a jövőben a hallgatók korábbi tanulmányainak elismertetésére a jog-
szabályokban foglaltak szerint kerüljön sor. 

Az egyetem rektora kezdeményezésünket elfogadta, annak megfelelően a felsőoktatási in-
tézmény szenátusa 2018. június 25-ei ülésén határozattal több ponton módosította az egye-
tem TVSZ-ét. A módosítások egyike [TVSZ 74. § (2)] a jogértelmezésünknek megfelelően az 
átsorolás feltételeinek fennállása során a vizsgálandó szerzett kreditek közé sorolja mind az 
adott időszakban teljesített, mind pedig az adott időszakban elismert krediteket. A 2017/2018. 
tanév végén elvégzett átsorolások tekintetében már ezt a jogértelmezést alkalmazták, az elis-
mert krediteket a hallgató által megszerzett kreditként vették figyelembe. A fentiekre tekin-
tettel hivatalunk az ügyet lezárta. (159/2018/OJBIT)

Az Nftv. részletesen felsorolja azon szolgáltatásokat, amelyet a hallgató magyar álla-
mi ösztöndíjjal támogatott képzés keretében igénybe vehet. Ezen szolgáltatásokért az 
önköltséges képzésben részt vevő hallgatónak önköltséget kell fizetnie. Aki nem állami 
ösztöndíjjal támogatott képzésben vesz részt, és az önköltség összegét hallgatói hitellel 
fedezheti, tőle az állam a Diákhitel Központon keresztül követelheti vissza a képzés díját. 
(620/2018/OJBIT, 694/2018/OJBIT)

Egy panaszos azzal kapcsolatban kérte hivatalunk segítségét, hogy gyermeke egészségügyi 
állapota, valamint a felsőoktatási intézmény döntései, intézkedései miatt nem tudja befejezni 
tanulmányait egy vidéki felsőoktatási intézményben. Kifogásolta azt is, hogy a felsőoktatási 
intézmény követeli tőle az önköltség összegét.

a felsőoktatás egymásra épülő képzési ciklusainak a második felsőfokú végzettségi szintje. A 
mesterképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzett-
ség szerezhető a mesterképzésben. A mesterképzésben – figyelembe véve az (5) bekezdésben 
meghatározottakat – legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet meg-
szerezni. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. Az osztatlan képzésben legalább 
háromszáz kreditet kell és legfeljebb háromszázhatvan kreditet lehet megszerezni. A képzési 
idő legalább tíz és legfeljebb tizenkét félév.

Az értelmező rendelkezések közül fontos kiemelni a képzési idő, a kredit és a tanegység 
fogalmát. Az Nftv. 108. § 17. pontja szerint a képzési idő az előírt kreditek, a végzettségi 
szint, szakképzettség megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott idő. Ugyan-
ezen paragrafus 24. pontja szerint a kredit a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, 
amely a tantárgy, illetve a tantervi egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely 
meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges; egy kre-
dit átlagosan harminc tanulmányi munkaórát jelent, a kredit értéke – feltéve, hogy a hallgató 
teljesítményét elfogadták – nem függ attól, hogy a hallgató a tudására milyen értékelést ka-
pott. Továbbá e § 39. pontja szerint a tanegység egy félév alatt teljesíthető, kredittel elismert 
tantervi egység vagy tantárgy. 

A támogatási idővel kapcsolatban fontos rendelkezést tartalmaz az Nftv. 47. § (1) bekez-
dése, miszerint egy személy – felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzés-
ben összesen – tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami 
(rész)ösztöndíjas képzésben (a továbbiakban: támogatási idő). A támogatási idő legfeljebb ti-
zennégy félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények sze-
rint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. 

A kreditek elismertetésével kapcsolatban az alábbi állásfoglalást alakítottuk ki. Az Nftv. 
48. § (2) bekezdése kreditek megszerzéséről ír, míg a 49. § (5) bekezdése a kreditek elisme-
réséről. Az Nftv. értelmező rendelkezései között megtalálható 108. § 47. pontja rendelkezik 
a végbizonyítvány fogalmáról. A végbizonyítvány feltételeként az előírt kreditpontok meg-
szerzését írja elő. 

A másodfokú döntés indokolásában az egyetem jogértelmezést ad az akkreditált kreditek-
ről, amelyen a kreditátvitel által elismert krediteket érti, és amelyet nem feleltet meg a meg-
szerzett krediteknek. Ezzel összefüggésben egyetértettünk az Oktatási Hivatal álláspontjával 
abban a körben, hogy akkreditált kredit nem jogszabályi fogalom. 

Ezen kívül nem osztottuk az egyetem jogértelmezését azzal kapcsolatban, hogy az elismert 
kredit nem megszerzett kredit. Az elismerésre a kreditátvitellel kerül sor, amely során az el-
ismert kredit megszerzett kreditté válik. Ha nem így lenne, akkor a kreditátvitellel érintett 
hallgatók a korábbi tanulmányokból beszámított kreditek figyelmen kívül hagyásával nem 
szereznék meg a végbizonyítvány kiállításához a képzési és kimeneti követelményekben meg-
jelöltek szerint szükséges kreditmennyiséget. 

A kreditátvitellel és a korábbi tanulmányok elismerésével kapcsolatban két kritériumot ha-
tároz meg a jogszabály. Egyrészt az összevetett tudás egyezőségét írja elő, ennek 75 %-ban 
egyeznie kell. Amennyiben ez az egyezés fennáll, a jogszabály nem biztosít további mérlege-
lést a felsőoktatási intézmény részére, a kreditet ebben az esetben el kell ismernie, így ezál-
tal az elismert kredit megszerzett kreditté válik. A másik korlátozás, amely a korábbi tanul-
mányokkal kapcsolatos, hogy intézményváltás esetén az elismerést maximum a kreditérték 
kétharmadáig lehet alkalmazni, és a képzés kreditértékének egyharmadát a hallgató az adott 
felsőoktatási intézményben köteles teljesíteni. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatási szakterülete szerint az utolsó két félévben 
megszerzett kreditekhez azok a kreditek is hozzátartoznak, amelyeket a korábbi tanulmányok 
elismertetése (kreditbeszámítás) alapján a felsőoktatási intézmény elfogadott, feltéve, hogy 
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kimeneti követelmények miatt nem tud magasabb évfolyamra lépni. A panaszos határidőn 
belül bejelentette tanulmányai szünetelését, de az önköltség összegét a felsőoktatási intéz-
mény elsőfokú döntése szerint nem utalta vissza részére, hanem a következő aktív félévre 
vonatkozó önköltségi díjba beszámítja. A hallgató jogorvoslattal élt a döntéssel szemben. 
Időközben az elsőfokú határozatot hozó fórum a hallgató számára kedvező irányba módo-
sította döntését, ezért a másodfokú eljárást megszüntették, a hallgató részére az önköltség 
összegének arányos részét visszafizették. 

Tekintettel arra, hogy a felsőoktatási intézmény intézkedett a sérelmezett helyzettel kap-
csolatban, ezért az ügyet kezdeményezés megfogalmazása nélkül lezártuk. (9/2018/OJBIT)

Az önköltség nem arányos ellenszolgáltatás valamely szolgáltatásért, hanem díj. Ezen 
az a tény sem változtat, hogy az intézmény méltányossági alapon engedélyezheti a 
részletfizetést, a halasztást, illetve a mentességet is. A szemeszterre szóló önköltség az 
egyetemnek akkor is jár, ha a hallgató az adott félévet valamely okból nem fejezte be, akár 
azért, mert le nem tett vizsgája maradt, akár azért, mert félév közben döntött úgy, hogy 
halaszt (amennyiben ezt a felsőoktatási intézmény szabályzata engedélyezi). Mindezt a 
beiratkozáskor kell a hallgatónak mérlegelnie, ha már beiratkozott, az önköltséget nem 
követelheti vissza.

Egy beadványozó azzal kapcsolatban élt panasszal, hogy a felsőoktatási intézmény felszámí-
totta az önköltség felét az előző aktív félévére, amelyben megszüntette a hallgatói jogviszo-
nyát, de az érintett oktatási időszakban a panaszos nem folytatott tanulmányokat. 

Tájékoztattuk, hogy a felsőoktatási intézmény önköltségre vonatkozó igénye a hallgatói jog-
viszony létrejöttével, azaz a beiratkozással keletkezik. Az Nftv. 83. § (3) bekezdése szerint 
vissza kell fizetni a befizetett önköltség szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
arányos részét, ha a hallgató a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott időpontig 
bejelenti, hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát. A másodfokú határozat 
szerint a felsőoktatási intézmény szabályzata 50 %-os mentesítésre ad lehetőséget abban az 
esetben, ha a szorgalmi időszak végéig szüntette meg a hallgatói jogviszonyát. 

Az eljárásunk hatásköri szabályai alapján a panaszosnak kedvező méltányossági döntés elő-
segítése nem áll módunkban, arra az Nftv. 43. § (3) bekezdése szerint a felsőoktatási intéz-
mény rektorának hatáskörébe tartozik. A panaszost tájékoztattuk a bírósághoz fordulás le-
hetőségéről. (466/2018/OJBIT)

A törvény arról is részletes felsorolást tartalmaz, hogy a magyar állami (rész)ösztöndíjjal 
támogatott vagy önköltséges képzés keretében mely szolgáltatások vehetők igénybe a 
hallgató által térítési díj fizetése mellett. (734/2018/OJBIT, 655/2018/OJBIT)

Egy hivatalunkhoz forduló egyetemi hallgató az ismételt tantárgyfelvételből eredő fizetési 
kötelezettsége alóli mentesítést illetően kérte segítségünket. 

Válaszunkban tájékoztattuk a hallgatót, hogy a felsőoktatási tanulmányok finanszírozásá-
val kapcsolatban az Nftv. 46. § (1) és (3) bekezdése rendelkezik. Eszerint az önköltséges 
képzés költségeit a hallgató viseli. A képzés lehetséges költségeit szintén az Nftv. határozza 
meg. A díjmentes szolgáltatásokról az Nftv. 81. §-a rendelkezik. Ezen paragrafus (1) bekez-
dés a) pontjának megfelelően a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében 
a hallgató által igénybe vehető szolgáltatások, többek között a képzési programban megha-

Az önköltségre vonatkozó kérdésével összefüggésben tájékoztattuk a szülőt, hogy az Nftv. 
46. § (1) bekezdése szerint a költségviselés formája szerint a felsőoktatási képzésben részt 
vevő lehet magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató, magyar állami részösztöndíjjal tá-
mogatott hallgató, önköltséges hallgató. Ugyanezen § (3) bekezdés első mondata szerint ma-
gyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató képzésének jogszabályban meghatározott költsé-
gét, valamint a magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató képzési költségének felét 
az állam, az önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli.

A képzés lehetséges költségeit szintén az Nftv. határozza meg. A 81. § (1)-(2) bekezdése, a 
82. § (2), valamint a 83. § (1) bekezdése alapján a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támoga-
tott képzés keretében a hallgató által igénybe vehető szolgáltatások a következők: a képzési 
programban meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények teljesítéséhez, az oklevél, 
illetve doktori abszolutórium megszerzéséhez szükséges előadások, szemináriumok, konzul-
tációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok első alkalommal történő felvétele, a beszá-
molók, vizsgák és a sikertelen beszámolók, illetve vizsgák egy alkalommal történő megismét-
lése, a záróvizsga letétele, továbbá a fokozatszerzési eljárás a hallgatói jogviszony fennállása 
alatt; szakkollégiumi foglalkozások; a felsőoktatási intézmény létesítményeinek - könyvtár 
és a könyvtári alapszolgáltatások, laboratórium, számítástechnikai, sport- és szabadidős lé-
tesítmények -, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan; a felső-
oktatási szakképzésben a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés 
(védőruha) és tisztálkodási eszköz, más képzésben az egyéni védőfelszerelés (védőruha) és 
tisztálkodási eszköz; a hallgatói tanácsadás; a képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kap-
csolatos valamennyi okirat első alkalommal történő kiadása, amennyiben kormányrendelet a 
hallgatóra kedvezőbb feltételt nem állapít meg. A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott 
képzés keretében - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a felsőoktatási intézmény 
nem kérhet igazgatási szolgáltatási díjat (pl. beiratkozási díj). A felsőoktatási intézmény ta-
nulmányi és vizsgaszabályzata az ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további vizsgát, 
előadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok ismételt 
felvételét, a térítési és juttatási szabályzata a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatáro-
zott kötelezettség elmulasztását vagy késedelmes teljesítését fizetési kötelezettséghez kötheti. 
A fizetési kötelezettség mértéke esetenként nem haladhatja meg a teljes munkaidőre megál-
lapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) öt százalékát. Ha a hallgató önköltséges 
képzésben vesz részt, a 81. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottakért önköltséget, a 82. § 
(1)-(2) bekezdésben felsoroltakért térítési díjat kell fizetnie. 

Felhívtuk a panaszos figyelmét, hogy az önköltség megfizetésére vonatkozó további felté-
telek, valamint a kedvezményes önköltségfizetés lehetőségei a felsőoktatási intézmény sza-
bályzataiban, valamint az önköltséges képzés kezdetekor megkötött képzési szerződésében 
vannak lefektetve, így javasoltuk, hogy a felsőoktatási intézménynél helyben tájékozódjon.

Tájékoztattuk a panaszost továbbá, hogy az Nftv. 43. § (3) bekezdése szerint a hallgató 
a felsőoktatási intézmény irányában teljesítendő fizetési kötelezettségének teljesítéséhez rész-
letfizetési kedvezményre, halasztásra, mentességre a szervezeti és működési szabályzatban 
foglalt feltételek és eljárás szerint a rektor – a fenntartó tájékoztatása mellett meghozott – 
döntése alapján jogosult.

Felhívtuk továbbá a figyelmét arra is, hogy amennyiben gyermeke ismételt felvételi eljárás 
keretében új hallgatói jogviszonyt létesít, lehetősége van a korábban teljesített tantárgyainak 
elismertetésére. (115/2018/OJBIT)

Egy panaszos korábban megszűnt hallgatói jogviszonyát követően ismételt felvételt nyert 
ugyanazon felsőoktatási intézménybe. Sérelmezte, hogy előre kellett utalnia az önköltséget, 
és utólag kiderült, hogy nem tudja folytatni a tanulmányait, mivel a megváltozott képzési és 
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azt kizárólag a szenátus jogkörébe utalja. A beadványban foglaltakkal kapcsolatban oktatási 
jogsérelmet nem mutattunk ki, az ügyet lezártuk. (484/2018/OJBIT)

Egy panaszos egy egyházi felsőoktatási intézmény mesterszakos hallgatójaként az Új Nemzeti 
Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) keretében meghirdetett „Felsőoktatási Mesterkép-
zés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj” ösztöndíjpályázaton való részvétellel kapcsolatban kereste 
meg hivatalunkat. Tanulmányai során már pályázni szeretett volna az Ösztöndíjra, azonban 
arra reális esélye nem volt, tekintettel arra, hogy az egyetem nem szerepelt az Ösztöndíj pá-
lyázati kiírásának 1. sz. mellékletében. Tudomása szerint az egyetemek közötti különbségtétel 
alapja az, hogy az ösztöndíjprogram fogadó egyetemei kizárólag állami fenntartású felsőok-
tatási intézmények, míg az általa látogatott egyetem egyházi fenntartású intézmény, amely 
számára a pályázat kiírója nem biztosítja a részvételt az ösztöndíjprogramban.

A konkrét eset vizsgálata során az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős 
Államtitkárságához fordultunk, és azzal kapcsolatban kértünk állásfoglalást, hogy cél volt-e 
a fenti ösztöndíj esetén, hogy kizárólag az állam által fenntartott egyetemek hallgatói szá-
mára írják ki a pályázatot, és az egyház által fenntartott felsőoktatási intézmények hallgatói 
ne kapjanak támogatást. 

Az oktatásért felelős államtitkár által küldött tájékoztató válasz szerint az ÚNKP-t szabá-
lyozó, a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: Ösztöndíj Rendelet) 12. § (4) bekezdése értelmében, a pályázati dokumentáció 
részét képező Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj (Új Nemzeti Kiválóság Program) 
2017/2018. tanévre szólóan az Nftv. 1. mellékletében felsorolt állami felsőoktatási intézmé-
nyek lehetnek jogosultak.

Az oktatásért felelős államtitkár tájékoztatta hivatalunkat arról is, hogy az érintett egyete-
met az Nftv. 10. § szerinti jogkörben eljárva az oktatásért felelős miniszter 2017. január 1-től 
kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítette. Az Nftv. 10. §-a, valamint 84/C. §-a szerint 
az egyetem mint kiemelt felsőoktatási intézmény 2017-ben ezen minősítéshez kapcsolódóan 
300 millió Ft keretösszegű támogatásban részesült, mely támogatás céljai között szerepel az 
oktatói és kutatói kiválóság elismerése és javadalmazása, egyéni kutatói ösztöndíjak adomá-
nyozása és kiegészítése.

Az oktatásért felelős államtitkár levele szerint Magyarország központi költségvetéséről szó-
ló törvényében az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet keretében a felsőoktatásért fe-
lelős szakterület költségvetésében 2017-ben az intézményi kiválóság támogatására fordítható 
forrás mintegy 33%-a (nagyságrendileg mintegy 4 milliárd Ft) az ÚNKP forrása, amely keret 
volumene a panasszal érintett évben az állami fenntartású felsőoktatási intézmények egyéni 
szakmai kiválósági ösztöndíjainak támogatására adott lehetőséget. Az egyetem kiemelt fel-
sőoktatási intézményi minősítése kapcsán, a részére megítélt támogatásból lehetősége nyílt 
kiváló hallgatók, doktorjelöltek, oktatók, kutatók részére kutatói ösztöndíjat adományozni.

Az oktatásért felelős államtitkár felhívta a figyelmet arra is, hogy mindezek mellett a jövő-
ben - a 2018. évi központi költségvetésben az ÚNKP költségvetési támogatás rendelkezésre 
állását követően - megvizsgálják az ÚNKP egyéni kutatói ösztöndíjak megnyitásának lehető-
ségét az egyházi felsőoktatási intézmények számára is.

A kérdéskörrel kapcsolatban a hivatalunk részére nyújtott válaszban foglaltakra figyelem-
mel ismételten az oktatásért felelős államtitkárhoz fordultunk, és arra vonatkozóan kértünk 
tájékoztatását, hogy az érintett felsőoktatási intézménynek nyújtott támogatásra milyen for-
mában, milyen szabályok szerint lehetett pályázni; ki és hogyan ellenőrzi a célhoz kötött-
ség megvalósulását, vagyis hogy a nemzeti kiválóság rendszerében az egyházi felsőoktatási 
intézménynek nyújtott támogatás, így az oktatói és kutatói kiválóságok elismerése és java-
dalmazása, egyéni kutatói ösztöndíjak adományozása hogyan realizálódik az intézménynél. 

tározott oktatási és tanulmányi követelmények teljesítéséhez, az oklevél, illetve doktori ab-
szolutórium megszerzéséhez szükséges előadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati 
foglalkozások, terepgyakorlatok első alkalommal történő felvétele, a beszámolók, vizsgák és 
a sikertelen beszámolók, illetve vizsgák egy alkalommal történő megismétlése, a záróvizsga 
letétele, továbbá a fokozatszerzési eljárás a hallgatói jogviszony fennállása alatt.

Az Nftv. 82. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján a felsőoktatási intézmény tanulmányi 
és vizsgaszabályzata az ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további vizsgát, előadá-
sok, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok ismételt fel-
vételét, a térítési és juttatási szabályzata a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott 
kötelezettség elmulasztását vagy késedelmes teljesítését fizetési kötelezettséghez kötheti. A 
fizetési kötelezettség (térítési díj) mértéke esetenként nem haladhatja meg teljes munkaidőre 
megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) öt százalékát. A térítési díj megálla-
pításának rendjét a térítési és juttatási szabályzatban kell meghatározni. 

Felhívtuk a panaszos figyelmét, hogy az Nftv. 43. § (3) bekezdése alapján igényelhető fize-
tési kedvezményekről és mentességekről való döntés a rektor hatáskörébe tartozik. A pana-
szost tájékoztattuk továbbá a jogorvoslati lehetőségekről. (498/2018/OJBIT)

A felsőoktatási intézményben az önköltség és a tanulmányok finanszírozására több fó-
rumnál is lehetőségük van ösztöndíjakra pályázni a hallgatóknak. A pályázatok szociális 
és tanulmányi alapon is elnyerhetőek. A felsőoktatási intézményeknél igényelhető pályá-
zatok keretszabályai az Nftv.-ben és a térítési és juttatási rendeletben, a részletszabályai 
pedig a felsőoktatási intézmény szabályzataiban vannak lefektetve. (347/2018/OJBIT, 
510/2018/OJBIT, 578/2018/OJBIT)

Beadványában egy panaszos azt sérelmezve kérte hivatalunk segítségét, hogy egy budapesti 
felsőoktatási intézményben tanul, és pályázni kívánt a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra, in-
tézménye azonban nem hirdetett ilyen pályázatot. Ezen szándékának megfelelően pályázatát 
közvetlenül az Emberi Erőforrások Minisztériumának küldte meg, mert véleménye szerint a 
jogszabályokban foglaltak szerint intézményenként legalább egy fő részesülhet ezen ösztön-
díjban. Beadványának benyújtását követően tájékoztatta hivatalunkat arról is, hogy az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma elutasította kérelmét. 

Az ügyben az alábbi állásfoglalást alakítottuk ki. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adomá-
nyozásának kezdeményezésével összefüggésben az Nftv. 12. § (3) bekezdés he) pontja ren-
delkezik. Eszerint a szenátus dönt – többek között – a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj ado-
mányozásának kezdeményezéséről. 

A térítési és juttatási rendelet 24. § (2) bekezdése szerint a nemzeti felsőoktatási ösztön-
díjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 15-i állapotát rögzítő statisztikai 
adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben 
részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de intézményenként legalább egy fő. A felsőoktatási 
intézmény szenátusa a (4) bekezdés szerinti javaslatát a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj fo-
lyósításának idején várhatóan alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatókra 
elkülönítetten teszi meg.

Tekintettel arra, hogy az érintett felsőoktatási intézménynél kizárólag önköltséges képzés 
indul, így a fenti rendelkezés az érintett felsőoktatási intézmény esetében nem alkalmazha-
tó, a panaszos által említett második tagmondat – intézményenként legalább egy fő – csak 
az első tagmondattal együtt értelmezhető. Továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
mint pályázatot kiíró részére történő közvetlen pályázás lehetőségét az Nftv. nem biztosítja, 
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A jogszabályt elemezve azt láttuk, hogy az Nftv. rendelkezéseire tekintettel a Kormány ka-
pott felhatalmazást az Ösztöndíj odaítélési feltételeinek kialakítására. Az Ösztöndíj Rendelet 
célja és alanyi köre nem zárja ki az egyházi felsőoktatási intézményeket a lehetséges jogsza-
bályi körből. Az Ösztöndíj Rendelet szerint a pályázat részletszabályairól és az Ösztöndíj 
odaítélésről a miniszter dönt, így delegálja tovább a Kormány hatáskörét a jogszabály. A nem 
állami intézmények kizárása viszont szűkíti az Ösztöndíj Rendeletben szabott feltételeket, 
különös tekintettel arra, hogy az egyetem kiemelt felsőoktatási intézmény, amely így a nem-
zeti kiválósági rendszer része. 

A rendelkezésre bocsátott információk szerint ugyanakkor megállapítottuk, hogy az érintett 
tanévben az egyetem vonatkozásában a lehetőség adott volt, hogy a felsőoktatási intézmény 
saját hatáskörben hasonló ösztöndíjra vonatkozó pályázatot írjon ki a vele jogviszonyban álló 
hallgatók és kutatók részére, és mindehhez a fentiek szerint az anyagi forrás is a rendelkezés-
re állt. Megállapítottuk továbbá, hogy az oktatásért felelős államtitkár intézkedése nyomán 
a jövőben az egyházi felsőoktatási intézményeken tanulmányokat folytatók is pályázhatnak 
az ÚNKP keretében meghirdetett Ösztöndíjra. 

Tekintettel arra, hogy az oktatásért felelős államtitkár tájékoztatása szerint várhatóan az 
ÚNKP a 2018/2019. tanévben az egyházi felsőoktatási intézményekkel - így az érintett egye-
temmel - hallgatói jogviszonyban álló hallgatók részére is biztosítja a részvétel lehetőségét, 
ezért a kérdéskörrel kapcsolatos kezdeményezést nem fogalmaztunk meg, és az ügyet lezár-
tuk. (43/2018/OJBIT)

A hallgató nem kizárólag ösztöndíjak formájában kaphat anyagi támogatást tanulmányai-
hoz. A hallgatói jogviszony megléte kedvezményekre jogosíthat. Ilyen kedvezmény lehet 
az utazási kedvezmény, melynek igazolása harmadik fél irányába a diákigazolvánnyal 
történik. 

Egy felsőoktatási intézmény hallgatója azzal kapcsolatosan kérte hivatalunk tájékoztatását, 
hogy az intézménynek a hallgatói jogviszony létrejöttét követően mennyi időn belül kell in-
tézkednie a diákigazolvány kiállításáról, arra ugyanis az utazási kedvezmények igénybevétele 
céljából mihamarabb szüksége lett volna. 

A hallgatót a következőkről tájékoztattuk. A diákigazolványok igénylésével, kiállításával 
kapcsolatos rendelkezéseket elsősorban az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 
30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet) tartalmazza. A 
362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjának értelmében a diákigazol-
vány oktatási igazolványnak minősül. A 13. § (1) bekezdés b) pontja szerint – többek között 
– diákigazolványra jogosult az Nftv. 1. mellékletében feltüntetett, államilag elismert felsőok-
tatási intézmények valamelyikével hallgatói jogviszonyban álló hallgató. 

A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1)-(2) bekezdései szerint az oktatási igazolvá-
nyok nyilvántartásával és adatkezelésével kapcsolatos, e rendeletben meghatározott feladato-
kat, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó informatikai fejlesztési és üzemeltetési, továbbá 
ügyfélszolgálati feladatokat az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: adatkezelő) az adatfeldolgo-
zókkal és a közreműködő intézményekkel együttműködve látja el.

A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a az egyes adatfeldolgozói feladatok ellátására 
a Nemzeti Infokommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, a Pénzjegynyomda 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, valamint az általános illetékességgel eljáró járási hi-
vatalt jelöli ki. A 6. § b) pontja alapján a felsőoktatásban kiadásra kerülő oktatási igazolvány 
esetében közreműködő intézménynek az Nftv. 1. mellékletében szereplő, államilag elismert 
felsőoktatási intézmény minősül.  

Továbbá tájékoztatást kértünk arról, hogy 2018-ban milyen formában lesz biztosított az egy-
házi felsőoktatási intézményekben hallgatók, doktorandusz hallgatók, illetve doktorjelöltek 
számára az ÚNKP egyéni kutatói ösztöndíjak pályázati lehetősége. 

Mindezekkel összefüggésben az oktatásért felelős államtitkár az alábbiakról tájékoztatta hi-
vatalunkat. Az ÚNKP 2018/2019. tanévi pályázati fordulójában, szakpolitikai döntés alapján 
az állami felsőoktatási intézmények mellett megteremtik a lehetőséget az egyházi fenntartá-
sú nem állami felsőoktatási intézmények részére is az ÚNKP-ban való részvételre, valamint 
az adott intézményre jutó ÚNKP intézményi támogatási keret az Ösztöndíj Rendelet 12. §. 
(4) bekezdésében meghatározott Ösztöndíj Működési Szabályzat (a továbbiakban: ÖMSZ) 
I.6.1.3. és I.6.1.4. pontjaiban rögzített szakmai forrásallokációs szempontok szerint kerül 
meghatározásra. Mind az ÖMSZ módosítása, mind a konkrét intézményi keretek kiszámítá-
sa 2018 februárjában megtörténik a pályázati folyamat előkészítése során ütemezett módon.

Az egyetem a 2017. évben kiemelt felsőoktatási intézményi minősítéshez kapcsolódóan 300 
millió Ft támogatásban részesült, melyből a támogatható szakmai feladatok között szerepel 
az oktatói és kutatói kiválóság elismerése és javadalmazása, egyéni kutatói ösztöndíjak ado-
mányozása, kiegészítése.

Az ÚNKP céljaihoz hasonló, személyekhez kapcsolódó kiemelkedő kutatási tevékenységek 
támogatatása az „oktatói és kutatói kiválóság elismerése és javadalmazása, egyéni kutatói ösz-
töndíjak adományozása, kiegészítése” támogatási cél mentén tud megvalósulni az egyetemen 
az általa készített intézkedési terv szerint.

Az egyetem a 2017. évi intézményi kiválósági támogatásáról 2018. május 31-ig számol el 
záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás formájában a támogató, azaz az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma felé. A beszámolót a szakmai felelős szervezeti egység ellenőrzi 
pénzügyi és szakmai szempontból, a beszámoló elfogadása esetén a teljesítésigazolást a tá-
mogató állítja ki.

Az ügyben az alábbi álláspontot alakítottuk ki. Az Nftv. 107. § (5) bekezdése szerint a fel-
sőoktatási ösztöndíjak odaítélésének rendjét, mértékét, az ösztöndíjra jogosultak körét, va-
lamint e törvény bevezetésével összefüggésben további átmeneti szabályokat a Kormány ha-
tározza meg. Ezt erősíti meg a 110. § 21. pontja, amely szerint a Kormány felhatalmazást 
kap - többek között - arra, hogy rendelettel szabályozza felsőoktatási ösztöndíjak alapítá-
sát, odaítélésük feltételeit, rendjét, így különösen a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj, az esély-
egyenlőségi ösztöndíj, valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
adományozásának rendjét és feltételeit.

Az Ösztöndíj Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja szerint a nemzeti felsőoktatási kiválóság 
rendszere magában foglalja a kiemelt felsőoktatási intézményt. A 10. § (1) bekezdése szerint 
a hallgató kutatói kiválóságának támogatásaként nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj 
adományozható annak a kiváló teljesítményt nyújtó, alapképzésben, mesterképzésben vagy 
doktori képzésben részt vevő hallgatónak, aki felsőoktatási intézmény keretében az ösztön-
díjas jogviszony alatt kutatási tevékenységet végez.

Az Ösztöndíj Rendelet ad felhatalmazást a pályázati feltételek kialakításáról. A 12. § (1) és 
(4) bekezdése szerint a 9-11. § szerinti nemzeti felsőoktatási kiválósági ösztöndíjak fedezetét 
a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetésében sze-
replő előirányzat (a továbbiakban: előirányzat) biztosítja. Az ösztöndíjak 5-60 hónap időtar-
tamra kerülnek odaítélésre. Az ösztöndíjak odaítéléséről a miniszter dönt. A 9-11. § szerinti 
nemzeti felsőoktatási kiválósági ösztöndíj támogatási időtartamát, az ösztöndíj összegét, a pá-
lyázás és a kiválasztás eljárásrendjét az ösztöndíjprogram működési szabályzata tartalmazza. 
Az ösztöndíjprogram működési szabályzatát a miniszter határozza meg. Az ösztöndíjprog-
ram működési szabályzatát a minisztérium honlapján nyilvánosságra kell hozni.
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ALAPJÁN TETT INTÉZKEDÉSEK*

  *egy-egy ügyben több intézkedés is született

A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint oktatási igazol-
vány az arra jogosító jogviszony fennállásának ideje alatt igényelhető. A 16. § (1)-(3) bekez-
déseinek értelmében felsőoktatásban a diákigazolvány igénylése csak elektronikus módon, a 
közreműködő intézmény tanulmányi rendszerén keresztül történhet. Kivételt képez ez alól, ha 
a jogosult nem rendelkezik tanulmányi rendszer hozzáféréssel, mely esetben a diákigazolvány 
iránti igényét a közvetlenül közreműködő intézménynek (felsőoktatási intézmény) jelenti be. 

Ezt követően az intézmény képviseletére jogosult személy a hiánytalan igénylést az intéz-
ményhez érkezését követő 8 napon belül hitelesíti, majd továbbítja az adatkezelő részére. A 
362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 32-33. §-ai szerint, ha az igénylésre szolgáló felületen 
rögzített adatokat a közreműködő intézmény hitelesítette, az adatkezelő az e-közigazgatá-
sért felelős miniszternek küldi tovább az oktatási igazolvány-igénylést. Az e-közigazgatásért 
felelős miniszter gondoskodik az igénylés adatainak ellenőrzéséről, megfelelő fénykép és alá-
írás hozzárendeléséről, valamint az oktatási igazolványnak az intézményhez történő eljutta-
tásáról. Az oktatási igazolvány jogosulthoz határidőben történő eljuttatásának ellenőrzését a 
362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésének e) pontja az adatkezelő (Oktatási 
Hivatal) feladataként határozza meg. 

Javasoltuk a hallgatónak, hogy diákigazolvány-igénylésével kapcsolatosan kérje az Oktatási 
Hivatal Diákigazolvány Ügyfélszolgálatának segítségét.

Felhívtuk a hallgató figyelmét arra, hogy a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) 
bekezdése alapján az igényelt oktatási igazolvány kiadásáig a közreműködő intézmény a jo-
gosult kérésére ezen kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalmú igazolást 
(a továbbiakban: igazolás) ad ki, mely igazolja az oktatási igazolványra, valamint – egyebek 
mellett – a jogszabályban meghatározott utazási, kulturális és egyéb kedvezmények igénybe-
vételére való jogosultságot. Az igényelt diákigazolvány kiadásáig adott igazolás a közforgalmú 
személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti ideiglenes diákiga-
zolványnak minősül. (581/2018/OJBIT)
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