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Tisztelt Hallgató! 
 
 
 
 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban Nftv.) 47. § (1) bekezdése 
értelmében „Egy személy - felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben 
összesen - tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami 
(rész)ösztöndíjas képzésben (a továbbiakban: támogatási idő). A támogatási idő legfeljebb 
tizennégy félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a 
képzési idő meghaladja a tíz félévet.”,  

Az Ön és a Semmelweis Egyetem között 2022.09.05-én létrejött hallgatói jogviszony alapján, a 
fentiek szerint folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas 
képzésben. 

A FOK Dékáni Hivatal az alábbi tájékoztatóban szereplő szabályozásokat a járványügyi helyzet 
miatti esetleges átmeneti szabályok figyelembevételével alkalmazza, melyekről a hallgatókat is 
tájékoztatja. 

Az Nftv. 47. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a fogyatékossággal élő hallgató támogatási idejét 
a felsőoktatási intézmény legfeljebb négy félévvel megnövelheti. 

Az Nftv. 2016. szeptember 1-jével hatályba lépő vonatkozó rendelkezései értelmében, a 2016/17-es 
tanév első félévétől kezdődően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében az alábbi szabályozás 
alkalmazandó a minden év július 31-ig történő átsoroláskor:  

Az Nftv. 48. § (2) bekezdésében foglaltak 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. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vett részt, 
nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, vagy nem érte el az intézmény szervezeti és 
működési szabályzatában - a Kormány rendeletében (87/2015. (IV.9.) Kormány rendelet 10. 
melléklet) meghatározottak szerint - megállapított tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. 
§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát visszavonja.” 

A hivatkozott rendelkezésekben előírt „utolsó két olyan félév ” alatt a hallgató által teljesített 
utolsó két aktív félév értendő. 

Fenti utasítás az Nftv. 48. § (2), illetve 116. §. (8) bekezdései, valamint a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. 
rendelet 61.§. (8) és (9) bekezdésein alapul. 
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A hallgatói jogviszony elbocsátással szűnik meg: 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának III. Könyv Hallgatói 
Követelményrendszer III. 2. rész Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ) 16. § (6) és 
(7) bekezdésében foglaltak szerint: 

(6) „Egyoldalú nyilatkozattal (elbocsátás) megszűnik a hallgatói jogviszony: 

a) ha a hallgató az e szabályzatban rögzített a tanulmányokban való előrehaladással 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, 

b) ha a hallgató egymást követő harmadik alkalommal nem jelentkezik be a következő 
tanulmányi félévre, 

c) ha a hallgató a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait, 

d) aki a tantárgy második újbóli meghirdetésének félévében sem tudta teljesíteni a tárgyat, 

feltéve, hogy a hallgatót előzetesen írásban felhívták arra, hogy kötelezettségének a megadott 
határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről.” 

(7) „Az egyetem egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, 
akinek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített 
száma eléri az ötöt. E rendelkezést csak arra kell alkalmazni, aki az adott szakon tanulmányait 
a 2012/2013-as őszi félévében vagy azt követően kezdte meg.” 

 
A hallgatókkal kapcsolatos egyetemi szabályzatok (TVSZ) az Egyetem és a Kar honlapján érhetők el. 
http://semmelweis.hu/fok/szabalyzatok-hatarozatok/szabalyzatok/ 
 
 
Budapest, 2022. július 4. 
 

Dr. Bartha Károly s.k. 
egyetemi docens 
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