
A Komlósi Oktatási Stúdió  

működési szabályzata  

és házirendje 
 

I. Az oktatás rendjéről és a helyiségek igénybevételéről 
 

1. A tanfolyam óráinak látogatása kötelező. Az órák egynegyedét meghaladó hiányzás esetén a hallgatók nem 

tehetnek félévi, illetve záróvizsgát. (Egészen rendkívüli esetekben, szoros kivételként az iskolavezetés dönthet a 

vendéghallgatói státusz megadásáról, a diák kiemelkedő és folyamatos szakmai gyakorlata esetén.) 

 

2. Az iskolavezetés fenntartja a jogot, hogy az előzetesen kiadott órarendben szereplő órákat, gyakorlatokat, az előadókat 

és a helyszíneket indokolt esetben bármikor megváltoztassa.  

 

3. Az órák kezdési időpontját (előadások, műhelygyakorlatok, televíziós gyakorlatok, szerkesztőségi látogatások, szakmai 

kirándulások stb.) kérjük pontosan betartani! A tanárnak jogában áll az órájára későn érkezőket csak a szünetben, 

vagy egyáltalán nem engedni bekapcsolódni a munkába. Súlyos vagy ismételt fegyelmezetlenség esetén a 

foglalkozásról a hallgató kiküldhető! 

 

4. A Komlósi Oktatási Stúdió foglalkozásain elhangzó, s az előadó külön kérésére bizalmasan kezelendő információk 

nem publikálhatók. Bármilyen órán, foglalkozáson egyéni hang- és/vagy képrögzítéshez a tanár/vendég szóbeli 

hozzájárulása szükséges. 

 

5. A hallgatók anyagi felelősséggel tartoznak az oktatás helyszínéül szolgáló bármely épület valamennyi helyiségének, 

illetve eszközeinek állapotáért, különös tekintettel az előadótermek, valamint a tv-stúdió és -vezérlő berendezéseire, 

illetve a számítógépekre.  

 

6. A rend, tisztaság és csend megőrzésére a hallgatók fokozottan ügyeljenek! A kabátokat és más levetett ruhadarabokat 

a folyosón elhelyezett fogasokon kérjük tárolni.  

 

7. A Műszertechnika Irodaház közös használatú területein (porta, lépcsők, folyosók, mellékhelyiségek, konyha) 

mindenkinek kötelessége betartani az irodaházban elvárt viselkedési normákat. Hangoskodni, illetve a többi bérlőt 

megzavarni szigorúan tilos! Ennek megszegése a KOS hallgatóinak sorából történő azonnali kizárást eredményezhet. 

 

8. Az előadótantermekben, stúdióban hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. 

 

9. Szerkesztőségi gyakorlatokon, televíziós és rádiós műhelylátogatások, múzeumi séták során a hallgatók az ott dolgozók 

munkáját a legkisebb mértékben sem zavarhatják. A későn érkezők automatikusan kizárják magukat a programból. 

Személycsere – az előzetes jelentkezésekhez képest – a beléptetési formaságok („névleadás”) miatt nem lehetséges. 

 

10.A KOS oktatási termeiben az asztalokra ülni, lábat a székre tenni, a felfüggesztett berendezési tárgyakba kapaszkodni 

tilos! 

 

11. A Műszertechnika Irodaház helyiségeiben – beleértve az erkélyt is – dohányozni szigorúan tilos! A dohányzásra 

kijelölt helyek a földszinten találhatók, a bejárat előtt, illetve a belső udvarban. 

 

12. Az iskola internetes rendszerének feltörésére tett kísérlet, a tűzfal megtámadása, vagy bármely adat illetéktelen letöltése 

a KOS hallgatóinak sorából történő azonnali kizárást von maga után. 

 

13. A KOS-iroda nyitvatartását a foglalkozásokhoz igazítjuk. Amennyiben az órarendben más időpont („kapunyitás”) nem 

szerepel, a KOS helyiségeit kb. 30 perccel az első meghirdetett aznapi esemény előtt nyitjuk. 

 

II. A technikai berendezések használatáról 
 

14. A stúdió-vezérlőben hallgató csak akkor tartózkodhat, ha ezt feladata feltétlenül indokolja. 

 

15. Külső forgatások esetén a forgatás pontos időpontját, helyszínét a forgatás előtt legalább három nappal be kell jelenteni 

a KOS technikai vezetőjének. Operatőrt, technikát csak ebben az esetben tudunk biztosítani! Az iskola eszközeivel 

(kamera stb.) végzett saját kezű forgatások alkalmával a hallgatók anyagi felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel 

tartoznak a szakszerűtlen használatból eredő hibákért, károsodásokért. 

 

16. A stúdiótechnika kizárólag előzetes időpont egyeztetés és technikusi felügyelet mellett használható!  

 



17. A stúdiót igénylő foglalkozások (hangalámondási, közvetítési gyakorlatok stb.) előzetes feliratkozás alapján zajlanak.  

 

18. A stúdióban televíziós, rádiós gyakorlat azonnali megismétlésére csak és kizárólag súlyos technikai hiba esetén nyílik 

lehetőség, minden más esetben a hallgatónak „élő adás”-szerűen folyamatosan folytatnia kell a munkát.   

 

19. A televíziós gyakorlatokat csak az órarendben kiadott időpontban – az előzetes feliratkozás alapján – lehet teljesíteni, 

amelyik hallgató ebben az időpontban a feladatot nem tudja elvégezni, annak pótlására csak az iskolavezetés által kiadott 

központi pótlási időpontban van lehetőség. Televíziós gyakorlat pótlására központilag csak egy alkalommal, ezen felül 

egyénenként csupán kivételesen indokolt esetben tudunk lehetőséget biztosítani.  

 

20. A KOS-iroda berendezéseit (számítógép, szkenner, telefon stb.) a hallgatók csak az iskolavezetés engedélyével 

használhatják, és felelősséggel tartoznak a berendezések nem rendeltetésszerű használatából eredő hibákért. 

 

21. Természetesen a saját eszközök használata megengedett. A KOS-irodában ingyenes internet használatra (wifi) van 

lehetőség.  

 

III. A tandíjról, ösztöndíjról 
 

22. A tanfolyam I. és II. félévi tandíját is három részletben lehet befizetni: a tandíj első részét (160 000 forintot) a félév első 

oktatási napjáig, a fennmaradó összeget két részletben, két hónapos határidőn belül. Az iskola garantálja, hogy a 

tanulmányok megkezdésétől számított 1 éven belül nem emel tandíjat, azaz a II. félév az I-ével azonos áron 

végezhető el, megszakítás nélküli képzés esetén. 

 

23. Amennyiben a hallgató beiratkozott – félévi tandíját pedig részben vagy egészben befizette –, a befizetett összeget 

nem áll módunkban visszafizetni! Amennyiben a beiratkozás után félévhalasztási igényét jelzi, úgy befizetett tandíját 

egy félév halasztása esetén 80, két félév halasztása esetén 60%-ban tudjuk beszámítani, de csak abban az esetben, ha 

tanulmányait legkésőbb két félév múlva folytatja. 

 

24. Az első félévben kiemelkedően teljesítő hallgatók közül a legkiválóbb – a szakvezető tanárok javaslata, a féléves 

részvizsgajegyek, a vizsgateszt és a vizsgaremek alapján – tandíj-kedvezményben részesülhet, tandíjmentességet kaphat. 

Az ösztöndíj osztható, illetve visszatartható. Abban az esetben, ha az ilyen kedvezményben részesült hallgató a 

következő félévben nem folytatja tanulmányait, ösztöndíját elveszíti. 

Az oktatási év végén az iskola nem oszt automatikusan ösztöndíjat a végzős hallgatóknak, azonban a sikeres záróvizsgát 

tett diákok részesülhetnek az iskola által alapított díjakban és az azzal járó anyagi elismerésben: Kovácsi László Média-

díj, illetve Zsigmond Márta Média-díj (hallgatói kategória). Ezek odaítélése nem csupán az egész éves teljesítmény és 

vizsgaeredmény, hanem a tehetség és a várható pályaív figyelembe vételével történik. Szempont a névadó 

szellemiségének, illetve munkásságának követése. A díjakat nem automatikus rendszerességgel, hanem arra érdemes 

jelölt egészévi kiemelkedő teljesítménye esetén ítéljük oda.  

 

25. A félévi ösztöndíj, a Kovácsi- vagy Zsigmond-díj, valamint a KOS-tőzsde (lásd 36. pont) eredményéért járó elismerés 

nem zárja ki egymást, akár mindegyiket megszerezheti ugyanazon hallgató.  

 

26. A hallgatók a félévek végén záróvizsgát tesznek. Vizsgadíj nincs. Sikertelen vizsga kétszer ismételhető, a pótvizsga díja 

alkalmanként és vizsgánként 5000 forint. Halasztott vizsga díja szintén 5000 forint.  

 

27. A vizsgarendben megjelölt határidőktől csak különös indokkal, szoros kivételként lehet eltérni. A KOS nem köteles 

elfogadni és értékelni a bármilyen oknál fogva határidőn túl érkezett anyagokat. Valamennyi vizsgaanyag (például film, 

újság, szakmai esszé stb.) határidőn túl történő leadása után 5.000 forint késedelmi díj fizetendő, csak ennek 

beérkezése után kezdődik el a munkák értékelése. 

 

IV. A tanulmányi munkáról, vizsgarendről, médiaszereplésről 
 

28. A tanfolyam ideje alatt a hallgatóknak az iskolában készített televíziós, rádiós munkái, bármilyen írásai a Komlósi 

Oktatási Stúdió szellemi tulajdonának tekintendők. Így azokat a hallgató csak az iskolavezetés engedélyével teheti közzé. 

Különösen vonatkozik ez a tiltás a közösségi oldalakra és a blogokra, online-felületekre. („Alapesetben” a közlésnek 

nincs akadálya, így kérésre az iskola – a megjelölt anyaggal kapcsolatosan – rövid időn belül megadja az engedélyt.)   

 

29. A KOS saját propaganda-tevékenysége során a hallgatók nevét, munkáit, illetve bármilyen az iskolában végzett 

vagy az iskolához köthető médiamegnyilvánulásait, valamint későbbi tevékenységeiket, nyilatkozataikat, 

médiaproduktumaikat, médiasikereiket külön engedélyezés, értesítés és térítés nélkül, korlátlan ideig 

felhasználhatja.  

 

30. A részvétel a KOS programjain, illetve az iskola szervezésében zajló bármilyen eseményen (pl. kiállításon, nyilvános 

előadáson, utcai forgatáson) közszereplésnek minősül. Amennyiben a hallgató nem szeretné, ha az iskolával kapcsolatos 



felvételek nyilvánosságra kerülnének, ezt előzetesen jeleznie kell. A KOS megkísérli ezt maximálisan figyelembe venni, 

de előre jelzi, hogy 100 százalékos garanciát nem tud nyújtani, hogy – pl. egy iskolai csoportképen – hallgatója nem 

látható.  

 

31. A KOS-stúdióban felvett televíziós munkákat a hallgatók saját Google Drive mappájukban megtekinthetik, illetve 

letölthetik onnan. A képzés befejezését követően a diákok még 2 hónapig érik el ezt a mappát. A televíziós, rádiós 

gyakorlatokra kapott étékeléseket a hallgatók megtarthatják. 

 

32. Az írásban kért munkákat (cikkírási feladatokat) kizárólag e-mailben fogadjuk el. Értékelésük általában 

elektronikus formában történik. A beérkező e-mailekre jóváhagyó „OK” választ küldünk, reklamálni kizárólag ennek a 

válasz e-mailnek a birtokában lehet. A tanár kézírásával javított, papíron kézhezvett cikk-értékeléseket a diákoknak 

láttamozás és aláírás után a „Cikkek vissza” fachba kell tenni. 

 

33. Az első félévi teljesítménye alapján eltanácsolt hallgató vendéghallgatóként beiratkozhat a tanfolyam II. félévére, ebben 

az esetben azonban nem garantáljuk, hogy a tanfolyam végén oklevelet kap.  

 

34. Hallgatóink alaphelyzetben mindkét félévben egy-egy szakműhelyt, azaz gyakorlati órát látogathatnak. Ennek elvégzése 

a vizsgára bocsátás feltétele. Lehetőség nyílik további műhelyek felvételére, ezek azonban térítéskötelesek: 

műhelyenként 20 000 forint. A 2., 3., 4. műhely csak ezen díj előzetes befizetése esetén kezdhető meg. (Az iskola 

vezetése egyes, különleges esetekben dönthet úgy, hogy az adott félévben több műhely elvégzésre biztosít ingyenes 

lehetőséget.)   

 

35. Az iskola a hallgatók létszáma által indokoltnál több műhelyt hirdethet meg a beiratkozás után, ezek számát azonban az 

érdeklődők létszáma és aránya szerint csökkenti. Amennyiben a hallgató által a felvételi adatlapon megjelölt 

szakterületnek megfelelő műhely nem indul be sem az első, sem a második félévben, a hallgatónak jogában áll félévet 

halasztani (legfeljebb egy alkalommal). A hallgatók tudomásul veszik, hogy egyes műhelyfoglalkozásokhoz a KOS 

korábbi, végzett hallgatói – térítés ellenében – előzetes jelentkezés alapján csatlakozhatnak, teljesjogú műhelytagként. 

 

36. A KOS félévenként meghirdeti KOS-tőzsde versenyét, valamennyi beiratkozott hallgató részvételével. A KOS-

tőzsdében a kezdő és a végzős hallgatók közös mezőnyben versenyeznek az egyetlen egyéni ösztöndíjért. A feladatokat 

a www.riporteriskola.hu honlapon tesszük közzé, előre nem tudható számban és rendszerességgel. A megoldásokért 

KOS-tőzsdepont jár. Egy félév során minimum két feladat teljesítése kötelező. Ennek hiányában a hallgató vizsgára 

nem bocsátható. Az alapszakasz végeztével a legtöbb pontot szerzők a döntőbe, vagy esetleg az ezt megelőző 

elődöntőbe kerülnek. Pontszámukat magukkal viszik. A tőzsde-félév a TTT (Tőzsde Top Ten) döntőjével zárul. A 

vetélkedő győztese részösztöndíjban részesül.  

 

37. Maximált létszámú műhely-sorozaton a műhelyvezető tanár ragaszkodhat az előzetesen megállapított létszámhatárhoz – 

adott esetben külön felvételi beiktatásával. Műhelyválasztáskor a végzős hallgatók élveznek előnyt.  

 

38. Ha egy hallgató féléves munkáját hiányzások vagy egyéb okok miatt a hallgató által választott szaktanárok egyike sem 

tudja értékelni, illetve záróvizsgái hiányosak, az a félév megismétlésével jár. 

 

39. A vizsgára bocsátás feltétele minden esetben a két terület – elektronikus média, illetve írottsajtó (online) – meghatározott 

számú feladatainak teljesítése: mindkét félévben a választott szakterület feladataiból minimum 80%, a másik szak 

feladataiból minimum 40%. Amennyiben a hallgató a meghatározott feladatokat ilyen arányban nem teljesíti, illetve 

bármilyen adminisztratív (bizonyítvány-másolat, fénykép, tandíj stb.) kötelezettségét nem rendezi, vizsgára nem 

bocsátható!  

 

40. A hallgatók televíziós és írottsajtós gyakorlat, fogadóóra (beszédtechnika stb.) vagy gyakorlatra való felkészülés címén 

óráról nem hiányozhatnak. 

 

41. A határidőn túl leadott kötelező feladatokat (cikkek, televíziós gyakorlatok, pályázatok stb.) az iskola vezetése, illetve a 

szaktanár nem köteles értékelni. Késedelem esetén automatikusan egy jegy levonás alkalmazandó. 

 

42. A végzős hallgatók oklevelében a két félév részjegyeinek összesítése adja az általános minősítést, emellett szerepel a 

választott szak(ok) vizsgajegye (minimum egy, maximum három műhelyjegy) is. Az általános érdemjegy esetében a 

vizsgabizottság, illetve az iskolavezetés – tekintettel a szakmai produktumok szubjektív megítélésére – egy teljes 

jeggyel bármely irányban eltérhet.  

 

43. Az iskola valamennyi hallgatója tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az évközi feladatok, részvizsgák, írásbeli munkák, 

záróvizsgák eredményeit, értékelését, nevükkel az iskola saját honlapján közzé tegye.   

 

44. Bármely média által szervezett rendezvényen (sajtótájékoztató, vetélkedő stb.) a Komlósi Oktatási Stúdió nevét csak az 

iskola által delegált hallgatók használhatják.  

 

http://www.riporteriskola.hu/


45. Az iskola által esetlegesen indított ún. Mesterkurzuson csak jeles, vagy jó rendű minősítést szerzett hallgatók vehetnek 

részt. Az önköltséges Mesterkurzus működtetéséért az iskola nem szavatol, beindítását csak megfelelő számú jelentkező 

esetén garantálja. 

 

46. Az iskola extrém esetben (vis maior) nem garantálja a második félév megtartását. Viszont mindent megtesz a hallgatók 

számára az oktatás bárminemű, bárhol történő folytatására. 

 

47. A KOS hallgatói hozzájárulnak, hogy megadott internetes postafiókjukra az iskola ideje alatt és az azt követő 

években a KOS levelet, hírlevelet, bármilyen médiaeseménnyel kapcsolatos tájékoztatót küldjön (nem más cég 

reklámját!). Amennyiben ehhez az iskola befejezése utáni időszakban valaki nem járul hozzá, azt kérjük, írásban jelezze!  

 

48. A KOS-t sikeresen elvégzett hallgatók a pályakezdésüket követő három évben kötelesek minden róluk 

megjelenő, médiatevékenységüket érintő nyilatkozatukban megemlíteni iskolánkat, külön kérve az újságírót 

ennek megjelentetésére. 

 

49. Az iskola adatbázisának folyamatos frissítése céljából kérjük, hogy a hallgatók a tanfolyam elvégzése után is 

rendszeresen tájékoztassák iskolánkat személyi adataik (munkahely, lakcím, e-mail cím, telefonszám stb.) 

változásáról, illetve médiapályafutásuk állomásairól. 

 

50. A KOS semmilyen állást, munkát, casting-lehetőséget nem szavatol, ám a lehetőségekhez képest mindent elkövet, 

hogy a tudomására jutott válogatásokon az iskola aktuális és a korábbi két évben végzett hallgatói 

szerepelhessenek. Az iskola által meghirdetett állásajánlatokra csak az a hallgató jelentkezhet, illetve csak annak az 

anyagát küldjük tovább, aki aktuális félévi tandíjának esedékes részletét a megjelölt határidőig befizeti. Amennyiben a 

meghirdető limitált létszámú jelentkezőt kér, az iskolavezetés kizárólagos joga a válogatás. 

 

Budapest, 2021. január 

 

 

   

 


