
 

  

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM  

(TVSZ IX. FEJEZET 61. ALCÍM) 
 

A méltányossági kérelemmel kivételes esetekben a hallgató felmentést kérhet a TVSZ valamely 

pontja alól.  Fontos, hogy a kérvény az előkövetelmények - a tantárgyak egymásra épülésének 

rendszere – alól, illetve a Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvényben (Nftv.) foglaltak alól 

semmilyen esetben nem ad felmentést. 

A kérvény az egyetemi tanulmányok alatt bármikor leadható, de fontos, hogy képzési 

szintenként (BSc, MSc) csak egyszer használható fel. (Elutasították kérelem esetén nem számít 

felhasználtnak.) A kérvény leadható passzív félévben is. 

A kérvény benyújtása során egyértelműen meg kell határozni, hogy a TVSZ mely pontja alól 

szeretne a hallgató felmentést kérni és maximum 500 karakterben meg kell indokolni a kérvény 

leadásának okát. 

Alapvetően méltányossági kérvény leadásáért nem kell fizetni, de amennyiben olyan kérést nyújt 

be a hallgató a Kari Tanulmányi Bizottsághoz, ami szolgáltatási díj megfizetéséhez kötött, a KTB 

dönthet a szolgáltatási díj megfizetéséről. 

Méltányosság nem felhasználható 

 ha a hallgató szándékos magatartása miatt került rendkívüli helyzetbe 

 mintatantervben meghatározott kötelzetteségek megkerülésére (kötelező tantárgy 

nem teljesítése) 

 előtanulmányi kötelezettségek megkerülésére 

 fegyelmi határozat következményei alóli felmentésre 

ELBÍRÁLÁSA 

A méltányossági kérelmet a KTB kivételes sürgős eljárásban, nyolc napon belül bírálja el és hoz 

határozatot. A hallgató adatkezelője a határozatról két napon belül értesíti az ügyben érintett 

személy(eke)t, oktatási szervezeti egysége(ke)t, illetve testülete(ke)t. A méltányossági ügyben 

hozott döntést a TR-ben és a hallgató törzslapján be kell jegyezni. 

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLAT 

A méltányossági kérelem ügyében hozott határozat ellen a hallgató annak kézhezvételétől 

(tudomására hozásától) számított tizenöt napon belül halasztó hatályú fellebbezéssel élhet. 

A fellebbezését a Neptun rendszeren keresztül a szak (képzés) szerint illetékes dékánnak 

címezve kell benyújtani. 

A másodfokú hatáskört a dékán gyakorolja. A dékáni döntés határideje a fellebbezés 

kézhezvételétől számított nyolc nap. A dékán döntését megküldi a hallgató adatkezelőjének, aki a 

döntést a hallgató egyidejű értesítése mellett bejegyezi a TR-ben és a hallgató törzslapján. 

A másodfokú határozattal szemben a hallgató bírósági felülvizsgálattal élhet. 


