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A Kommunikációs Osztály tájékoztatója 

Oktatásunk helyszínei 
A tanórák többségére a Főiskola termeiben kerül sor (Attila u. 8.). 
Egyes levelező tagozatos órákat a szomszédos Lélek Palotája 
Templomtermében és Konferenciatermében hallgathatják (Lehel 
u. 15-17). A Lélek Palotájában lévő Govinda Étterem változatos 
vegán étkezési lehetőséget is biztosít. A Főiskola épülete és a Lé-
lek Palotája az udvari vaskapun keresztül kölcsönösen megköze-
líthető. Egyes gyakorló jógaórákra és specializációkra a belváros-
ban, a Blaha Lujza térhez közel eső Bhaktivedanta Jógastúdióban 
kerül sor (VIII., József krt. 8. IV. em. 4). A tanórák helyszíneit az 
órarend tartalmazza. 

Hattyúbál 
A Hattyúbál Főiskolánk védikus stílusú gólyabálja színpadi prog-
rammal és közös étkezéssel. A rendezvény fontos részét képezik 
az önkéntes hallgatói produkciók (zene, tánc, jógabemutató stb). 
Október 1-től fogadjuk a nevezéseket egyéni és csoportos pro-
dukciókra. Idén a Fészek Művészklub ad otthont az eseménynek. 
Időpontja 2019. december 15. Minden elsőéves hallgatót kérünk 
(akár részt vesz színpadi produkcióban, akár nem), hogy lehető-
ség szerint vegyen részt ezen a közösségi eseményen! 
Szervező és kapcsolattartó: 
Fenes-Otoltics Krisztina, fenes.otoltics.krisztina@bhf.hu. 

Létkérdés Konferencia 
Intézményünk évente megrendezett, tudományos és teológiai té-
mákat körül járó rendezvénye a Létkérdés Konferencia. Ennek 
keretében idén Főiskolánk oktatói fognak előadásokat tartani a 
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Bhagavad-gítá egyes témáiról. A hallgatók számára a konferen-
cián való részvétel nem kötelező, de mindenkit szívesen látunk. 
Ismerőseiket, családtagjaikat is hívhatják, hogy ők is ízelítőt kap-
hassanak a védikus tudás nektárjából. 
Időpont: 2019. november 21. 

Közösségi oldalaink 
Kérjük ismerkedjen meg részletesen a bhf.hu oldallal, főként an-
nak a Főiskolát bemutató és a hallgatóknak szóló menüpontjaival. 
Tanulmányai során használnia kell majd még a neptun.bhf.hu, va-
lamint a moodle.bhf.hu és tanulmanyi.bhf.hu oldalakat.  
Ha még nem tette meg, feliratkozhat Facebook oldalunkra és Yo-
utube csatornánkra (hamarosan az Instagramon is jelen leszünk). 
A Főiskola életét bemutató képgyűjteményt pedig a Zonerama ol-
dalon találhatja meg. Olykor kommunikációs céllal e-mailben is 
megkeressük hallgatóinkat.  

Pólók főiskolai arculattal 
A gyakorló jógaórákon kötelező a főiskolai logóval ellátott póló 
viselése. Egy darab ára 1500 Ft, két póló együttes vásárlása 2700 
Ft. Pólókat az évnyitón, majd tanév közben a főiskolai recepción 
lehet vásárolni. 
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Tájékoztató Szakmai gyakorlat 1.és 2. tanegységek 
elvégzéséről 

A BHF képzési és kimeneti követelményei szerint a Szakmai gya-
korlat 1. és a Szakmai gyakorlat 2. tanegység elvégzése (azaz a 3 
éves képzési idő alatt 2x5 nap) a vaisnava jógamester és a vais-
nava teológia diploma megszerzéséhez egyaránt kötelező. A 
szakmai gyakorlatok tanegységei mindig az adott tanév tavaszi 
félévében kerülnek meghirdetésre! 

Szakmai gyakorlat 1. 
A Szakmai gyakorlat 1. tanegység a vaisnava jógamester és a 
vaisnava teológus szakos hallgatók számára azonos, ajánlott el-
végzési időpontja az 1. tanév vége.  
Célja, hogy a hallgatók közvetlen tapasztalatot szerezzenek a 
vaisnavizmus gyakorlatáról, megismerjék egy élő vaisnava kö-
zösség mindennapjait, elsajátítsák a környezettudatos gondolko-
dást és az ökogazdálkodás alapjait. 
A szakmai gyakorlat 1. helyszíne Somogyvámos: a szálláshely 
a Radhe Resort és Syám Meditációs és Rendezvényközpont-
ban lesz, míg a programok Krisna-völgyben zajlanak majd. 
Az utazás egyénileg történik. 
A szakmai gyakorlat 1. tervezett időpontjai a 2019/20-as tan-
évben: 
1. turnus: 2020. május 13-17. (nappali és levelező tagozatosok-
nak) 
2. turnus: 2020. július 5-9. (levelező tagozatosoknak) 
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Szakmai gyakorlat 2. 
A Szakmai gyakorlat 2. tanegység a vaisnava jógamester és a 
vaisnava teológia szakos hallgatók számára különböző, ajánlott 
elvégzési időpontja a 2. tanév vége (korábban nem lehet). 
A vaisnava jógamester szakos hallgatók számára a gyakorlat 
célja, hogy a hallgatók jógatáborban vegyenek részt, megtanulják 
egy jógatábor összeállításának és levezetésének módját, valamint 
intenzíven gyakoroljanak. 
 A vaisnava teológia szakos hallgatók számára a gyakorlat 
célja, hogy a hallgatók zarándoktáborban vegyenek részt, megis-
merjék a szent helyre látogatás módját és filozófiai hátterét.  

SZAGY2.: Jógatábor 
A szakmai gyakorlat 2. Jógatábor helyszíne Somogyvámos, 
Radhe Resort és Syám Meditációs és Rendezvényközpont, 
ahová az utazás egyénileg történik. 
A szakmai gyakorlat 2. Jógatábor (jógamester szakosoknak) ter-
vezett időpontja a 2019/20-as tanévben: 
2020. június 28 – július 2. (Figyelem! Csak egy időpont lesz!) 

SZAGY2.: Zarándoktábor 
A szakmai gyakorlat 2. Zarándoktábor helyszíne Somogyvá-
mos: a zarándoklat során a hallgatók Krisna-völgy szent he-
lyeit látogatják meg, és elszállásolásuk is Krisna-völgy ven-
dégházaiban történik. Az utazást egyénileg kell majd megol-
dani. 
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A Zarándoktábor (teológia szakosoknak) tervezett időpontja a 
2019/20-as tanévben: 2020. július 22-26. (Figyelem! Csak egy idő-
pont lesz!) 

Költségek: 
A Szakmai gyakorlat 1. és 2. költsége előreláthatólag 45.000 Ft 
lesz, amely tartalmazza a szállást és a napi étkezéseket. A befize-
tés két részletben történik: a szállásfoglalási díjat a tavaszi félév 
elején, a Szakmai gyakorlat tárgyfelvételekor kell befizetni, a 
fennmaradó második részletet pedig az adott tábor előtt a meg-
adott határidőig. 

Támogatás igénylése: 
Minden államilag támogatott képzésben részt vevő, nappali 
vagy levelező tagozatos hallgató pályázhat a szakmai gyakorlat 
költségeinek megtérítésére a BHF Térítési és Juttatási Szabály-
zata alapján. Ez egy olyan egyszeri juttatás, mely a szakmai gya-
korlat szállás- és utazási költségeihez járul hozzá. A pályázatot 
utólag, legkésőbb szeptember 30-ig kell benyújtani a Tanulmá-
nyi Osztályon (még abban az évben, amelyben a hallgató elvé-
gezte a szakmai gyakorlatot). Az Állandó Bizottság október 15-
ig bírálja el a pályázatokat, és hozza nyilvánosságra a támogatás-
ban részesülőket, valamint a támogatás összegét. 
A szakmai gyakorlattal kapcsolatos kérdéseikkel Dr. Halmai 
Zsuzsához (Sāvitrī Devī Dāsī) fordulhatnak a  
halmai.zsuzsa@bhf.hu email-címen. 
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A Tanulmányi Osztály tájékoztatója 

Az alábbi tájékoztatóban a Főiskolánkon megkezdett képzésük-
kel kapcsolatos legfontosabb információkat gyűjtöttük össze an-
nak érdekében, hogy segítségükkel tanulmányaikat minél gördü-
lékenyebben és sikeresebben tudják végezni, a megfelelő törvé-
nyi keretek között, mégis saját tempójukban, a rendelkezésükre 
álló időhöz és képességeikhez igazítva. 

Állami ösztöndíj 
- A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (A nemzeti felső-

oktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény) értelmében egy 
személy – a főszabály szerint – összesen 12 féléven át 
folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban (felsőoktatási 
szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben) ma-
gyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben. Ez az úgyneve-
zett támogatási idő. Ha a hallgató kimerítette a rendelke-
zésére álló támogatási időt, csak önköltséges képzési for-
mában tanulhat tovább. 

- Egy adott oklevél megszerzéséhez rendelkezésre álló tá-
mogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, 
mint az adott képzés képzési ideje. (Például, ha egy hall-
gató 6 féléves képzési idejű alapképzésben vesz részt, ak-
kor ténylegesen 8 féléven keresztül folytathatja tanulmá-
nyait állami ösztöndíjasként, a 9. félévtől már kizárólag 
önköltséges formában tanulhat az adott képzésen. Ugyan-
azon a szakon a korábban már felhasznált támogatási idő 
is beleszámít a képzési idő + 2 félév számításába.) 
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Az állami ösztöndíjas képzést igénybe vevő hallgatók kötele-
zettségei a jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint, azaz a 
2020/2021. tanévet megelőzően, a hitéleti képzésben: 

- Oklevélszerzési kötelezettség 
A hallgató köteles megszerezni az oklevelet az adott szak 
képzési és kimeneteli követelményeiben meghatározott 
képzési idejének legfeljebb másfélszerese alatt; ez Főis-
kolánk BA szakjain 9 félévet, MA szakon 6 félévet jelent 

- Visszatérítési kötelezettség 
A hallgató köteles visszafizetni a magyar államnak az 
igénybe vett állami ösztöndíj 50%-ának megfelelő össze-
get, amennyiben nem teljesíti a fentebb részletezett okle-
vélszerzési kötelezettségét.  
Ez a kötelezettség kérésre a magyar állami ösztöndíjjal 
folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamú 
hazai munkaviszony fenntartásával kiváltható. 
Nem keletkezik visszatérítési kötelezettség, ha a hallgató 
1 félévig volt csak hallgatói jogviszonyban. A felhasznált 
állami ösztöndíjak számából azonban az 1 felhasznált 
félév is levonódik. 
Az állami ösztöndíjas képzés megtartásához szükséges to-
vábbá, hogy a hallgató a mindenkori utolsó két aktív fél-
évében megszerezzen összesen 36 kreditet, minimum 
2,75-ös tanulmányi átlaggal. Ellenkező esetben tanulmá-
nyait csak önköltséges pénzügyi státuszban folytathatja 
tovább. A tanulmányok ilyen módon történő átsorolási 
vizsgálata tanévenként egyszer történik, az átsorolási dön-
téseket a Főiskola minden év július 31-ig hozza meg. 
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Az állami ösztöndíjas képzést igénybe vevő hallgatók kötele-
zettségei a 2020-tól érvénybe lépő szabályozás szerint, hitéleti 
képzésben: 

- Oklevélszerzési kötelezettség: 
A hallgató köteles megszerezni az oklevelet az adott szak 
képzési és kimeneteli követelményeiben meghatározott 
képzési idejének legfeljebb másfélszerese alatt; ez Főis-
kolánk BA szakjain 9 félévet, MA szakon 6 félévet jelent. 
A hitéleti képzésben 2020-tól megszűnik a jelenlegi sza-
bályozás szerint még érvényben lévő visszatérítési/mun-
kaviszony fenntartási kötelezettség. 
Továbbra is érvényben marad azonban az állami ösztöndíj 
fenntartásához szükséges minimum kredit és tanulmányi 
átlag megszerzése. 
Az állami ösztöndíj részleteiről szóló, Oktatási Hivatal ál-
tal kiadott tájékoztató megtalálható a hallgatói Neptun 
belejelentkező oldalán a „Letölthető dokumentumok” 
alatt, „Tájékoztató a magyar állami ösztöndíjjal támo-
gatott képzés feltételeiről” címen. 

Kreditrendszer 
A kreditrendszerű képzés lényege abban rejlik, hogy a választott 
szaknál az oklevél megszerzéséhez a törvény által előírt kredit-
pontokat (ez BA szakokon egységesen 180 kredit, MA szakon 
120 kredit) meg kell szerezni. Kreditpontnak az egyes tantárgyak-
hoz rendelt tanulmányi pontokat nevezzük. Minél fajsúlyosabb 
egy tárgy, illetve minél több idő szükséges az elsajátításához, an-
nál több kreditponttal rendelkezik. Az adott tantárgyhoz tartozó 
kredit csak a tárgy követelményeinek elsajátítását jelzi, annak mi-
nőségét már nem. Így a kreditet a tárgy legalább elégséges szintű 
teljesítésével meg lehet szerezni; tehát a kreditpontot akkor is 
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megkapja a hallgató, ha ötössel vagy akár kettessel teljesíti a szá-
monkérést. 
A Főiskola a jogszabályokban előírt elvek alapján, a szakképzett-
ség és egyben az abszolutórium megszerzéséhez is előírt kötelező 
kreditpontok elosztásához minden szaknál létrehozott egy minta-
tantervet, amelyben a tárgyak egymásra épülve adott félévekhez 
vannak rendelve. (A mintatantervek elérhetőségét a tájékoztató 
alján olvashatják.) 
A kreditrendszerű képzés előnye, hogy megadott keretek között 
rugalmasan el lehet térni ettől a mintatantervtől, saját egyéni 
tanrendet kialakítva. Ami azt jelenti, hogy a gimnáziumban 
vagy más középfokú intézményben, illetve a régi főiskolai, egye-
temi képzésben megszokott rendszertől eltérően a képzések tár-
gyait a hallgató által alakított sorrendben vagy az előírt félévtől 
eltérő más félévben is fel lehet venni. Megtehető például, hogy a 
második tanévben a második vagy az ötödik félévhez, azaz az 
első, illetve a harmadik évfolyamhoz tartozó tárgyakat teljesítse 
a hallgató, amennyiben a tárgyak előfeltétel rendszere ezt megen-
gedi. 
Mindezek lehetővé teszik, hogy a hallgató a számára optimális 
munkaterhelést úgy alakítsa, hogy családi, anyagi, munkahelyi 
vagy egyéb körülményei miatt ne kelljen tanulmányait feladnia. 
Ugyanezt segítik az igénybe vehető passzív félévek, és a képzési 
időn túli oklevélszerzési lehetőség is. 
Az alábbiakban röviden bemutatjuk a tanulmányok egyéni alakí-
tásához alkalmazható legfontosabb eszközöket és azok fő szabá-
lyait: 

1. Egyéni tanrend összeállítása 
A mintatantervben láthatóak kötelező, kötelezően választ-
ható és szabadon választható tantárgyak, ezekből állítható 
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össze a féléves tanrend. Az összeállítást segítik az alábbi 
szabályok:   

a) Egy félévben felveendő minimum kreditszám és felve-
hető maximum:  
Beiratkozáskor, azaz az első félévben a mintatantervnek az 
első félévre előírt kreditjeiből minimum 27 kreditértékben 
kell tantárgyakat felvenni ahhoz, hogy a beiratkozás érvé-
nyes legyen. A többi félévben annyi kredit vehető fel, am-
ennyit a hallgató képes teljesíteni, de a felvett kreditek 
száma nem haladhatja meg a 47 kreditet (a mintatanterv át-
laga 30 kredit/félév).  
Az államilag támogatott ösztöndíjas hallgató számára a kre-
ditek megszerzésének tekintetében minimumkövetelmény 
is van; két egymást követő aktív félévben összesen 36 
kreditet kell teljesíteni, minimum 2,75-ös átlaggal. El-
lenkező esetben a hallgató elveszíti állami ösztöndíjas he-
lyét és a következő tanévben csak önköltséges státuszban 
folytathatja tanulmányait.  

b) A képzési idő alatt egy tantárgyat akár 2 alkalommal is 
fel lehet venni:  
Ha az első félév szorgalmi időszakában a hallgató úgy látja, 
hogy körülményeihez képest nagy leterhelést jelent valam-
ennyi tárgy teljesítése, akkor megteheti, hogy egyes tárgyak 
félévközi követelményeit, vagy vizsgáit nem teljesíti, de 
egy későbbi félévben újra felveszi azokat. Korlátozottan le-
hetőség van harmadik alkalommal történő tárgyfelvételre 
is, ezt a Tanulmányi Bizottság engedélyezheti kérelemre. 
Még egy lehetőség segíthet: a képzési idő alatt egyetlen al-
kalommal, csak egyetlen tantárgy vonatkozásában negye-
dik felvételi lehetőség kérhető a rektortól.  
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c) Vizsgakurzus lehetősége:  
Ez egy olyan lehetőség, amely alapján egy elméleti típusú 
tárgy vizsgáját egy későbbi félévben teljesítheti a hallgató, 
amennyiben a tárgy óralátogatási kötelezettségét és az eset-
leges félévközi dolgozatokat teljesítette. Gyakorlati tantár-
gyakból és szemináriumokból nincs erre lehetőség, mert e 
tárgyak teljesítése nem a vizsgaidőszakban, hanem a szor-
galmi időszakban történik. Így elméleti típusú tárgyakból 
minden félévben van vizsgakurzus hirdetve, gyakorlati és 
szemináriumi típusú tárgyakból azonban nincs, ezeket min-
dig csak a mintatanterv szerinti őszi vagy tavaszi félévben 
lehet teljesíteni, ismételt óralátogatással.  

d) Egymásra épülő tárgyak:  
Az egyéni tanrend alakításánál érdemes tájékozódni, hogy 
a kiválasztott tárgyaknak van-e előfeltétele. Előfeltétel azt 
jelenti, hogy egy tárgyat kurzusként csak akkor vehet fel a 
hallgató, ha egy adott tárgyat már teljesített (erős előfelté-
tel) vagy az előfeltétel és a ráépülő tárgy párhuzamos telje-
sítését egyszerre vállalja (gyenge előfeltétel), azaz egy-
szerre veszi fel őket. Ebben segít a Neptun rendszer, hiszen 
az automatikusan jelzi a tárgyfelvételnél a nem teljesített 
előfeltételeket.   

2. Passzív félév igénybevételének lehetősége 
Passzív félévvel, azaz a tanulmányok szüneteltetésével a 
képzés teljes ideje alatt 4 alkalommal élhet a hallgató, in-
doklás nélkül. A passzív félév felhasználható a tanulmá-
nyok folytatásához szükséges anyagi helyzet megteremté-
sére, családi és egyéb ügyek intézésére vagy akár pihenésre 
anélkül, hogy a hallgatói jogviszony megszűnne.  
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Alkalmazásánál három szabályt kell figyelembe venni:  
- az első tanév első félévének teljesítése előtt passzív 

félév lehetőségével nem lehet élni; 
- a passzív félév egybefüggő időtartama a két félévet 

nem haladhatja meg; 
- a passzív félévek száma a képzés teljes ideje alatt ösz-

szesen 4 félév lehet. 
Ennél több passzív félévet csak kivételes, és indokolt 
esetben, baleset, szülés, vagy a hallgatónak fel nem ró-
ható ok miatt lehet kérvényezni a Tanulmányi Bizott-
ságnál, amely kérést minden esetben megfelelő doku-
mentummal igazolni kell.  

3. Képzési időn túli oklevélszerzési lehetőség  
A Főiskola BA szakjainak tanrendjei 3 évre, azaz 6 félévre 
készültek. Ettől egyénileg el lehet térni, tehát hosszabb idő 
alatt is érvényesen elvégezhető a választott képzés.   
A meghirdetett 6 félév (MA szakon 4 félév) csupán az ide-
ális határidő a tanulmányok befejezésére. Nem kell feltét-
len 3 év (6 félév), illetve 2 év (4 félév) alatt teljesíteni a 
tanulmányokat, lehetőség van ennél hosszabb idő alatt is 
megszerezni az oklevelet.  
Aki viszont állami ösztöndíjas képzésre jár, fontos tudnia, 
hogy az állam a szakok képzési idején felül csak további 
2 félévet támogat, tehát BA szakunkon 6+2-t, azaz össze-
sen 8 félévet, MA szakunkon 4+2-t, azaz összesen 6 fél-
évet. Aki ez idő alatt sem szerzi meg az oklevelét, vagy nem 
szerez abszolutóriumot, tehát BA szakon a 8., MA szakon 
a 6. féléven túl még hallgatói jogviszonyban marad, termé-
szetesen folytathatja a tanulmányait, de már csak önköltsé-
ges pénzügyi státuszban.  
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Lehetőség van továbbá a fentiekben részletezett módon 
passzív félévek igénybevételére, amely passzív félévek ter-
mészetesen nem számítanak bele a 6+2 félév, vagy 4+2 
félév támogatási időbe.  
Önköltséges hallgatóként még hosszabb tanulmányi időre 
is lehetőség van. 

4. Specializáció 
- A specializáció az adott alapszak képzési programjá-

nak részét képező, önálló szakképzettséget nem ered-
ményező, speciális szaktudást biztosító, három (3) fél-
éves, összesen kilenc (9) kreditértékű, az oklevél meg-
szerzéséhez szükségesen teljesítendő képzés. 

- A Főiskola a képzési és kimeneti követelményeiben 
meghatározott, abszolutóriumhoz szükséges 180 kredit 
teljesítéséhez, a mintatanterv szerint haladó hallgatók 
tanulmányainak 4. félévében kötelező egy 3 féléves, 
összesen 9 kreditértékű specializáció választása, felvé-
tele és teljesítése. 

- A Főiskola képzési programjának a 2017/2018-as tan-
évtől felmenő rendszerben az alábbi specializációk a 
részei: Ájurvéda, Fenntarthatóság és reziliencia, Kis-
mama- és gyermekjóga, Szanszkrit nyelv, Védikus 
asztrológia, Kírtana-jóga.  

- A kismama- és gyermekjóga, valamint a szanszkrit 
nyelv specializáció kizárólag a vaisnava jógamester 
alapszakon indul. 
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Intézményi Szabályzatok 
A tanulmányok sikeres teljesítését intézményi szabályzataink 
segítik, amelyek megtekinthetők Főiskolánk honlapján a 
www.bhf.hu/Főiskola/Szervezeti információk/Szabályzatok me-
nüben. 
Tanulmányi kérdésekben (tárgyfelvétel, vizsgarend, kreditelis-
merés, passzív félévek, stb.), a Tanulmányi- és vizsgaszabály-
zatunk, pénzügyi kérdésekben a Térítési és juttatási szabályza-
tunk nyújt részletes útmutatást.  
Kérjük, hogy mind a tanulmányokkal, mind a pénzügyi kérdések-
kel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén először tanulmá-
nyozzák át a fent megjelölt intézményi szabályzatokat, így tájé-
kozottak lesznek a jogaikról és kötelezettségeikről. Ha a szabály-
zatban nem találják a felmerült kérdésükre a választ, vagy nem 
értik azt, forduljanak bizalommal a Tanulmányi Osztály munka-
társaihoz.  

Fontos, kiegészítő információk 
Tanulmányaik során a hallgatói Neptun rendszeren kívül az 
alábbi két weboldal használatára lesz szükségük: 

1. www.tanulmanyi.bhf.hu - Ez a weboldal iskolánk tanulmá-
nyi honlapja. Itt láthatók a mintatantervek, amelyeket jóga-
mester szakon a J17 – Vaisnava jógamester 2017/18, teoló-
gia szakon a T17 – Vaisnava teológia 2017/18 néven talál-
nak meg, valamint itt vannak a jelenleg folyamatban lévő 
specializációk mintatantervei is.  
A mintatantervek tartalmazzák a kötelező, a szabadon vá-
lasztható és a kötelezően választható tárgyakat, féléves 
bontásban, oktatóval, kreditszámmal és a lehetséges hiány-
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zások számával jelölve. Ugyanitt tekinthetők meg a 3. fél-
évben esedékessé váló szakdolgozati témák is. Az oldalra 
való belépési azonosítók: 
Felhasználói név: hallgato 
Jelszó: sambandha  

2. www.moodle.hu - Ezen az oldalon férhetnek hozzá az 
egyes tárgyak tantárgyi és vizsgakövetelményeihez, vala-
mint az oktatók által közzétett órai anyagokhoz is.  
Felhasználónév: email cím@előtti része 
Jelszó: a hallgató Neptun kódja 

A Tanulmányi Osztály ügyfélfogadási ideje (személye-
sen és telefonon): 
Tanulmányi és diákigazolvány ügyintézés hétköznaponként: 
Kedd–péntek: 14:00-tól 16:00-ig; 
Tanulmányi ügyintézés szombatonként: 13:00-tól 16:00-ig 
Diákigazolvány ügyintézés szombatonként: 13:20-tól 14:20-ig 
Elérhetőségeink: 
Telefon: (1) 321-7787 [‘1-es mellék] 
E-mail: tanulmanyio@bhf.hu  

Kérjük, hogy munkatársainkat elsősorban ügyfélfogadási időben 
keressék személyesen és telefonon is. Ha a fenti időpontok egyike 
sem megfelelő, akkor természetesen, emailen történő egyeztetést 
követően lehetőség biztosítunk egyéni ügyfélfogadási időre is. 
Emailt azonban ügyfélfogadási időn kívül is írhatnak nekünk a 
fenti e-mail címre. 
Eredményes, valamint lelki élményekben és ismeretekben gazdag 
tanévet kívánunk!  


