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TF hallgatók viselkedési kódexe 

 

A viselkedési kódexben nem szabályozott kérdésekben az Egyetem Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzata a mérvadó. Természetesen nem térhetünk ki minden elvárt vagy kötelező 

(illem)szabályra, példaként említhető, hogy a tanórákra pontosan kell érkezni, vagy az órákon 

tilos étkezni. Célunk, hogy a TF hallgatói, tanulmányaik idején (is), egyetemistáktól elvárható 

intelligenciával, értelmiségi módon viselkedjenek, gondolkodjanak és éljenek.  

 

Köszönés, üdvözlés 

- Hangos, érthető, előre köszönés a tanároknak és/vagy a hallgatótársaknak.  

- A tanárt a hallgató felállva köszönti az elméleti órák megkezdésekor. 

- A sportági órák sorakozóval kezdődnek. 

- A kopogás, a kopogtatás kötelező illemforma, amely után a szobába lépés csak a tanár 

engedélyével történhet. 

 

Kommunikáció      

- A bemutatkozás során fontos szempont a „beazonosíthatóság” (tagozat, szak, 

évfolyam, csoport). 

- A kérések kulturált megfogalmazása, illetve a teljesítés illő megköszönése, minden TF 

munkatárssal szemben kötelező érvényű. 

- Személyes egyeztetés hiányában a megfelelő stílusú elektronikus kapcsolatfelvétel 

(például e-mailben) is lehetséges. 

 

Öltözködés 

- Az elméleti órákon nem lehet megjelenni meztelen felsőtesttel, atlétatrikóban, úszó- 

vagy tornadresszben. 



- A sportági órákon a tanszék által előírt felszerelés – például az egységes póló – 

kötelező. 

- A hallgató uraknak tilos sapkát hordani a termekben, az étteremben, a tanári 

szobákban stb.  

-  Szóbeli és írásbeli vizsgán a hallgató köteles a vizsgának megfelelő öltözetben 

megjelenni (nem megengedett a sportruházat, a rövidnadrág, a papucs, a vizsgához 

nem illő viselet). 

- Ünnepélyek alkalmával (tanévnyitó, diplomaosztó, Gólyabál stb.) elvárt az 

alkalomhoz illő öltözet. 

 

Mobiltelefon használat 

- Mobiltelefon használat a tanórákon, az írásbeli és szóbeli vizsgák alkalmával, TILOS. 

Ettől – rendkívül indokolt esetben – csak tanári engedéllyel lehet eltérni. 

- Egyes vizsgák, például nyelvvizsgák esetén, a tanár egy elkülönített helyre 

összegyűjtheti a mobiltelefonokat. 

- Mobiltelefonon hallgató csak abban az esetben keresheti tanárát, ha ebbe ő 

személyesen beleegyezett. A tanár számára megfelelő időpont is előzetes egyeztetést 

igényel (például hétvégén ne zavarják). 

 


