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KEDVEZMÉNYES TANULMÁNYI REND IRÁNTI KÉRELEM 

 

Kérelmező neve: _______________________________________ Neptun kód:_______________ 

szak: __________________________________________________________________________ 

munkarend: _________________ évfolyam: ______  

Előző féléves súlyozott tanulmányi átlag:__________ Teljesített kredit (össz.): _______ 

Értesítési cím: __________________________________________________________ 

Telefonszám: __________________________ 

Kérem, hogy a _______________ tanév _____ félévére kedvezményes tanulmányi rendet 

engedélyezni szíveskedjenek a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 20. § 

a) a hallgató valamely szakterületen kiemelkedő, bizonyított elméleti vagy gyakorlati teljesítménnyel 
rendelkezik; 

b) a hallgató országos, illetve nemzetközi szinten elismert tudományos munkát végez; 
c) a hallgató kiemelkedő országos, illetve nemzetközi szintű sportoló az adott sportág országos 
szövetségének javaslata alapján; 
d) a hallgató külföldi részképzésben vesz részt, ideértve a külföldi ösztöndíj elnyerését is; 
e) a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló és az Egyetem nem kizárólag hivatásos szolgálati 
jogviszonyban állók részére hirdetett képzésében részt vevő hallgató részére a kiküldetés idejére; 
f) a hallgató a képzése céljával összefüggő ösztöndíjprogramban vesz részt; 

g) a hallgató engedély alapján az ajánlott tantervben meghatározottól eltérő időszakban teljesíti a 
szakmai gyakorlatot; 

h) szülés, továbbá baleset, súlyos betegség vagy más, a hallgató önhibáján kívüli váratlan ok miatt, 
továbbá gyermeknevelésre tekintettel a gyermek három éves koráig; 
i) a hallgató országgyűlési, illetve helyi önkormányzati képviselő, vezető kormánytisztviselő, a 
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának, EHÖK, kari HÖK vezető tisztségviselője; 
j) az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a fogyatékossággal élő hallgató részére; 

k) a hallgató párhuzamos képzés keretében az Egyetem más képzésében vagy más felsőoktatási 
intézménynek a hallgató képzése képzési területéhez szorosan kapcsolódó más képzésében is 
tanulmányokat kíván folytatni és 

ka) legalább 3,50 feletti súlyozott tanulmányi átlaggal zárta az előző félévet, vagy 
kb) a kettős jogállású hallgató részidős képzésben vesz részt, a beiskolázó szerv a kérelmet 
támogatja, és legalább 3,50 feletti súlyozott tanulmányi átlaggal zárta az előző félévet; 

l) az állami légiközlekedési alapképzési szak hallgatója részére, amennyiben az az ajánlott tanterv 
által előírt gyakorlati képzés teljesítéséhez szükséges; 
m) az Egyetem és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény hatálya alatt álló munkáltató között létrejött együttműködés keretében 
- amennyiben az együttműködési megállapodás, vagy az együttműködéssel összefüggésben a dékán 

ettől eltérően nem rendelkezik - részmunkaidőben, maximum heti 20 órában foglalkoztatott, nappali 

munkarendű képzésben résztvevő hallgató esetén, alapképzésben és osztatlan képzésben négy, 
mesterképzésben két félév teljesítését követően, emellett azon hallgatók esetében, akik az 
Egyetemen vagy annak jogelőd intézményeiben végezték el az alapképzésüket, mesterképzésük első 
félévétől számítva. 
  

pontja alapján. * 

 

 



 

 

 

 

 

Kérelmemet az alábbiakkal indokolom: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

A felvett tantárgyak teljesítésre vonatkozó intézeti előírások (a táblázat újabb sorokkal bővíthető): 

Tantárgy neve és 

kódja (olvashatóan 

töltse ki!) 

Kötelező 

foglalkozás 

alól felmentés 

(N: nem,                    

T: teljes,                    

R: részleges) 

Feladatok beadási 

és pótlási módja, 

feltételei 

(pl.: zárthelyi 

dolgozatok, 

beszámolók) 

Feladatok 

beadási 

határideje 

Vizsgák, tárgy-

követelmények 

teljesítési 

határideje 

(max. a következő 

szorgalmi időszak 

kezdetéig) 

Oktató neve 

és aláírása 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó kérelmét a tanszéki 

előírásokra tekintettel a Hallgatói Tanulmányi Vizsga és Szociális Ügyek Bizottsága bírálja el. 

 

Kelt: __________________________     

         kérelmező aláírása 

* a megfelelőt kérjük aláhúzni 

 

 

 


