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9/2011. (VII. 15.) számú

TANULMÁNYI HIRDETMÉNY
az előrehozott vizsgakurzusok (EV) és csak vizsgás
kurzusok (CV) soron kívüli engedélyezése kapcsán
fizetendő szolgáltatási díj alóli átmeneti mentesítésről
A korábbi ún. „csak vizsgás” (CV) kurzus/vizsga helyébe a 2011. szeptember 1-jén hatályba lépő
új TVSz-ben két intézmény lép [10. § (5)-(6)]:
 előrehozott vizsgakurzus (EV): a régi CV-hez hasonló, tehát a vizsga a szorgalmi időszak
meghatározott részében tehető le, de EV csak olyan tárgyból hirdethető meg, amelyhez
más tárgy kapcsán előhallgatási kötelezettség társul. Az EV kurzus felvételének feltétele,
hogy a hallgató az előző félévben teljesítse a vizsgára bocsátás feltételeit. Az adott
félévben felvehető az EV-re ráépülő tantárgy is, de ha az EV sikertelen, akkor a ráépülő
tárgy is nem teljesítetté válik;
 csak vizsgás kurzus (CV): olyan félévben hirdethető meg, amelyben a mintatanterv szerint
a kurzus meghirdetése egyébként nem kötelező. CV-re az jelentkezhet, aki az adott
tantárgyból a vizsgára bocsátás feltételeit korábban (bármikor) teljesítette. A CV vizsga
azonban nem külön CV vizsgaidőszakban, hanem a rendes vizsgaidőszakban tehető le.
A mintatantervek táblázatának megfelelő rovatában olvasható, hogy mely tárgyból kerül sor EV
ill. CV meghirdetésére és mely félévben. Ha az adott félévben a mintatanterv szerint a tárgy nem
kerül meghirdetésre sem EV, sem CV kurzusként, egyedi esetben, formanyomtatványon
benyújtott kérelem alapján, nyomós indokból a dékán (dékánhelyettes) engedélyezhet egyedi
esetben eltérést.
Az ilyen egyedi kérelmekre a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat, valamint a hallgatók által
fizetendő költségtérítésről, térítési és szolgáltatási díjakról szóló dékáni körlevél értelmében
szolgáltatási díjat kell fizetni. Tekintettel azonban arra, hogy az új rendszerre való áttérés olyan
változás, amelyet a 2010/2011-es tanév tavaszi félévében nem lehetett előre látni, a 2011/2012-es
tanév őszi félévében, átmenetileg nem kell szolgáltatási díjat fizetni azon kérelemre,
amelyben a hallgató olyan tárgy EV ill. CV kurzusként való felvételét kéri, amely korábban
CV kurzusként keresztfélévenként meghirdetésre került.

1

A többi új szabály azonban alkalmazandó, így az is, mely szerint EV kurzus csak olyan tárgyból
hirdethető meg, amelyhez más tárgy kapcsán előhallgatási kötelezettség társul. Ilyen tárgy esetén
tehát EV kurzus keretében letett vizsga engedélyezhető. Ha az adott tárgy nincs előírva más tárgy
előhallgatási kötelezettségeként, akkor az abból való vizsga keresztfélévben csak az új rendszer
szerinti CV kurzus keretében, vagyis a rendes vizsgaidőszakban letehető vizsgaként
engedélyezhető, feltéve, hogy a vizsgára bocsátás feltételeit a hallgató korábban teljesítette.
Budapest, 2011. július 15.
Dr. Komáromi László sk.
tanulmányi dékánhelyettes
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