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A TÖRVÉNY ALAPELVEI 
… 
5. § … 
(2) A felsőoktatási intézmények e törvény rendelkezései szerint gondoskodnak a 
tehetséggondozásról, a kutatói utánpótlás neveléséről. A képzés során fejlesztik a hallgatók 
jártasságát a kutatási-fejlesztési munkában, a megszerzett ismeretek gyakorlati 
hasznosításának készségét, a vállalkozási készséget, a szellemi tulajdon védelmével és 
hasznosításával kapcsolatos ismereteket. 
… 
 
A TEHETSÉGGONDOZÁS 
66. § (1) A hallgató tehetségének kibontakoztatását a minőségi oktatás, a tudományos 
diákkör, a szakkollégium és a doktori képzés segíti. 
(2) A minőségi oktatás keretében a kiemelkedő képességű hallgató a tehetségének 
kibontakoztatását segítő többletkövetelmények teljesítéséhez kap segítséget. 
(3) A tudományos diákkör a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos és művészeti 
ismeretek elmélyítését, bővítését, a hallgatók kutatómunkáját, illetve alkotótevékenységét 
szolgálja. 
(4) A szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, 
minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók 
tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés 
tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, 
szakmailag igényes értelmiség nevelését. A szakkollégium az önkormányzatiság elvére és a 
szakkollégisták öntevékenységére épül, a szakkollégium tagsága dönt különösen a kollégiumi 
tagsági jogviszony keletkezéséről vagy megszűnéséről, az önálló szakkollégium szervezeti és 
működési szabályzatának elfogadásáról, a szakkollégium szakmai programjáról és az ahhoz 
kötődő szakmai teljesítményekre vonatkozó követelményekről. 
(5) Ha a kollégiumot azzal a céllal hozzák létre, hogy a (4) bekezdésben foglalt feltételek 
szerint részt vegyen a tehetséggondozásban, szakkollégiumként működik. A szakkollégium 
kollégium és diákotthon részeként is működhet, ha megfelel a (4) bekezdésben foglaltaknak. 
A szakkollégiumban tudományos diákkör is működhet. A szakkollégium szolgáltatásait 
igénybe veheti az a hallgató is, aki nem rendelkezik kollégiumi tagsági viszonnyal. 
(6) Ha a szakkollégium felsőoktatási intézmény részeként működik, feladatait a felsőoktatási 
intézmény költségvetésében meghatározott keretek között láthatja el. 
(7) A felsőoktatási intézmény mentorprogram keretében nyújt segítséget a hátrányos helyzetű 
hallgató tehetségének kibontakoztatásához. A mentorprogram megszervezésének elveit a 
Kormány határozza meg. 
(8) Az e §-ban meghatározott feladatokban a diákotthon a felsőoktatási intézménnyel kötött 
megállapodás alapján közreműködhet. 
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