DÉKÁNI MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM
Alulírott
Név: ______________________________________________________________________________
Lakcím:____________________________________________________________________________
Neptun kód: _______________________________________________________________________
A hallgató képzésének megnevezése: ___________________________________________________
Munkarend: _______________________________________________________________________

a TVSz. 11. § -ban foglalt rendelkezések alapján
 ………………………………..………………….tárgy 4. alkalommal való felvétele iránt,
 egyéb okból *
méltányossági kérelmet terjesztek elő.
*Egyéb ok esetén indokaim (méltányosságra okot adó rendkívüli körülmények részletezése) a
következők:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
A fenti okok alapján kérem a Tisztelt Dékán Urat, hogy részemre kedvezményt, mentességet
szíveskedjen adni.
Kelt:
..........................................................
Hallgató aláírása
Tájékoztatom, hogy a dékáni méltányossági kérelem leadásának feltétele a HTJSz. 62. § (10) által
meghatározott 2.000,- Ft különeljárási díj megfizetése a Neptun rendszeren keresztül.

Záradék
A hallgató kérelmében foglaltakra tekintettel dékáni méltányosságot
ENGEDÉLYEZEK*

NEM ENGEDÉLYEZEK*

Kelt:
______________________________
dékán

TÁJÉKOZTATÓ
TVSz. 11. § Méltányosság
(1) A hallgató tanulmányi és vizsgaügyeivel kapcsolatosan – a tanulmányi követelményeinek értékelésére
vonatkozó előírások kivételével – méltányossági kérelemmel fordulhat az adott kar dékánja felé.
(2) A dékán méltányossági jogkörében eljárva a hallgató számára – annak képzési ideje alatt egy alkalommal –
mentességet adhat a Szabályzat bármely rendelkezése alól, amennyiben az nem a tanulmányi követelmények
értékelésére vonatkozik. Dékáni méltányosság engedély nem adható azokban az esetekben, ahol a hallgató
kötelezettségét jogszabály írja elő, vagy a kérelem ilyen kötelezettség megkerülésére irányul.
(3) Méltányosságot gyakorolhat a dékán különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakban:
- más felsőoktatási intézményből történő átvétel;
- a hallgatói jogviszony megszűnése, törlés, kizárás;
- az aktív félév passzívvá nyilvánítása a vizsgaidőszakban.
(4) Méltányosság a tanulmányi teljesítmény értékelésére vonatkozóan, valamint a tanulmányi követelmények
teljesítésére nem alkalmazható.
(5) A méltányossági kérelemben fel kell tüntetni a különleges méltánylásra okot adó körülményeket, és csatolni
kell az ezt igazoló okmányokat.
(6) A dékáni méltányosság gyakorlásának feltétele az esetleges tartozások rendezésének igazolása.
(7) A méltányosságon alapuló határozatban rendelkezni kell az engedély feltételeiről, és utalni kell arra, hogy a
továbbiakban méltányossági alapon kedvezmény nem adható.
(8) A méltányossági kérdésben hozott döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
(9) A méltányossági kérelméről hozott határozatot regisztrálni kell a hallgató leckekönyvében. A dékáni
méltányossági kérelem kizárólag az erre rendszeresített nyomtatványon terjeszthető elő.
***
Amennyiben a hallgató a kérelmet nem a formanyomtatványon terjeszti elő, azt alaki hibás kérelemnek kell
tekintetni, és erre hivatkozva érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
A kérelem benyújtásához minden olyan körülményt dokumentumokkal igazolni kell, amelyre a hallgató
hivatkozik. Amennyiben a hallgató a kérelemhez az abban hivatkozott körülményeit nem igazolja, a kérelem a
rendelkezésre álló dokumentumok alapján kerül elbírálásra. Hiánypótlás nincs.
Méltányolható körülmények elsődlegesen a hallgatót tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésében közvetlenül
akadályozó körülmények lehetnek. A hallgató szűkebb családjában bekövetkezett változások közvetett
körülmények.
A negyedik tárgyfelvétel esetében indoklás nem szükséges.
Párhuzamos tárgyfelvétel sem méltányosságból, sem egyéb okból nem engedélyezhető.
***
HTJSz. 62. § A hallgatók által fizetendő díjak és térítések
(10) Amennyiben a hallgató által előterjesztett kérelem elbírálásához térítési díj kapcsolódik, úgy a kérelem
érdemi vizsgálatának feltétele a térítési díj megfizetése. Amennyiben a hallgató a kérelem előterjesztésével
egyidejűleg a térítési díjat nem fizette meg, úgy az Egyetem nem kezdi meg a kérelemhez kapcsolódó eljárást. A
késedelmesen teljesített díjfizetésből fakadó jogkövetkezmények a hallgatót terhelik. A hallgató köteles a
térítési díj befizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni, a gyűjtőszámláról a kérelem díjának
megfelelő összeg teljesítéséről szóló, Neptun rendszerből kinyomtatott dokumentum formájában.

