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036B – KÉRELEM A PASSZÍV FÉLÉVEK MEGENGEDETT  
SZÁMÁNAK EMELÉSÉRE

 

Alapvető tudnivalók 

A hallgatói jogviszonyt szüneteltetni (passzív félévre bejelentkezni) az alábbi korlátokkal lehet: 

1) a szüneteltetés egybefüggő időtartama maximum 2 félév lehet; 

2) a szüneteltetés összesített időtartama maximum 4 félév lehet. 

Kifejezetten indokolt esetben a passzív félévek száma a Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) 

engedélyével növelhető, ezt a célt szolgálja ez a NEPTUN kérvény. 

Jogosultak köre 

Az alábbi esetekben lehet kérvényezni a passzív félévek megengedett számának növelését: 

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 passzív félévek számának emelése csak méltányosság terhére 

engedélyezhető. 

Leadás menete 

A passzív félévek megengedett számának emeléséhez a NEPTUN rendszerben a 036B 

kérvényt szükséges leadni, ennek menete a következő: 

1. A kérvény elején be kell jelölnie a hallgatónak, hogy hány félévvel szeretné növelni a 

passzív félévek számát.  
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2. Ha biztosra szeretnénk menni, és akár a méltányosságunkat is fel szeretnénk használni 

a passzív félévek növelésére, az alábbi mezőben jelöljük az „Igen” válaszlehetőséget.

 
 

3. Az indoklás kifejtésére az alábbi mező szolgál. Fontos, hogy bizonyítani kell a 

körülményt, amely alapján növelni szeretnénk a passzív félévek számát, ehhez fel kell 

tölteni valamilyen igazolást vagy dokumentumot csatolmányként.  

 
 

Leadási időszak 

Minden félév végét követően a következő félév regisztrációs időszakának kezdetéig. 

Leadás díja 

A kérvény leadása díjmentes. 

Egyéb tudnivalók 

• A passzív félévek szabályzati hátterét a TVSZ 60. § és az Nftv 45. § taglalja.  

• A passzív félévek megengedett számának emelésére irányuló kérelmet a Kari 

Tanulmányi Bizottság (KTB) bírálja el. 


