Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Közszolgálati Kar
Egészségügyi Menedzserképző Központ

KÉRELEM
Hallgatói jogviszony szüneteltetése
Kérelmező neve: ………………......................................................................................................................
Szak: ……………………………………………………………………….. Neptun kódja: ……………….….........
Tagozat: ............................................................................................... Évfolyam: ...........................................
A hallgató elérhetősége:
Tel.: ……………..………………………

E-mail: …………………

Értesítési cím:……………………………………………………………………………….......................................
Kérem, hogy a …..……..…. tanév ………….. félévére a hallgatói jogviszonyom szüneteltetését engedélyezni
szíveskedjék, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi törvény (Nftv.) 45. §-ának alábbiakban megjelölt
rendelkezése1, valamint a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III/III. fejezetének 8. §-a
alapján.
□ A következő képzési időszakban két félévnél nem hosszabb időtartamban kérem a hallgatói
jogviszonyom szünetelésének megállapítását és a kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzését. [Nftv. 45. §
(1) bekezdés]
□ A következő képzési időszakban két félévnél hosszabb, egybefüggő időtartamban az alábbiak szerint
leírtak alapján a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeimnek önhibámon kívül nem tudok eleget tenni,
így kérem a hallgatói jogviszonyom szünetelésének engedélyezését. [Nftv. 45. § (2) bekezdés a) pont]
□ A következő képzési időszakban az első félév teljesítése előtt az alábbiak szerint leírtak alapján a
hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeimnek önhibámon kívül nem tudok eleget tenni, így kérem a
hallgatói jogviszonyom szünetelésének engedélyezését. [Nftv. 45. § (2) bekezdés b) pont]
Indokaim:2……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Az alábbi három lehetőség közül – a megfelelő pont aláhúzásával vagy a pontok előtti kockába tett egyértelmű
jelzéssel – választva kell meghatározni, hogy a jogszabályi lehetőségek közül mire nyújtja be a kérelmet.
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Ha a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 45. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja alapján kéri a hallgató a szünetelés
engedélyezését, akkor az indokolásnak és az azt alátámasztó dokumentációnak egyértelműen tartalmaznia kell a
kérelmet a törvény alapján megalapozó rendkívüli indokot, mivel ezekben az esetekben kizárólag azzal a feltétellel
engedélyezhető a szünetelés, ha igazoltan megállapítható, hogy a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek
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………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Mellékletek:3

Kelt, ……………………………………….
……………………………………
hallgató aláírása

szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. A bíráló bizottság a
megadott indokok és az ügy összes körülményét mérlegelve dönt arról, hogy engedélyezi-e a szünetelést, viszont
megfelelő indokolás, illetve a szükséges dokumentáció hiányában a kérelmet elutasítja.
Az adott ponthoz a csatolt mellékletek felsorolását kérjük beírni. Ha az indokok a megadott terjedelemnél hosszabb
kifejtést igényelnek, akkor a néhány soros összefoglaláshoz a részleteket kifejtő hosszabb leírást mellékletként kérjük
csatolni.
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