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7/2016. (XI. 28.) számú

TANULMÁNYI HIRDETMÉNY
a TVSz és a HTJSz egyes változásairól
Az Egyetemi Tanács ET 44/2016.06.10. számú, ET 45/2016.06.10. számú, ET 50/2016.09.26.
számú, valamint a PPKE JÁK Kari Tanácsának 2016. november 24-i határozati több ponton
módosították, illetve kiegészítették a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSz) és a Hallgatói
Térítési és Juttatási Szabályzat (HTJSz) rendelkezéseit.
A legfontosabb változásokra – a teljesség igénye nélkül – az alábbiakban hívom fel a
figyelmet:

I. Átsorolás
A tanulmányaikat (hallgatói jogviszonyukat) a 2016/2017. tanév első félévét megelőzően
megkezdő hallgatókra vonatkozó, állami ösztöndíjas finanszírozási formáról önköltséges
finanszírozási formára történő átsorolással kapcsolatos szabályok leglényegesebb tartalma a
HTJSz 48. §-ába került:
48. § (1) A tanulmányait a 2016/2017. tanév első félévét megelőző tanulmányi félévekben
megkezdő, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó
két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerzett meg legalább
harminc kreditet, illetve nem ért el 2,10-es kumulált tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki a
képzés feltételeinek elfogadásáról szóló nyilatkozatát visszavonja, önköltséges képzésre kell
átsorolni.
A tanulmányaikat (hallgatói jogviszonyukat) a 2016/2017. tanévtől vagy azt követően
megkezdő hallgatókra nézve a HTJSz 26. §-ában találhatók a legfontosabb szabályok. Ezek
közül is külön felhívom a figyelmet a 26. § (1) bekezdés c) pontjára:
26. § (1) Az állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatót önköltséges képzésbe kell
átsorolni:
[…]
c) amennyiben az adott nem doktori képzésben, az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben
hallgatói jogviszonya nem szünetelt, vagy nem vett részt valamely EGT-államban a
1

tanulmányaiba beszámítható – az Egyetem által engedélyezett – külföldi részképzésben, nem
szerezett meg legalább 18 kreditet, és nem érte el a jelen szabályzatban meghatározott
kumulált súlyozott tanulmányi átlagot,
[…].
Itt tehát az önköltséges finanszírozásra való átsoroláshoz a féléves átlagban 18 kredit (tehát a
két utóbbi aktív félévben legalább összesen 36 kredit) meg nem szerzése mellett konjunktív
feltételként szerepel az említett kumulált súlyozott tanulmányi átlag minimum el nem érése.
Ez utóbbit a HTJSz 26. § (10) bekezdése tartalmazza, méghozzá 2019-ig évente növekvő
módon meghatározva. (Utána nem nő tovább.) A jogi, valamint a közigazgatási, rendészeti és
katonai képzési területre nézve a következő minimum átlagok e szerint a következők:
Képzési terület
jogi
közigazgatási,
rendészeti és katonai

2016.09.01. 2017.09.01. 2018.09.01. 2019.09.01. 2020.09.01.
2,25
2,5
2,75
3,0
3,0
2,25

2,5

2,75

3,0

3,0

II. Tárgyfelvétel:
a félévente felvehető szabadon és kötelezően választható tárgyak
maximális száma
A TVSz 30. § (3) bekezdéséhez fűzött új kari kiegészítő rendelkezés szerint:
„A PPKE JÁK alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatói egy félévben legfeljebb annyi
szabadon választható és kötelezően választható tárgyat vehetnek fel, amennyit a rájuk
vonatkozó mintatanterv a végbizonyítvány megszerzéséhez kötelezően előír.”
A gyakorlatban ez – jelenleg – a következőket jelenti:
Szabadon választható tárgyak maximuma félévente:
 jogász osztatlan mesterszakon: 8 db
 igazságügyi igazgatási, (köz)igazgatás-szervező és közszolgálati alapszakon: 5 db
 nemzetközi igazgatási alapszakon: 6 db
Kötelezően választható tárgyak maximuma félévente:
 jogász osztatlan mesterszakon:
o általános társadalomtudományi: 3 db
o differenciált szakmai: 4 db
o jogtudományi alapozó: 2 db
 közszolgálati alapszakon: 3 db
Budapest, 2016. november 28.
Dr. Komáromi László s. k.
tanulmányi dékánhelyettes

2

