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014 – KÉPZÉSI IDŐ HOSSZABBÍTÁSI KÉRELEM

 

Alapvető tudnivalók 

A képzési idő Karunkon az alapképzéseken 7 félév, mesterképzéseken 4 félév. Alapvetően a 

hallgatói jogviszony megszűnik, amennyiben a képzési idő kétszeresén belül nem sikerül 

abszolutóriumot szerezni. Indokolt esetben azonban a Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) 

engedélyezheti a képzési idő meghosszabbítását, a tanulmányok sikeres befejezésének 

érdekében. A képzési idő hosszabbítása kétféle alapon történhet: 

• méltányosság terhére, illetve 

• méltányossági kérelem felhasználása nélkül. 
 

Méltányossági kérelem felhasználása nélkül az alábbi esetekben szokta a KTB engedélyezni a 
képzési idő hosszabbítását: 

a) várandóság vagy gyermek születése, 

b) szociális helyzet megváltozása, 

c) egészségügyi helyzet megváltozása (baleset, betegség), 

d) vagy váratlan ok miatt, a hallgató önhibáján kívül. 

 
A fentiektől eltérő esetben a képzési idő hosszabbítása csak méltányosság terhére 
engedélyezhető. 
 
A kérelem egy szabad megfogalmazású kérelem, amelyben a hallgatónak meg kell fogalmaznia, 
hogy mi miatt kéri tanulmányinak meghosszabbítását. Amennyiben lehetséges, a körülmény 
igazolása mellékelt dokumentumokkal szükséges. 

Jogosultak köre 

A kérvényt azok tudják leadni, akik nem szerzik meg az abszolutóriumot a képzési idő 

kétszeresén belül (alapképzésen 14 félév, mesterképzésen 8 félév). 

Leadás menete 

A képzési idő hosszabbításához a Neptunban a 014-es kérvényt szükséges leadni, ennek 

menete a következő: 

1. Be kell jelölnie a hallgatónak, hogy fel kívánja-e használni a méltányossági kérelmét. 

2. A részletes indoklásnál érdemes minden, a kérvény szempontjából releváns 

információt leírni, hogy a KTB minél pontosabban megismerje a helyzetet. 

3. A részletes indoklásnál leírt körülményeket igazoló dokumentumok feltöltése 

mellékletként. 
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Leadási időszak 

Nincs pontosan meghatározva (általában félév végéhez közeledve szokták megnyitni). 

Leadás díja 

A kérvény leadása díjmentes. 

Egyéb tudnivalók 

• A képzési idő szabályzati hátterét a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet és az Nftv 108. 

§ (18) taglalja.  

• A képzési idő alapján történő elbocsátásról a TVSZ 64. § (1) a) bekezdése szól. 

• A passzív félévek megengedett számának emelésére irányuló kérelmet a Kari 

Tanulmányi Bizottság (KTB) bírálja el. 


