
FIGYELEM! Azon nappali tagozatos hallgató, aki munkaviszonyra hivatkozással indokolja a 
kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelmét, részére a Tanulmányi Bizottság legfeljebb két kurzusra 
engedélyez kedvezményes tanulmányi rendet. Amennyiben a hallgató kettőnél több kurzusra terjeszt elő 
kérelmet, úgy a Tanulmányi Bizottság legfeljebb csak a listában szereplő első két kurzust támogathatja, 
a többit érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

Kedvezményes tanulmányi rend 

A kérvényt csak a Tanulmányi Osztályra lehet leadni. A kérelmek beadási határideje: a szorgalmi időszak 3. hetének 

utolsó munkanapja (2019. szeptember 20.) 

Iktatószám: ……………………………………….. 

Átvétel dátuma: …………………….......................... 

Alulírott …….……………………………, …….évf. ……………………. szakos .......................... tagozatos hallgató, 
Lakcím: ………………………………………………, kérem, hogy tanulmányaimat kedvezményes 
tanulmányi rend szerint folytathassam a ...........tanév ….félévében.......................................... szakomon. 
Indoklás:….………………….…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………. 
………………………………………………………...………………………………………………………………………………………. 
Tanulmányi terv: (pótlapon folytatható)* 
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* Külföldi részképzés során csak a tanulmányi szerződésben rögzített és teljesített tárgy elfogadása biztosított. A kurzus változása, 
vagy nem teljesítése esetén az elfogadásról a TB az illetékes oktatási szervezeti egység véleménye alapján dönt. 

Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem díja 4.500 Ft. (a díjtétel NEM tárgyanként értendő; egy kérelem díja 4.500 Ft – ha 
több lapos a kérelem, akkor is csak egyszer kell befizetni ezt az összeget). 
Díjtétel kiírásánál a „Tárgyak” résznél nem kell semmit kiválasztani. 
Az Erasmus vagy Campus Mundi program keretében kiutazó hallgatók esetében a kérelemnek nincs szolgáltatási díja. 

 

Dátum:……………………………………. ……………………………………….……………………….. 
hallgató aláírása 

Az illetékes oktatási szervezeti egység a tanulmányi tervet jóváhagyja: IGEN / NEM dátum: 

…………..………………….…………………………………………… 
Oktatási szerv. egységvezető aláírása 

A TB döntése 
• A kedvezményes tanulmányi rendet a TB ……….. számú határozata alapján ………………………………. 
tanév ..................... félévében támogatja. 

 
• A kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó kérelmet a TB .............. számú határozata alapján 

………………… tanév .................. félévében nem támogatja. 

 
Indoklás: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A TB javaslatát engedélyezésre a Dékánnak átadta: dátum: .............................................................. aláírás 


