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Tisztelt Hallgató! 
 
Az alábbiakban fontos információkat talál a kedvezményes tanulmányi rend 
igénylésének folyamatáról. A kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó szabályokat 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 20. §-a tartalmazza. 
 
1. Mi az a kedvezményes tanulmányi rend?  

 
A kedvezményes tanulmányi rend keretében a Hallgató – benyújtott kérelme alapján - 
a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól teljes vagy részleges felmentésben 
részesülhet, illetve vizsgáikat a vizsgaidőszakon kívül is, de legkésőbb a 
következő szorgalmi időszak kezdetéig, a tavaszi félévben július 15-ig – külföldi 
részképzésben résztvevő hallgató esetében a következő regisztrációs időszak végéig – 
teljesítheti. 
 
A kedvezményes tanulmányi rend alapján tanulmányokat folytató Hallgatóknak is 
teljesíteniük kell a tanulmányi követelményeket. A kedvezményes tanrend azoknak a 
rendkívüli helyzetbe került Hallgatóinknak nyújt megoldást, akik nem tudnak 
rendszeresen részt venni az óráikon, így a kötelező (gyakorlati) órák látogatása 
alól felmentésben részesülhetnek, de a tanulmányi- és vizsgakötelezettségek 
alól nem.  
 
A tantárgyak teljesítésének feltételeit a tárgyfelelősök határozzák meg, a 
kedvezményes tanulmányi rend engedélyezéséről azonban a Hallgatói Tanulmányi 
Vizsga és Szociális Ügyek Bizottsága (HTVSZÜB) dönt. 
 
A hallgatót kérelem benyújtása nélkül is kedvezményes tanulmányi rend illeti 
meg a TVSZ 20. § (2a) bekezdése alapján: 
 
a) az Egyetem által létrehozott Ludovika Collegium hallgatói tehetséggondozó 
programban (a továbbiakban: Ludovika Collegium program) történő részvétele esetén 
annak ideje alatt; 
b) az Egyetem által létrehozott sportösztöndíj programban történő részvétele esetén 
annak ideje alatt; 
c) az ERASMUS+ vagy a Campus Mundi Program keretében külföldi résztanulmányok 
folytatása esetén annak ideje alatt. 
 
2. Hogyan és meddig adható be a kérelem?  

 
A Kedvezményes tanulmányi rendet igénylő űrlap minden félévben benyújtandó és 
csak az adott félévre érvényes. A kérelem a kari honlapról tölthető le a Hallgatóknak - 
Tanulmányi ügyek - Hallgatói kérelmek oldalon, melyet a szükséges oktatói aláírások 
beszerzését követően a Tanulmányi Osztályon kell leadni. 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Tanulmányi Osztály csak az oktatói jóváhagyásokkal 
ellátott kérelmeket tudja befogadni! 
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Kedvezményes tanrendet csak azokra a tantárgyakra kaphat a Hallgató, melyeket az 
űrlapon feltüntetett, illetve azt az oktató aláírásával vagy e-mailes visszajelzésével 
jóváhagyta, a teljesítés pontos feltételeit is megadva! A feltételeket a tárgyfelelős 
állapítja meg, szeminárium esetén a szemináriumot vezető oktató.  
 
FONTOS: Amennyiben az oktatói jóváhagyásokat e-mailes visszajelzés formájában 
csatolja kérelméhez, a kinyomtatott űrlapon ugyanúgy tüntesse fel a tárgyat, az 
aláírás helyén pedig jelölje, hogy kinyomtatott e-mailt mellékel alátámasztó 
dokumentumként. A mellékleteket számozással lássa el: pl.: 1. számú melléklet: 
Alkotmányjog; 2. számú melléklet: Civilisztika. Az oktatókkal folytatott levelezés 
során kérjük, hogy az e-mail tárgyában minden esetben szerepeljen az adott 
tantárgy neve, melyre a kedvezményes tanulmányi rend engedélyezését 
kérelmezi! 
 
A kedvezményes tanrend iránti kérelem benyújtásának határideje a szorgalmi időszak 
második hetének vége, azaz 2022. szeptember 16. (péntek) 14:00 óra 

 
3. Milyen indokok alapján nyújthatja be a kérelmet?  

 
Kedvezményes tanulmányi rend az alábbi esetekben a TVSZ 20. § (1) bekezdés 
pontjai alapján – a h), j) és m) pontban meghatározott esetek kivételével az 
alapképzésben 16 kredit megszerzését követően – engedélyezhető:  
 
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 képzésben 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 



 

3 
1083 Budapest, Üllői út 82. | +36 1 432 9000 

POSTACÍM 1441 Budapest, Pf. 60. | tanulmanyi.antk@uni-nke.hu, antk.uni-nke.hu 

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. 
 
A kérelem a megfelelő pont megjelölésével nyújtható be! (Kérjük, hogy csak egyetlen 
pontot jelöljön meg!) 
 
Bizonyos esetekben a kedvezményes tanulmányi rend a félév során is kérelmezhető: 
szülés, továbbá baleset, súlyos betegség vagy más, a hallgató önhibáján kívüli 
váratlan ok miatt, továbbá gyermeknevelésre tekintettel a gyermek három éves 
koráig. 
 
A kérelemhez minden esetben csatolni kell az indokot hitelt érdemlően 
igazoló dokumentumokat! (Ennek hiányában a kérelem formai okból elutasításra 
kerül!) 

 
4. Mi a következménye annak, ha nem engedélyezik a kedvezményes 

tanrendet?  
 

A Hallgatónak a tantárgyakat annak meghatározott követelményei szerint kell 
teljesíteni. Amennyiben nem engedélyezik a kedvezményes tanrendet, lehetőség van 
passzív félév beállítására is. Abban az esetben, ha az első félév teljesítése előtt, vagy 
két egybefüggő passzív félév után további szüneteltetést igényelne a Hallgató, és a 
tanulmányai folytatását szülés, baleset, betegség vagy más váratlan ok nem teszi 
lehetővé, a megfelelő igazolásokkal alátámasztva benyújthatja kérelmét a Hallgatói 
Tanulmányi Vizsga és Szociális Ügyek Bizottságának. 
 
5. Mi a teljesítés feltétele és mik a Hallgató feladatai?  

 
A kedvezményes tanulmányi rend kérelem elfogadása után a Hallgató a Neptun 
rendszeren keresztül (Tanulmányok – Hivatalos bejegyzések) kapja meg az erről szóló 
határozatot. A Hallgató a félév elején köteles jelentkezni a tárgyak oktatóinál – 
egyeztetni a kurzusok teljesítési feltételeiről - a döntés kézhezvételétől 
számított 10 munkanapon belül. A tanulmányi- és vizsgakötelezettségek minden 
Hallgatóra érvényesek. 
 
A kérelem elbírálásáig a hallgató nem kap felmentést az órák látogatása alól, 
ezen időszak alatt a hallgató köteles bejárni az órákra! 
A kérelme esetleges elutasítása esetén az addigi hiányzásai – az elbírálás 
időtartamára tekintettel – utólagosan nem tekinthetők igazoltnak. 
 
Amennyiben a kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelemmel kapcsolatban további 
kérdése adódna, forduljon a Tanulmányi Osztály munkatársaihoz a 
tanulmanyi.ANTK@uni-nke.hu e-mail címen. 
 
 
2022. július 28. 
 

ÁNTK Tanulmányi Osztály 

 


