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Tárgy: Figyelmeztető levél passzív jogviszonnyal rendelkező hallgatóknak 

 

Tisztelt Hallgató! 

 

Ön passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, ezért felhívjuk a figyelmét a következőkre: 

 

A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, Hallgatói jogviszony: 

3. § (7) pontja értelmében: „ A hallgató minden félév elején – a második oktatási hét végéig – az 

elektronikus nyilvántartó rendszerben köteles nyilatkozni arról, hogy tanulmányait folytatja 

(aktív félév) vagy passzív félévet vesz igénybe. Passzív félévnek minősül az is, ha a hallgató 

nem jelentkezik be az adott félévre. A hallgató a megkezdett aktív félév helyett 

félévhalasztást, passzív félévet vehet igénybe, ha a képzési időszak megkezdését követően egy 

hónapon belül, de legkésőbb őszi félév esetén október 14-ig, illetve tavaszi félév esetén 

március 14-ig kérelmezi tanulmányainak halasztását. Ha a hallgató ezen időpontig nem kéri 

tanulmányainak szünetelését (nem kéri passzív félév igénybevételét), az adott félév aktív 

félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt foglalkozáson, és nem tesz eleget 

egyetlen tanterv tanulmányi követelményeinek sem, továbbá a magyar állami ösztöndíjjal 

támogatott képzés feltételeinek vállalásából következő vagy a képzési szerződésben foglalt 

kötelezettségeket keletkeztet a tanulmányi kötelezettségei teljesítésére tekintet nélkül.” 

 

3. § (8) pontja értelmében: „ A passzív félévek száma nem haladhatja meg a képzési idő felét 

(páratlan féléves idejű képzéseknél felfelé kerekítve). Méltánylást érdemlő esetben a dékán 

egy félévvel meghosszabbíthatja ezt az időszakot. Ezen belül az összefüggő passzív félévek 

időtartama nem haladhatja meg a két félévet. A dékán a hallgató kérelmére engedélyezhet 

két félévnél hosszabb összefüggő időtartamot is, ha a hallgató szülés, baleset, betegség vagy 

más váratlan ok miatt önhibáján kívül nem tud eleget tenni tanulmányi kötelezettségének.” 

 

3. § (14) pontja értelmében: „A kar köteles megszüntetni annak a hallgatónak a hallgatói 

jogviszonyát, aki 

b) egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi félévre,  

c) a passzív félévet követően nem kezdte meg tanulmányait.” 

 

Passzív félév igénybevétele esetén nem kell térítési díjat fizetni. 
 

Kérjük, hogy a 2019/2020. tanév I. félév regisztrációs és tárgyfelvételi időszakban, a fentieket 

figyelembe véve tegye meg a szükséges lépéseket!  
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