Halasztás - TANULMÁNYOK MEGSZAKÍTÁSA
Ftv.50.§ (1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének
nem kíván eleget tenni, a hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő
szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató több alkalommal is élhet a
hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. Az első szünetelésre - ha a tanulmányi és
vizsgaszabályzaő eltérően nem rendelkezik - csak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor. A
hallgatói jogviszony szüneteltetésével kapcsolatos további kérdéseket - beleértve az első félév sikeres
teljesítése előtti szünetelés lehetőségét a tanulmányi és vizsgaszabályzat szabályozza.
(2) Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő
kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül
nem tud eleget tenni. Az e bekezdésben meghatározott esetekben nem kell alkalmazni az (1)
bekezdésben meghatározott korlátozásokat.
(3) Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok
folytatásától [70.§ (2) bekezdés d) pont].

Egyetemi Doktori Szabályzat 41.§
(1) A kari doktori szabályzatok rendelkezhetnek arról, hogy engedélyezik-e a tanulmányok
megkezdésének elhalasztását maximum két szemeszterrel (évhalasztás). Amennyiben a kari
szabályzat lehetővé teszi az évhalasztást, a beiratkozási kötelezettség a hallgatóra akkor is
kötelező.
(2) Megkezdett tanulmányok esetén a hallgatói jogviszony szüneteltetésre irányuló bejelentés
a regisztrációs hét végéig tehető meg.
Egyetemi Doktori Szabályzat 9/3. sz. melléklet – Az Informatikai Kar –Kari
sajátosságokat tartalmazó – kari szabályzata 11.§
(7) A tanulmányi idő megszakítása (kihagyás) legfeljebb három alkalommal, összesen három
évre engedélyezhető. Első alkalommal a kérelmet automatikusan el kell fogadni. Minden
további halasztási kérelem elfogadásáról a KDT dönt. A kihagyott időtartamra ösztöndíj nem
folyósítható. Kihagyást kérni csak lezárt félév után lehet (ez alól kivételt képez, ha a hallgató
a tanulmányainak megkezdését szeretné elhalasztani), csak teljes félévre. A hallgatói
jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A
kihagyási kérelmet a témavezetőnek, a programvezetőnek és a doktori iskola vezetőjének kell
aláírásával támogatnia. A tanulmányok megszakításának min_sül a tanulmányi félévre történő
regisztráció hiánypótlási időn felüli elmulasztása is. Kihagyási kérelmet az adott félév
kezdetekor kell a KDT elnökéhez
benyújtani, aki dönt a kérelem ügyében. Az engedélyező határozat tartalmazza a tanulmányok
folytatásának időpontját is (tanév, félév). Utólagos kihagyás csak igen indokolt esetben
fogadható el. A tanulmányok megszakítása esetén a hallgatói jogviszony szünetel.

