
 
 

 

 

 

022 Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem 

Kitöltési útmutató: 

A kérvény kitöltésénél az alábbi indokokra hivatkozva csak akkor adható meg a kért kedvezmény, ha a hallgató az alábbiak alapján 

megfelelően tölti ki azt. 

1. Kiemelkedő tanulmányi eredmény:  

Szükséges az előző féléves kreditindex, súlyozott tanulmányi átlag, kumulált súlyozott tanulmányi átlag feltüntetése. 

2. Részképzésben / párhuzamos képzésben való részvétel:  

Párhuzamos, ill. részképzés képzés esetén kedvezmény csak akkor adható, ha a hallgató mindkét képzésen aktív státuszú az adott 

félévre vonatkozóan. Szükséges a párhuzamos képzésről az aktuális félév hallgatói jogviszony igazolása, az aktuális órarenddel 

együtt. Valamint szükséges egy indoklás arról, hogy miért éppen az adott képzésen kéri a hallgató a kedvezményes tanulmányi 

rendet. Külföldi ösztöndíj esetén (pl. Erasmus, CEEPUS) igazolni kell, hogy a kinti tanítási időszak pontosan mettől meddig tart, 

kedvezmény csak erre az időszakra adható. A kedvezményt a hallgató az ütköző tárgyaira kaphatja meg. 

3. Kiemelkedő közösségi, szakmai tevékenység vagy közfeladat ellátása:  

Részletes leírása mind a tevékenységnek, mind pedig az elért eredményeknek és az illetékes szervezet (pl. szakkollégium, tanszék) 

által hitelesített igazolás ezekről, és az ezzel járó kötelezettségekről, amelyek az órára járást, zárthelyik/vizsgák adott időpontban 

való megírását akadályozhatják. 

4. Országos szintű, aktív élsportolói tevékenység: 

Részletes leírása mind a tevékenységnek, mind pedig az elért eredményeknek (pl. sport esetén az elért eredmények: 2018. EB 2. 

hely stb.) és az illetékes szervezet (pl. sportegyesület) által hitelesített igazolás ezekről, és az ezzel járókötelezettségekről, 

amelyek az órára járást, zárthelyik/vizsgák adott időpontban való megírását akadályozhatják. 

5. Szülés, illetve gyermekgondozás, továbbá szülési szabadság: 

Részletes leírás a fennálló helyzetről, illetve annak várható időtartamáról. Amennyiben lehetséges, a fennálló tények hivatalos 

dokumentumokkal való igazolása szükséges. 

6. Szociális és egészségügyi indokok:  

Részletes leírás a szociális/egészségügyi helyzetről, és amennyiben lehetséges, ezek hivatalos dokumentumokkal való igazolása. 

Nem adható kedvezményes tanulmányi rend annak, aki dolgozik, ezért nem tud órákra járni. 

Az alábbi kedvezmények igényelhetők azokra a tárgyakra/időszakokra, amelyekkel kapcsolatban indoklás és igazolás érkezett:  

• Óralátogatás alóli kedvezmény  

• Számonkérés, vizsgák más időpontban való megírása  

• Egyéb kedvezmények 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

A kérvény megfelelő kitöltése nem egyenlő az automatikus elfogadással, a döntés a Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) jogkörébe 

tartozik. Továbbá figyelemmel kell lenni arra, hogy a kérvény elfogadása csak egy „elméleti engedély”. A hallgató köteles a kérvény 

elfogadását követő két héten belül az adott tantárgy oktatójával egyeztetni a kedvezményről, aki a sikertelen egyeztetés indokán 

megtagadhatja azt. A kérvényhez mellékelni szükséges egy Excel fájlt, amiben a hallgató megadja a kedvezménnyel érintett 

tantárgy nevét, tárgykódját és a kedvezmény típusát. A KTB döntését a KTH határozatban rögzíti. A hallgató a KTB döntése alapján 

egyeztetni köteles a tantárgy teljesítés módját a tantárgyfelelős tanszékkel. Eltérés esetén a KTH Neptun üzenetben értesíti a 

hallgatót az eljárásról. 

 

 

Kérvénybeadásra rendelkezésre álló időszak: 

Az első négy pont szerinti esetekben legkésőbb a regisztrációs hét végéig van lehetőség a kérvény beadására. 

Amennyiben a hallgató az ötödik vagy hatodik pont alapján kérelmez kedvezményes tanulmányi rendet, arra a félév közben 

bármikor lehetősége van, a kérvény folytonosan elérhető. 

 

 

Díja: 

A kérvény nem díjköteles. 

  


