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002 – MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

 

Alapvető tudnivalók 

A méltányossági kérelemmel kivételes esetekben a hallgató felmentést kérhet a Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzat (TVSZ) valamely pontja alól annak 61. alcíme alapján. A kérvény az egyetemi 

tanulmányok alatt bármikor – aktív és passzív félév során egyaránt – leadható.   

Fontos, hogy méltányossággal a hallgatók képzési szintenként (alap- és mesterképzés) 

egyszer élhetnek. (Elutasított kérelem esetén nem minősül felhasználtnak a méltányosság.) 

A méltányossági kérelem nem nyújtható be a következő esetekben:  

1) A hallgató szándékos magatartása miatt került rendkívüli helyzetbe. 

2) A Nemzeti felsőoktatási törvényben (Nftv.) foglalt szabályok esetén. 

a. Szakmai gyakorlat teljesítése; 

b. Átsorolási szabályok; 

c. Az előírt kreditekre vonatkozó szabályok; 

d. Záróvizsga szabályok; 

e. Oklevél kiállítási szabályok; 

f. Fizetési kötelezettségek teljesítése. 

3) A Képzési és Kimeneti Követelményekben foglalt előírások esetén. 

4) A mintatantervben foglalt előírások esetén. 

a. Tantárgyak teljesítése; 

b. Kritériumkövetelmények teljesítése; 

c. Szakdolgozat vagy diplomamunka készítés. 

5) Az előtanulmányi rend, tanulmányi előkövetelmények esetén. 

6) A fegyelmi határozatok (pl. tanulmányi szabálytalanság) jogkövetkezményei esetén. 

Jogosultak köre 

A kérelmet az Egyetem bármely hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója leadhatja 

függetlenül attól, hogy aktív vagy passzív státusszal jelentkezett be az adott félévre. 
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Leadás menete 

A méltányosság gyakorlásához a NEPTUN rendszerben az Ügyintézés / Kérvények menüpont 

alatt a 002 Méltányossági kérelem kérvényt szükséges benyújtani. A leadás menete a következő:  

1. A kérvény benyújtása során egyértelműen meg kell határozni, hogy a TVSZ mely 

pontja alól szeretne a hallgató felmentést kérni a méltányosság gyakorlásával. 

 

2. A kérvény legfontosabb része az indoklás. Itt maximum 500 karakterben meg kell 

indokolni a kérvény leadásának okát, a körülményt, ami a méltányosság gyakorlásához 

vezetett. Fontos, hogy a kérelemben minden olyan tényező szerepeljen, amely a 

hallgatót az adott tanulmányi cselekmény elvégzésében hátráltatta. 

 

3. Az indoklásban megfogalmazott okokat és körülményeket minden esetben igazolni 

szükséges. Az igazolásokat a kérelemhez szükséges mellékletként csatolni.  

a. Ha egészségügyi okról van szó, akkor annak rövid leírása és ha van rá mód 

akkor igazolása szükséges. Az igazolás lehet orvosi igazolás, orvos által 

hitelesített igazolás, nyilatkozat stb. 

b. Ha szociális szükséghelyzet áll fenn, akkor annak a rövid leírása és ha van rá 

mód akkor igazolása szükséges. Az igazolás lehet munkaszerződés, jövedelem 

igazolás, szülő által hitelesített nyilatkozat stb. 

c. Ha egyéb okról van szó, akkor az okok, okfolyamat leírása és ha van rá mód, 

akkor igazolása szükséges. Az igazolás lehet nyilatkozat, oktatói támogatás, 

levelező fiókból kiexportált képernyő fotó stb. 

4. A kérelem leadásakor nyilatkozni kell arról, hogy van-e folyamatban más kérelem, 

amely érinti a méltányosság gyakorlását. Amennyiben van ilyen, úgy a Folyamatban van 

lehetőséget szükséges választani, ellenkező eseten a Nincs folyamatban lehetőséget.
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Leadási időszak 

A kérelem bármikor leadható. 

Leadás díja 

A kérvény nem díjköteles. Amennyiben a hallgató olyan kérést nyújt be, amely a TJSZ 2. számú 

melléklete alapján különeljárási díjhoz kötött, úgy azt a díjat köteles a hallgató megtéríteni. 

Egyéb tudnivalók 

• A méltányosság gyakorlásának szabályzati hátterét a TVSZ 61. alcíme taglalja.  

• A méltányossági kérelmet a Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) bírálja el. 

• A méltányossági kérelmet a KTB kivételes, sürgős eljárásban 8 napon belül bírálja el. 

• A méltányossági kérelem ügyében hozott határozat ellen a hallgató annak 

kézhezvételétől számított 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezéssel élhet. 


