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Tisztelt Hallgató! 

 

Az alábbiakban a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ) 20. § -ában 

szabályozott kedvezményes tanulmányi rend kérelmezési folyamatáról, 

eljárásrendjéről tájékoztatjuk.  

 

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. Azok a Hallgatók, akik 

valamilyen speciális helyzetből kifolyólag nem tudnak rendszeresen részt venni az 

előadásokon, gyakorlati foglalkozásokon, a benyújtott kérelem elfogadását követően, 

határozat formájában mentesülnek az óralátogatási kötelezettség alól, de a tanulmányi-

és vizsgakötelezettségüket teljesíteniük kell.   

 

A Hallgatói-és Tanulmányi Ügyek Bizottsága (továbbiakban: HTVSZÜB) hoz döntést, de 

előzetesen a tantárgyfelelősök/oktatók meghatározzák az adott tantárgy teljesítésének 

feltételeit, a vonatkozó követelményrendszert.  

 

Kedvezményes tanulmányi rend illeti meg kérelem nélkül is a Hallgatót, az alábbi 

esetekben, a TVSZ 20. § (20) 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. 

 

 

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Tanulm%C3%A1nyi_%C3%A9s_Vizsgaszab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2021.06.25-t%C5%91l.pdf
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A Kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó kérelem benyújtása félévente 

szükséges, kizárólag az adott tanulmányi félévre vonatkozik.  

 

A kérelem elérhető a kari honlapon, továbbá a Neptun-rendszerben.  

 

A szükséges oktatói vélemények, feladatszabások után a Tanulmányi Osztályon kell 

leadni. A Neptun-rendszeren keresztül beérkező kérelmet, az oktatók elektronikusan 

bírálják el.  

 

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/oktató állapítja meg.  

 

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: Matematika 1.  

2. számú melléklet: Mikro-és makroökonómia 

 

A hivatalos levelezésben, e-mailben minden esetben szerepeltesse a tárgyban, az 

oktatott tárgy nevét, tárgy-és kurzuskódját, melyre a kedvezményes tanulmányi 

rend engedélyezését kérelmezi.  

 

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 kérelem kizárólag a megfelelő pont – csak egyetlen pontot jelöljön meg – 

megjelölésével nyújtható be.  

 

Rendkívüli esetben a kérelem a félév során is benyújtható: 

 

Szülés, továbbá baleset, súlyos betegség vagy más, a hallgató önhibáján kívüli 

váratlan ok miatt, továbbá gyermeknevelésre tekintettel a gyermek három éves 

koráig. 

 

Az indokot hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat, minden esetben mellékletként 

csatolni kell a kérelemhez. Az igazolások benyújtása nélkül, a kérelem formai okokra 

hivatkozva elutasításra kerül.  
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Abban az esetben, ha a kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó kérelem 

elutasításra kerül, a   Hallgatónak a tantárgyakat annak meghatározott követelményei 

szerint teljesítenie kell. Ebben az esetben a félév passziválása további lehetőség lehet.  

Amennyiben az első félév teljesítése előtt, illetve két egybefüggő passzív félév után 

további szüneteltetést igényelne a HTVSZÜB részére benyújtott igazolásokkal 

kérvényezheti a 2 félévet meghaladó szüneteltetését a tanulmányainak, szülés, baleset, 

vagy más váratlan ok miatt.  

 

Pozitív elbírálás esetén a Hallgató a Neptun-rendszeren keresztül, határozat 

formájában értesül a döntésről.  

Jelentkeznie kell személyesen az érintett tárgyak oktatóinál a félév elején és a döntés 

kézhezvételétől számított 10 napon belül egyeztetnie szükséges a követelményekről.  

 

A kérelem elbírálásáig a Hallgató kötelezettsége, az órák látogatása, nem mentesül ez 

alól. A kérelme esetleges elutasítása esetén az addigi hiányzásai – az elbírálás 

időtartamára tekintettel – utólagosan nem tekinthetők igazoltnak. 

 

További kérdés esetén keresse a Tanulmányi Osztály referenseit bizalommal.  

 

 

Baja, 2022.01.17. 

 

 

 

 

 

Tanulmányi Osztály  

   

https://vtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-osztaly/elerhetosegek

