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IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA 

 

SZABÁLYZAT  

A VIZSGÁZTATÓ OKTATÓ / VIZSGABIZOTTSÁG DÖNTÉSEIVEL SZEMBENI 

FELÜLVIZSGÁLAT LEHETŐSÉGÉRŐL, 

ILLETVE SZOCIÁLIS ÜGYEKBEN BEADOTT KÉRELMEKRŐL 

a University of Buckingham-mel közös alap- és mesterképzési szakokon 

 

Jelen Szabályzat a University of Buckingham-mel közös szakok 2013-ban ill. ezt követően 

induló tantervei szerint tanuló hallgatóira vonatkozik, felmenő rendszerben. 

 

A University of Buckingham (UoB) az Nftv. 76.§ alapján Magyarországon és Ausztriában 

működési engedéllyel rendelkező, Magyarországon a Oktatási Hivatal FF/905-7/2012. sz. 

határozattal, Ausztriában a BMWF-52.290/0060-I/6/2012. sz. határozatával regisztrált 

külföldi felsőoktatási intézmény. A hivatkozott határozat a jelen szabályzattal érintett 

szakokat nyilvántartásba vette. 

 

Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) jelen szabályzat 

megalkotásakor, illetve az itt meghatározott képzési forma lebonyolítása során mind saját 

nevében képzést folytató felsőoktatási intézményként, mind pedig az UoB külföldi 

felsőoktatási intézménnyel kötött általános együttműködési szerződés keretében teljes körű 

meghatalmazottként és kivitelező intézményként jár el (Nftv. 78.§ (3) bekezdése alapján). 

 

1.§ 

A tanulmányi felülvizsgálat lehetősége 

 

(1) Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola a jelen Szabályzat rendelkezései szerint a vizsgáztató 

oktatók, ill. a Vizsgabizottság, döntéseivel szemben felülvizsgálati lehetőséget biztosít a 

Főiskola hallgatói számára.  

 

(2) A vizsgáztató oktatók, ill. a Vizsgabizottság döntésével szemben – összhangban a Nemzeti 

felsőoktatásról rendelkező 2011. évi CCIV. sz. Törvény rendelkezéseivel (57.§) – kizárólag a 

jelen Szabályzatban meghatározott okokból, és esetekben van lehetőség az IBS Nemzetközi 

Üzleti Főiskolán felülvizsgálat kezdeményezésére és lefolytatására.  

 

Azon érdemjegyek, amelyeket a hallgatók a University of Buckingham szabályai szerint 

szereznek meg, csak a University of Buckingham tanulmányi felülvizsgálati rendszerében és 

jóváhagyásával módosíthatók (ld. Student Handbook). 

 

A magyar Felsőoktatási Törvény hatálya alá eső, és nem a tanulmányi értékeléssel összefüggő 

ügyekben a TVSZ jogorvoslati eljárásra vonatkozó általános szabályai az irányadóak. 

 

2.§ 

A felülvizsgálat lehetséges alapjai 

 

(1) A vizsgáztató oktatók, illetve a Vizsgabizottság tanulmányi eredmények meghatározása 

során meghozott döntésével szemben felülvizsgálatot kérelmezhet az érintett hallgató az 

alábbi esetekben. 

 

Eljárás indítható a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen, ha a döntés nem a 

Főiskola által elfogadott és előzetesen közölt követelményekre épült, ha a döntés ellentétes a 
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Főiskola szervezeti és működési szabályzatában foglaltakkal, vagy megszegték a vizsga 

megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket, különösen, ha 

 - nyilvánvalóan megállapítható, hogy a részfeladatok pontjainak összeadásában számszaki 

hiba történt, 

 - a javítás során valamely részfeladat (kérdés) értékelése javítói hibából elmaradt, 

 

Gyakorlati jegy esetén az alábbi esetekben terjeszthető elő kifogás:  

 - a gyakorlati jegyet – az ahhoz vezető évközi részjegyekből – nem a modulleírásban 

leírtaknak megfelelően számították ki  

 - a gyakorlati jegy kiszámításnál valamelyik évközi részjegyet a számításnál figyelmen kívül 

hagyták. 

 

(2) Nem kezdeményezhető felülvizsgálat a képzést lezáró oklevél (diploma) minősítésével 

kapcsolatban. 

 

3.§ 

A felülvizsgálati eljárás rendje 

 

(1) A hallgató a kérdéses érdemjegy kapcsán a tanulmányi időszak lezárultát követő 15 napon 

belül terjeszthet elő kifogást. A tárgyfelvétellel összefüggő adatokkal szemben kifogást a 

tárgyfelvételi időszak lezárulta után 5 napon belül kell beterjeszteni. A kifogást a 

request@ibs-b.hu címre kell küldeni. 

 

(2) A kérelemben meg kell jelölni azt az okot, amire a hallgató a felülvizsgálati kérelmet 

alapítja, illetve a kérelem mellékleteként csatolnia kell, vagy ismertetnie kell a felülvizsgálati 

kérelme megalapozottságát alátámasztó bizonyítékait. 

 

(3) Hallgatói Központ a beérkezett kérelmet haladéktalanul továbbítja az Oktatási és Kutatási 

Központ vezetőjének. 

 

(4) A kérelmeket a Tanulmányi, Vizsga és Szociális Ügyek Bizottsága tagjai közül kijelölt 3 

tagú testület bírálja el.. A bizottság tagjai közül az eljáró testületi tagokat az Oktatási és 

Kutatási Központ vezetője jelöli ki. A bizottság nevében eljáró testület elnöke nem lehet 

főiskolai hallgató. 

 

A Bizottság tagjai: a Hallgatói Központ vezetője, az Oktatási és Kutatási Központ vezetője, a 

Pénzügyi és Logisztikai Központ vezetője és a Hallgatói önkormányzat által delegált 3 fő 

hallgató. 

 

(5) A kijelölt testület a kérelemben foglaltak, a Főiskola szabályzataiban és az egyes szakokra 

és kurzusokra irányadó szabályzatok és előírások, valamint a vezető külső vizsgabiztos 

jelentése alapján dönt, és szükség esetén meghallgatja az érintett hallgatót is.  

 

(6) A kijelölt testület üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben rögzíteni kell a jelenlévők 

felsorolását, a felülvizsgálni kért döntést, a felülvizsgálati kérelmet, a figyelembe vett 

okiratokat, a hallgató meghallgatása során elhangzottakat, a döntést, és annak indokolását.  

 

(7) A kijelölt testület döntése során minden tagjának egy szavazata van, a Bizottság döntését 

egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a Bizottság Elnökének 

szavazata dönt.  

 

mailto:request@ibs-b.hu


 3 

(8) A kijelölt testület köteles döntését a kérelem kézhezvételét követő 8 napon belül 

meghozni. Az írásba foglalt döntést a hallgató által megadott címre kell kipostázni. A 

jegyzőkönyvet és az írásba foglalt döntést az ügy összes iratával együtt a központi iktatónak 

iktatás és irattározás céljából továbbítani kell. 

 

(9) A felülvizsgálat eredményéig az eredeti osztályzat illetve döntés marad érvényben. 

Amennyiben a felülvizsgálat az osztályzat vagy döntés megváltoztatását eredményezte, úgy a 

kijelölt testület Elnöke köteles a döntésnek megfelelő módosítások átvezetését 

kezdeményezni az Oktatási és Kutatási Központnál. 

 

4.§ 

Szociális ügyek, kérelmek 

 

A kijelölt testület eljár a szociális ügyek/kérelmek intézésében is. 

 

Szociális ügynek minősül a hallgatók családi, illetve egyéb egzisztenciális körülményekre 

hivatkozással beadott, mentességre, kedvezményre irányuló kérelmei elbírálása. 

 

A kijelölt testület összetételére, eljárási rendjére és döntéshozatali módjára az előző fejezetben 

foglaltak megfelelően irányadóak. 

 

5.§ 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 

SZMSZ-ében, illetve az annak mellékletét képező egyéb Szabályzatokban foglaltak az 

irányadók. 

 

(2) A jelen Szabályzat az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola Szenátusának 2021. április 15-i 

döntése alapján, aláírásának napjával lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2021. április 15. 

 

 

Dr. Láng László 

            rektor 

 Szenátus Elnöke 

 
 


