
 
 
 

MEZŐGAZDASÁG- ÉS 
KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

TANULMÁNYI TITKÁRSÁG 
 

2100 GÖDÖLLŐ, PÁTER KÁROLY U. 1. TEL: (28) 522 059 

FAX: (28) 410 804 E-MAIL: TANULMANYI@MKK.SZIE.HU 

SZENT ISTVÁN EGYETEM 

 

Iktatószám: SZIE-OKT-__________-__________/__________ 
Ügykör: 116 

Tárgy: Kedvezményes tanrend kérelem 
 

Tisztelt Tanulmányi Bizottság! 

 

Alulírott __________________________________________ (Neptun kód: ____________ Kezdés éve: _________ 

Szak: ________________________ Szint: ________________________ Tagozat: ________________________ ) 

azzal a kérelemmel fordulok Önhöz, hogy a __________/__________ tanév  __________  félévére számomra 

a) kedvezményes tanulmányi rendet*  

b) kedvezményes vizsgarendet* 

c) kedvezményes tanulmányi- és vizsgarendet* 

engedélyezni szíveskedjék a felhozott indokaim és a csatolt mellékletek alapján. 

Indoklás: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Mellékletek: 

• külföldi tanulmányok esetén annak igazolása (fogadónyilatkozat, stb.) 
• egészségügyi indokok esetén a panaszok hitelt érdemlő orvosi igazolása 
• egyéb indokok esetén az azokat alátámasztó dokumentumok 

 

Gödöllő, _____________________________ 
 

Köszönettel: 
 

________________________________________ 
hallgató aláírása 

 
A hallgató tanulmányi átlaga és kreditje az utolsó két félévben (TO tölti ki): _____/_____ és _____/_____ 

A Tanulmányi és Diákjóléti Bizottság határozata: 
• A kérelmet előzetesen elfogadom* 
• A kérelmet elutasítom* 

Elfogadott kérelem esetén a hallgatónak a kérelem második oldalát képező nyilatkozatokat is be kell szereznie a 
tárgyfelelősöktől, mert kérelme csak ebben az esetben lép hatályba. 
 
Gödöllő, _____________________________ 

________________________________________ 
A Bizottság elnöke 

 
* a megfelelő rész aláhúzandó 
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Hozzájárulási nyilatkozatok kedvezményes tanulmányi- és vizsgarendhez 

 

Hallgató neve: ____________________________________________ Hallgató Neptun kódja: ________________ 

Tanév: __________/__________ Félév: __________ 

Az előzetesen elfogadott kérelem tárgya: 

a) kedvezményes tanulmányi rend* 

b) kedvezményes vizsgarend* 

c) kedvezményes tanulmányi- és vizsgarend* 

Tantárgy Neptun kódja 

és neve 

Tantárgyfelelős 

hozzájárulása és aláírása 

Az elfogadás feltételei vagy az elutasítás indoklása 

 

 

elfogadom/elutasítom* 

aláírás: 

 

 

 

elfogadom/elutasítom* 

aláírás: 

 

 

 

elfogadom/elutasítom* 

aláírás: 

 

 

 

elfogadom/elutasítom* 

aláírás: 

 

 

 

elfogadom/elutasítom* 

aláírás: 

 

 

 

elfogadom/elutasítom* 

aláírás: 

 

 

 

elfogadom/elutasítom* 

aláírás: 

 

 

 

elfogadom/elutasítom* 

aláírás: 

 

 

A fenti hozzájárulások és felhozott indokai alapján a Tanulmányi Bizottság engedélyezi, hogy kedvezményes 

tanulmányi- és/vagy vizsgarendet igényeljen. 

 

Gödöllő, _______________________________ 

________________________________________ 
A Bizottság elnöke 

* a megfelelő rész aláhúzandó 


