
 
 

 

A Teljes idejű képzések Tanulmányi Bizottsága ÁJK/770/1 (2022) sz. határozata a kivételes 

tanulmányi rend engedélyezésének egyes feltételeiről 

 

 

A) A nemzetközi perbeszéd versenyeken részt vevő hallgatók tanulmányi 

kedvezményei 

 

A Tanulmányi Bizottság a HKR 74. § 2) (b) pontja alapján kivételes tanulmányi rendet engedélyezhet 

kiemelkedő szakmai-tudományos tevékenység alapján a nemzetközi perbeszéd-versenyeken 

részt vevő hallgatók számára. 

 

A tanulmányi kedvezmények erre vonatkozó kivételes tanulmányi rend iránti kérelem benyújtása 

alapján illethetik meg a hallgatót, amely keretében a Tanulmányi Bizottság az alábbi 

kedvezményekben részesítheti a hallgatót: 

 

 részleges vagy teljes felmentés az óralátogatási kötelezettség alól,  

 vizsgaidőszakon kívüli vizsgák letételének engedélye a rendes vizsgaidőszakon túl, március 

31-ig, illetve szeptember 30-ig az ún. Erasmus vizsgaidőszakban. 

 

A kérelemhez mellékelni kell a felkészítő tanár rövid igazolását a verseny menetének leírásáról 

(mikor van a verseny, mettől meddig tart a felkészülési időszak stb.). 

 

A Tanulmányi Bizottság külön kivételes tanulmányi rendre vonatkozó kérelem nélkül is támogatja 

az érintett hallgatók szemináriumi/gyakorlati csoportváltási kérelmeit, annak érdekében, hogy 

a hallgatók össze tudják egyeztetni a versenyre való felkészülést az órarendjükkel. A csoportváltási 

kérelmet a Tanulmányi Hivatal engedélyezheti legkésőbb a tárgyfelvételi időszak végéig benyújtott 

kérelemre. 

 

A kivételes tanulmányi renddel érintett tárgyak esetében a kapcsolódó szemináriumok 

teljesítésének a módját az oktató határozza meg – figyelembe véve a versenyre való felkészülés 

kereteit – azzal, hogy a hallgatónak teljesítenie kell az így meghatározott szemináriumi 

követelményeket, ezt nem pótolja a kollokviumi/szigorlati vizsgajegy. 

 

A hallgatók kérelmeire egyebekben a kivételes tanulmányi rendre vonatkozó általános szabályok 

az irányadóak. 

 

B) A külföldi szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók tanulmányi kedvezményei 

 

A Tanulmányi Bizottság a HKR 74. § 2) (b), illetve (d) pontja alapján kivételes tanulmányi rendet 

engedélyezhet kiemelkedő szakmai-tudományos tevékenység – beleértve a szakkollégiumi 

tagságot –, illetve külföldi szakmai gyakorlati ösztöndíj alapján a szakkollégiumi tag, illetve az 

ösztöndíjat elnyerő hallgatók számára. 

 

A kivételes tanulmányi rend az alábbi feltételek teljesülése esetén engedélyezhető: 

 

 az ösztöndíjat az ELTE keretein belül nyerte el a hallgató vagy, 



 
 az ösztöndíjat a szakkollégium keretein belül, szakkollégiumi tagként nyerte el a hallgató 

vagy, 

 a külföldön folytatott gyakorlat kapcsolódik az itteni tanulmányaihoz, illetve kifejezetten 

tudományos-kutatói tevékenységet foglal magában. 

 

A tanulmányi kedvezmények erre vonatkozó kivételes tanulmányi rend iránti kérelem benyújtása 

alapján illethetik meg a hallgatót, amely keretében a Tanulmányi Bizottság az alábbi 

kedvezményekben részesítheti a hallgatót: 

 

 részleges vagy teljes felmentés az óralátogatási kötelezettség alól,  

 vizsgaidőszakon kívüli vizsgák letételének engedélye a rendes vizsgaidőszakon túl, március 

31-ig, illetve szeptember 30-ig az ún. Erasmus vizsgaidőszakban. 

 

A kivételes tanulmányi renddel érintett tárgyak esetében a kapcsolódó szemináriumok 

teljesítésének a módját az oktató határozza meg azzal, hogy a hallgatónak teljesítenie kell az így 

meghatározott szemináriumi követelményeket, ezt nem pótolja a kollokviumi/szigorlati vizsgajegy. 

 

A hallgatók kérelmeire egyebekben a kivételes tanulmányi rendre vonatkozó általános szabályok 

az irányadóak. 

 

C) A hallgató egészségi állapotára vonatkozó körülmény alapján engedélyezhető 

kivételes tanulmányi rend részletszabályai 

 

Amennyiben a hallgató mentális-pszichés állapotára való hivatkozással kér tanulmányi 

kedvezményt – különös tekintettel nappali tagozaton részt vevő hallgatók óralátogatás alóli 

felmentése esetében – a kérelem engedélyezésének feltétele, hogy a hallgatót előzetesen az adott 

félévre nézve speciális szükségletű, tartósan beteg hallgatóként regisztrálta a Speciális Bizottság. 

 

A kari koordinátor regisztrálja a speciális szükségletű hallgatókat és ő állítja ki az igazolást a 

speciális szükségletről, amely érvényesíthető az adott tárgy oktatójánál. Az igazolás kiállításának 

feltétele, hogy a hallgató a kari koordinátornál benyújtsa az erre vonatkozó kérelmet, amelyet a 

Speciális Bizottság bírál el. 

 

 Kari koordinátor: 

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 

Bencsik András 

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., I. 107. 

E-mail: bencsik.andras@ajk.elte.hu  

 

A speciális szükséglet az alábbiak szerint igazolható: 

 

 Krónikus betegség esetében: szakorvosi, vagy a Kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási 

és Szakértői Főosztályai (korábban ORSZI - Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői 

Intézet és RSZSZ - Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv) szakvéleményével, amely 

tartalmazza az adott betegség BNO kódját, fennállásának idejét, súlyosságát, vagy az 

egészségkárosodás mértékét. 
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A tanulmányi kedvezmény erre vonatkozó kivételes tanulmányi rend iránti kérelem benyújtása 

alapján illetheti meg a hallgatót, amely keretében a Tanulmányi Bizottság az alábbi 

kedvezményben részesítheti a hallgatót: 

 

 részleges vagy teljes felmentés az óralátogatási kötelezettség alól azzal, hogy a 

számonkérés formája  – különös tekintettel a vizsga jelenléti vagy online jellegére  – ezen 

hallgatók esetében sem térhet el a többi hallgatóra vonatkozó szabályoktól.  

 

A hallgatók kérelmeire egyebekben a kivételes tanulmányi rendre vonatkozó általános szabályok 

az irányadóak. 

 

2022. február 22. 


