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Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

ÁLTALÁNOS ORVOS OSZTATLAN SZAK

A mesterképzési szak megnevezése:
általános orvos (Medicine)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
végzettségi szint:
mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
szakképzettség:
okleveles orvosdoktor
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
Doctor of Medicine

Az oklevél doktori címet tanúsít, rövidített jelölése:
dr. med.

Képzési terület:
orvos- és egészségtudomány

Képzési idő félévekben:
12 félév
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Az általános orvos szak képzési célja:
A képzés célja általános orvosok képzése, akik elsajátított tudásuk,
ismeretanyaguk, szakmai készségeik és képességeik, továbbá orvosi
szemléletük, attitűdjük, felelősségtudatuk és magatartásuk alapján a szakma
szabályai szerint részt vehetnek az egészségügyi ellátásban (felügyelettel). Ezen
tevékenységük során messzemenően figyelembe veszik a betegek sajátosságait,
emberi méltóságát, jogait és ennek megfelelően döntenek, illetve cselekszenek;
kellő ismeretanyaggal és készségekkel rendelkeznek ahhoz, hogy az első, majd
az esetleges ráépített szakorvosképzési programba bekapcsolódhassanak és ezt
követően - sikeres szakvizsga birtokában - választott szakterületükön önálló
szakorvosi munkát végezzenek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben
történő folytatására.

A szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat magában foglalja a nyári gyakorlatokat (ápolástan,
belgyógyászat, sebészet) valamint a szigorló éves tematikus szakmai
gyakorlatokat: belgyógyászat, sebészet, gyermekgyógyászat, szülészet,
nőgyógyászat, ideggyógyászat, elmegyógyászat. Az intézmény tanterve további
kötelező gyakorlatot is előírhat. A szakmai gyakorlatok időtartamát és
követelményeit a szak tanterve határozza meg.

Idegennyelvi követelmény:
A mesterfokozat megszerzéséhez a magyar nyelvű képzésben angol nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél, az idegen nyelvű képzésben
pedig magyar nyelvből egyetemi záróvizsga szükséges.
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Felvételi eljárás

Jogszabályi háttér:

2018

lásd: 2. sz. melléklet

A két legfontosabb rendelkezés:
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
többször módosított 423/2012.(XII.29.)Korm. rendelet a
felsőoktatási felvételi eljárásról.
A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókat (munkarend, finanszírozási
forma,
képzés
időtartama,
pontszámítási
módszerek,
jelentkezők
rangsorolásának elvei, a rangsorolás módjával kapcsolatos információk,
jogszabályi háttér, fogalomtár, legfontosabb táblázatok) az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (EMMI) hivatalos közleményként minden év december
közepétől a felsőoktatási felvételi tájékoztató formájában - a felvételi eljárás
hivatalos honlapján - mindenki számára elérhetővé teszi az alábbi linken:
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A

Jelentkezés
A jelentkezési kérelmet az Oktatási Hivatalhoz a Hivatal által e célra biztosított
informatikai rendszer segítségével kitöltött elektronikus nyomtatványon
a) kinyomtatva, aláírva, postai úton könyvelt küldeményként beküldve
(1380 Budapest, Pf. 1190)
vagy
b) ügyfélkapun keresztül történő hitelesítéssel
lehet benyújtani.
A szeptemberben induló képzésekre általában december 15-től lehet
jelentkezni.
A jelentkezés határideje: várhatóan február 15.
A jelentkezési határidő után új képzés megjelölésére nincs lehetőség.
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Módosítások (pl. személyes adatok, egyszeri jelentkezési sorrendmódosítás) és
a dokumentumok (hiánypótlás, a jelentkezést követően kézhez kapott
dokumentumok) benyújtásának végső határideje várhatóan július közepe.
Az utóbbi évek tapasztalata alapján általános felsőoktatási felvételi
eljárásban legfeljebb hat jelentkezési hely jelölhető meg, amelyen belül
mindkét finanszírozási forma megjelölhető.
Amennyiben ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és
önköltséges formáját is bejelöli a jelentkező (megegyezik az intézmény, a
kar, a szak, a képzési szint, a munkarend, csak a finanszírozási forma tér el), az
eljárási díj szempontjából egy jelentkezési helynek minősül.

A jelentkezőnek jelentkezési sorrendet kell felállítania, melynek lényege,
hogy az a jelentkezési hely kerüljön első helyre, ahová legjobban szeretne
bekerülni, az utolsó helyre pedig az, ahová a megjelöltek közül a legkevésbé
szeretne bekerülni.

Általános pontszámítási módszerek, összpontszám
Karunkra történő jelentkezés esetében is az általános rendelkezések alapján, az
egyetem dönt a felvételről
 a jelentkezők teljesítménye,
 az adott intézményre megállapított maximális hallgatói kapacitása,
valamint
 a jelentkezők jelentkezési sorrendjének figyelembevételével országosan
egységes rangsorolás alapján dönt.
A jelentkező egy felvételi eljárásban egy képzésre nyerhet felvételt.
A felvételi összpontszám, a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény
400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra.
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A felvételi összpontszám kétféle módon kerülhet kiszámításra az alábbiak
szerint:

1)
tanulmányi pontok (a+b) + érettségi pontok (c) + többletpontok(d)
(max.200 pont)

(max.200 pont)

(max.100 pont)

vagy

2)
érettségi pontok (c) x 2
(max. 200 pont)

+

többletpontok (d)
(max.100 pont).

A jelentkező összpontszáma minden esetben a számára előnyösebb módon
kerül kiszámításra.

Tanulmányi pontok:
a)
utolsó két tanult évfolyam
az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak
összege:
magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga) ,
történelem,
matematika,
idegen nyelv v. nemzetiségi nyelv és irodalom (legalább két évig
tanult),
választott természettudományos tantárgy
(legalább két évig tanult, vagy két, legalább egy évig tanult,
választott tantárgy: fizika, kémia, biológia, földrajz)
és a kapott eredmény kétszerese adja a tanulmányi pontok max. 100 pontot
képező részét.
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b.)
a tanulmányi pontok másik max. 100 pontot eredményező részét az
érettségi bizonyítványban szereplő eredmények közül a négy kötelező és egy
szabadon
választott
érettségi
vizsgatárgy
legjobb
százalékos
eredményeinek átlaga adja.

Érettségi pontok:
c)
Az érettségi pontokat főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos
eredményei alapján számítják ki, mely legfeljebb 200 pont lehet (érettségi
vizsgatárgyanként maximum 100–100 pont).
Az azonos képzési területek - Karunk esetében az orvos és egészségtudományi
képzési ágban tartozó (orvos- fogorvos és gyógyszerész) - felsőoktatási
intézményei határoztak meg azt a két érettségi vizsgatárgyat, melyből az
érettségi pontok beszámításra kerülnek.
Az érettségi pontok kiszámításakor Karunkon az alábbi két érettségi
vizsgatárgyat vesszük figyelembe:
kötelezően a
és a jelentkező választása szerint a

biológia
fizika, vagy kémia vizsgatárgy.

Az érettségi pontok száma egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból
elért százalékos eredménnyel. (pl. 79 % után 79 pont jár a jelentkezőnek)
Karunkon mindkét vizsgatárgyból emelt szintű érettségi vizsgát fogadunk
el!
„Régi típusú" (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az
érettségi vizsgaeredmények automatikusan középszintű érettségi vizsgának
minősülnek, az érdemjegyek pedig az alábbi százalékos értékeknek felelnek
meg:
jeles (5): 100%,
jó (4): 79%,
közepes (3): 59%,
elégséges (2): 39%.
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Többletpontok (max. 100 pont)
d)
A többletpontokat két csoportba sorolhatjuk:
 jogszabály alapján kötelezően adandó többletpontok:
o

emelt szinten teljesített legalább 45 % eredményű érettségi vizsgáért,
vizsgatárgyanként 50 többletpont jár a szakra jelentkezőknek.

o

Nyelvvizsga bizonyítvány megléte után legfeljebb 40 többletpont jár
a következő módon:
B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) államilag
elismert nyelvvizsga-bizonyítványért 28 többletpont,
C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) államilag
elismert nyelvvizsga-bizonyítványért 40 többletpont.

o

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében adható többletpontok:
hátrányos helyzet miatt
fogyatékosság jogcím után
gyermekgondozás céljából

40 többletpont,
40 többletpont,
40 többletpont.

 képzési területenként adható többletpontok:
tanulmányi és művészeti versenyeredmények után, szakképesítés vagy
sporteredmény alapján.

Többletpontok alkalmazása Karunkon:
Tekintettel arra, hogy Karunkon mindkét érettségi vizsgatárgyból kötelező
az emelt szintű érettségi vizsga megléte, más jogcímen többletpont nem
adható, mivel a többletpont összesen 100 pont lehet, így a két emelt szintű
érettségi vizsgával minden jelentkező megkapja a max 100 többletpontot.
Az emelt szintű érettségi után járó többletpont beszámításán kívül, más
jogcímen adható többletpont kizárólag akkor adható, ha a jelentkező
felsőfokú diplomája alapján kéri pontszámainak beszámítását.
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Felsőfokú végzettségű jelentkező pontszámítása Karunk általános
orvos szakára jelentkezők estében
Amennyiben a jelentkező fogorvosi vagy gyógyszerész szakon szerzett oklevél
alapján kéri felvételét, úgy felvételi pontszámát a felsőfokú oklevél minősítése
alapján maximum 400 pontos értékeléssel (a korábbi felsőoktatási
tanulmányaik figyelembevételével (ebben az esetben az emelt szintű érettségi
nem kötelező!) rangsorolja az alábbiak szerint.

Pontszámítás fogorvos, gyógyszerész oklevél minősítés alapján:
 summa cum laude (4,51-5,00) minősítés esetén:
 cum laude (3,51-4,50) minősítés esetén:
 rite (2,00-3,50) minősítés esetén:

400 pont;
390 pont;
350 pont.

Felsőfokú diploma alapján számított összpontszám meghatározásakor, a
többletpontokat (nyelvvizsga, esélyegyenlőség) a diploma minősítése alapján
számított pontokhoz hozzá kell adni.

Az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell a jelentkezőnek
igazolnia:
1. oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
2. (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben
tartalmazza az oklevél minősítését,
3. amennyiben nem állnak rendelkezésére a fenti dokumentumok vagy
adatok, a pontszámításhoz a www.felvi.hu honlap Kérvénytárból
letölthető záróvizsgaeredmény-igazolást kell feltölteni. Záróvizsgaeredmény alapján akkor számítható pontszám, ha oklevél minősítést nem
állapított meg a felsőoktatási intézmény.
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Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga
A központi felvételi eljárásban a jelentkező a jelentkezés feltételeként
meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény feltételét –
a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett – legalább
45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesítheti,
ha az adott tantárgyból
● a kétszintű érettségi vizsga (2005) bevezetése előtt szerzett magyar érettségi
bizonyítványában vizsgaeredménnyel,
● valamely
külföldi
EGT
tagállam
érettségi
bizonyítványában
vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi
vizsgaeredménnyel,
● nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International
Baccalaureate), vagy
● az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én
aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben
meghatározott Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel
rendelkezik.
Nem jelentkezhetnek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára azok a
jelentkezők, akik a kétszintű magyar érettségi vizsgarendszerben szerezték meg
az érettségi bizonyítványukat, függetlenül a benne szereplő érettségi
vizsgatárgyaktól.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga érettségi vizsgatárgyanként egy napon
kerülnek lebonyolításra valamennyi érintett felsőoktatási intézményben. A
vizsgát a jelentkező csak a behívó felsőoktatási intézményben és a
vizsgabehívóban szereplő időpontban teheti le, pótlásra, más vizsganapra vagy
más intézménybe történő átkérésre a jelentkezőnek nincs lehetősége.
A jelentkező felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára csak a jelentkezési
időszakban jelentkezhet. A jelentkezési határidőt követően erre nincs
lehetőség.
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A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek
fennállását az Oktatási Hivatal ellenőrzi.
Egy adott érettségi vizsgatárgyból letett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát
valamennyi, az adott emelt szintű érettségi vizsgatárgyat megkövetelő
jelentkezésnél figyelembe vesznek. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát
csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben elsőnek
jelzett felsőoktatási intézményben kell letenni. Ezekben az esetekben a vizsga
eredményét a többi intézményben, szakon is el kell fogadni.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgák lebonyolítására várhatóan
július 2-án, vagy 3-án kerül sor,
érettségi vizsgatárgyanként az Oktatási Hivatal által meghatározott időpontban.
A vizsgabehívót a felsőoktatási intézmény küldi meg a jelentkezők részére,
amely tartalmazza a vizsga napját, a vizsga kezdetének időpontját, a vizsga
lebonyolításának részletes szabályait, a vizsgához esetleg szükséges
segédeszközök felsorolását (melyet a jelentkezőnek kell vinnie magával), a
vizsgaeredmény nyilvánosságra hozatalának módját, valamint a betekintési és
jogorvoslati lehetőség részleteit.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye megfelelt, ha az eléri a
45%-ot, ebben az esetben váltja ki az emelt szintű érettségit, és a jelentkező
megkapja az 50 többletpontot.
Az érettségi pontok számításánál a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga
tantárgyának megfelelő középszintű érettségi vizsgaeredmény kerül
beszámításra (nem a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga %-os eredménye).
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga követelményrendszere elsősorban a
2005 óta érvényben lévő kétszintű érettségi vizsgarendszer által a múltban
kidolgozott és kiadott, az Oktatási Hivatal honlapján közzétett, az adott érettségi
vizsgatárgyra vonatkozó emelt szintű írásbeli feladatsorokon alapul.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye csak az adott
felsőoktatási felvételi eljárásban használható fel és nem eredményez az adott
tantárgyból emelt szintű érettségi eredményről szóló bármilyen igazolást vagy
tanúsítványt.
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Külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű
intézményben szerzett bizonyítványok és oklevelek elismerése
A külföldi rendszerű, vagy külföldön megszerzett bizonyítványok és oklevelek
elismerése történhet:
- két vagy többoldalú nemzetközi elismerési egyezmények, valamint
- a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C.
törvény alapján
Az elismerési eljárásnak megfelelően a jelentkező
- teljes jogi hatályú, vagy
- továbbtanulási céllal történő elismerési forma közül választhat.
A teljes jogi hatályú elismerést az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és
Információs Központja, a továbbtanulási céllal történő külföldi rendszerű
érettségi vizsga elismerését az Oktatási Hivatal, a külföldi felsőfokú
végzettség elismerése az Oktatási Hivatal szakmai véleményének
figyelembevételével karunk feladata, ha a jelentkező tanulmányait itt kívánja
folytatni.
A tanulmányi és érettségi pontok átszámítását az Oktatási Hivatal végzi.
A magyar érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű külföldi érettségi
bizonyítványokról bővebb információ, valamint a továbbtanulási célú
elismeréshez csatolandó dokumentumok listája megtalálható a www.felvi.hu
honlapon.
A külföldi bizonyítványok továbbtanulási céllal történő elismerése során az
Oktatási Hivatal a jelentkező által megszerzett érettségi vizsgák eredménye
alapján egyidejűleg, saját hatáskörben dönt arról, hogy a megszerzett
vizsgatárgy megfeleltethető-e az előírt vizsgatárgynak továbbá, hogy a
külföldi érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgy milyen
vizsgaszintnek (emelt, vagy középszint) minősíthető és milyen százalékos
értékkel feleltethető meg.
A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű érettségi vizsgákat
az Oktatási Hivatal főszabályként középszintű érettségi vizsgának fogadja el.
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Az orvosképzésnél feltételként meghatározott vizsgatárgyakból kötelező két
emelt szintű érettségi vizsgát Magyarországon teheti le a jelentkező. Külföldön
letett emelt szintű érettségi vizsga elfogadhatóságáról célszerű az Oktatási
Hivataltól tájékoztatást kérni.
Külföldi középiskolában megszerzett érettségi bizonyítvány - az oktatás
nyelvéből, amennyiben az nem a magyar – C1 komplex (felsőfokú C) típusú
nyelvvizsga bizonyítványnak felel meg és az annak megfelelő többletpont
jár a jelentkezőnek.
A szomszédos államokban szerzett egyes érettségi vizsgaeredmények
beszámításáról a www.felvi.hu honlap nyújt tájékoztatást.

Ponthatár megállapítás - besorolási döntés
A felvételi eljárás során az egyes jelentkezési helyeken – a jelentkezők által elért
felvételi összpontszám alapján kialakított egységes rangsorolás, az
intézmények kapacitása, valamint egyéb, a felsőoktatási felvételi eljárásról
szóló kormányrendeletben meghatározott szempontok figyelembevételével
várhatóan július 25-én
kerülnek meghatározásra a felvételi ponthatárok.
Az Oktatási Hivatal minden jelentkezőre ún. besorolási döntést hoz, amelynek
meghozataláról és az erről szóló határozat elérhetővé válásáról elektronikus
levélben értesíti a jelentkezőt legkésőbb augusztus első hetéig.
Ponthatár alatti felvételi összpontszámmal senki nem vehető fel, viszont a
ponthatárt elért jelentkezőt fel kell venni, kivéve, ha a jelentkezési
sorrendjében előrébb megjelölt helyre már felvételt nyert.

Felvételi döntés
Amennyiben a jelentkező valamely jelentkezési helyére besorolást nyert, erről
külön ún. felvételi határozatot küldünk ki postai úton. A felvételi határozattal
együtt tájékoztatja a felvett jelentkezőt a hallgatói jogviszony létesítésének
feltételeként meghatározott beiratkozás helyéről, idejéről és az ezzel összefüggő
teendőkről is.
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A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat a NEPTUN-on keresztül
tesszük közzé.

Nem vehető fel a felsőoktatási intézménybe:
Egyetlen jelentkezési helyre sem vehető fel, akinek felvételi összpontszáma
nem éri el a felvételi ponthatárt vagy nem rendelkezik a továbbtanuláshoz
szükséges megfelelő végzettséggel.
Nem vehető fel az a jelentkező sem, aki nem éri el a jogszabályban
meghatározott – emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más
jogcímen adható többletpontok nélkül számított - minimum pontszámot, azaz a
280 pontot.

A jogorvoslati kérelem
Amennyiben a jelentkező a Hivatal részéről elkövetett hibát, jogsértést
vélelmez, az E-felvételiben elérhető és letölthető besorolási döntés ellen annak
közlésétől, vagy a döntés tudomásra jutásától számított 15 napon belül
fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést az emberi erőforrások miniszterének címezve, de az első fokon
eljáró Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190. postacímére (rendes
jogorvoslat) kell küldeni. A jogorvoslatra használható formanyomtatvány
letölthető a Felvi.hu Kérvénytár menüpontjából.
A jogorvoslati kérelmet a besorolási döntést meghozó Oktatási Hivatal
megvizsgálja, és amennyiben indokoltnak találja, úgy 30 napon belül a
besorolási határozatot módosítja. Amennyiben nem tartja indokoltnak, akkor a
határidőt követő 5 napon belül az Emberi Erőforrások Minisztériumának
felterjeszti elbírálásra. A fellebbezés elbírálásának határideje a felterjesztéstől
számított 35 nap. A miniszter másodfokú jogerős döntése ellen
jogszabálysértésre hivatkozással felülvizsgálat kérhető a Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságtól a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül
benyújtott keresetlevélben (rendkívüli jogorvoslat).
Ha a besorolási döntés elleni jogorvoslati döntés megalapozza a felvételi döntés
módosítását, a felvételi döntést meghozó intézménynek rendelkezni kell a
döntés módosításáról.
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Az állam által támogatott tanulmányok ideje
A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény ( 2011. évi CCIV. törvény) értelmében
a hallgató összesen tizenkét féléven át folytathat tanulmányokat. Ez az ún.
támogatási idő.
Karunkon, az általános orvos osztatlan képzés időtartama 12 félév (képzési
idő), tehát a támogatási idő főszabályként tizennégy félév lehet. Ha a hallgató
kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, abban az esetben kizárólag
önköltséges képzési formában folytathatja tovább tanulmányait. (kivétel:
fogyatékossággal élő hallgató tanulmányi ideje legfeljebb négy félévvel
megnövelheti az egyetem.)
A rendelkezésre álló támogatási idő igénybevételét nem zárja ki a
felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, de
értelemszerűen csak a támogatási idő fennmaradó részének erejéig lehet
további állami ösztöndíjas tanulmányokat folytatni másik szakon.
Ha valaki párhuzamosan több képzést folytat, félévente minden képzésén
elhasznál egy-egy félévet a támogatási idejéből.

A finanszírozási formák közötti átsorolás
A jelentkező magyar állami (rész) ösztöndíjas, vagy
finanszírozási formájú képzésre jelentkezhet és nyerhet felvételt.

önköltséges

Ez azonban nem jelent végleges és változtathatatlan finanszírozási
kategóriát senki számára a tanulmányai során.

Államilag támogatott képzésre magyar állampolgárok, valamint a www.felvi.hu
oldalon felsorolt státuszú nem magyar állampolgárok vehetők fel.
Amennyiben a magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató nem felel meg az
alábbi feltételeknek, a felsőoktatási intézmény tanév végén köteles
önköltséges képzésre átsorolni:



az utolsó két (aktív) félévének átlagában nem szerzett legalább 18
kredit,
nem érte el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában – a
Kormány rendeletében meghatározottak szerint – megállapított
tanulmányi átlagot,
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az állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásáról
szóló nyilatkozatát visszavonja,
kimerítette a rendelkezésre álló támogatási időt.

A Karunk a megüresedett állami ösztöndíjjal támogatott helyekre – az
önköltséges hallgatók ilyen irányú kérelme esetén – a legjobb teljesítményt
elérő, karunkon tanulmányokat folytató önköltséges hallgatókat a tanulmányi
teljesítményük alapján rangsorolva átsorolja.
A magyar állami ösztöndíjas hallgatót:
a) oklevélszerzési kötelezettség terheli
az adott képzésen legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben
meghatározott (12 félév) képzési idő másfélszeresén (18 félév) belül
köteles megszerezni az oklevelet (a határidők számítására további
információ található a www.felvi.hu oldalon)
b) munkaviszony fenntartási kötelezettség
az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami
ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban
munkaviszonyt tart fenn.

További információk
Az alábbi linket érhető el:
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervez
et.php?szer_id=295&elj=18a

2. sz. melléklet
●

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
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a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm.
rendelet,
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C.
törvény,

●
●

●
●
●
●
●

a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő térítésekről
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet,
az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a
külföldön
kiállított,
idegennyelv-tudást
igazoló
nyelvvizsgabizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet,
az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről
szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet,
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi II. törvény,
a sportról szóló 2004. évi I. törvény,
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
szóló 1998. évi XXVI. törvény,
a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések
jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015 (VI.9.) Korm. rendelet

