
A HALLGATÓI KÉRELEM NEVE /        NAME 

OF STUDENT'S REQUEST

A HALLGATÓI KÉRELEM TÁRGYA   /  SUBJECT 

OF THE STUDENT'S REQUEST

    BEADÁSI IDŐSZAK  / ADMINISTRATION 

PERIOD  2022/23/1
        BEADÁSI IDŐSZAK /  ADMINISTRATION 

PERIOD  2022/23/2
CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK /  

DOCUMENTS TO BE ATTACHED

DÖNTÉSHOZÓ  /  

DECISION 

MAKER

HATÁROZAT   /    DECISION

KÉRVÉNY 

KÓDJA   /  

CODE OF 

REQUEST

Átsoroláskérési időszak / Reclassification 

Request period
TVSz. 10./A, /B, /C. §. NINCS / NO

2023.04.17 06:00 - 2023.05.27 23:59                    

(a 2023/24 tanévre / academic year )
-

Jogszabály 

alapján / Based 

on legislation

minden esetben papíron / always 

on paper
-

Belső, intézményen belüli átvétel       Szak, 

szakképzés, szakirány módosítása  / Internal 

transfer 

TVSz. 27.-30.§ NINCS / NO
2023.06.26  6:00  - 2023.07.1. 23:59                    

(a 2023/24 tanévre / academic year)

Tárgyteljesítési lap a Neptun rendszerből 

/ Fulfillment sheet from the Neptun 

system

TAB
minden esetben papíron / always 

on paper
BIBA

Tagozatmódosítás /Modification of training 

mode
TVSz. 27.-30.§

2023.01.01 06:00 - 2023.01.15  23:59                   

( a 2022/23 tanév tavaszi félévére / for spring 

semester )

2023.06.26 06:00 - 2023.08.20 23:59                      

( a 2023/24 tanév őszi félévére / for autumn 

semester)

Tárgyteljesítési lap a Neptun rendszerből 

/ Fulfillment sheet from the Neptun 

system

TAB
minden esetben papíron / always 

on paper
TAGM

Hallgatói jogviszony megszűntetése saját 

kérésre  /  Termination of student status at 

own request

TVSz. 17.§.(2)m.) Folyamatosan nyitva / Open all the time Folyamatosan nyitva / Open all the time - TO vezetője
minden esetben papíron / always 

on paper
HJMSK

Jogorvoslati eljárás  /  Legal remedy against a 

decision 

TVSz.8.§., jogorvoslat: átsorolás, elbocsátás, belső 

átvétel, kreditátviteli eljárás, vendéghallgatói 

jogviszony, áthallgatás, kedvezményes tanulmányi 

rend, késedelmes tárgyfelvétel határozat ellen

Folyamatosan nyitva / Open all the time Folyamatosan nyitva / Open all the time

az első fokú kérelemhez még NEM csatolt, 

újabb, az ügyhöz tartozó dokumentum / a 

new document related to the case is NOT yet 

attached to the first instance request

Rektor/ Rector
minden esetben papíron / always 

on paper
JEGYEB

Kedvezményes tanulmányi rend / Preferential 

study schedule 
TVSz.54.-55.§

    2022.12.12 06:00 - 2023.01.28 23:59                

(a 2022/23 tanév tavaszi félévére / for spring 

semester )

2023.05.15 06:00 - 2023.07.01 23:59                     

( a 2023/24 tanév őszi félévére / for autumn 

semester )

a kérelem indoklásaként megjelölt konkrét 

hivatkozás igazolása / proof of the specific 

reference indicated as the justification for the 

request

TAB
minden esetben papíron / always 

on paper
KETR

Késedelmes beiratkozás   /   Delayed 

registration
TVSz.43.§(1) 2022.08.28 06:00 - 2022.09.10 23:59 2023.02.06 06:00 -2023.02.11 23:59 - TO vezetője

nincs határozat, csak státusz 

állítás / no decision, just a status 

statement

KBEIR

Késedelmes tárgyfelvétel   /   Delayed taking 

on of subjects 
TVSz.43.§(1) 2022.08.28 06:00 - 2022.09.10 23:59 2023.02.06 06:00 -2023.02.11 23:59 - TO vezetője

pozitív döntésnél csak státusz 

állítás, negatív döntésnél papír / 

in the case of a positive decision, 

only a status statement, in the 

case of a negative decision on 

paper

KTARF

Késedelmes tárgyleadás   / Delayed giving 

down of subjects 
TVSz.43.§(1) 2022.08.28 06:00 - 2022.09.10 23:59 2023.02.06 06:00 -2023.02.11 23:59 - TO  vezetője

nincs határozat, csak státusz 

állítás / no decision, just a status 

statement

KTARL

Kérelem mintatanterv váltáshoz / Request for 

sample curriculum change
TVSZ.13.sz. melléklet 2022.12.12 06:00 - 2023.01.28 23:59 2023.05.15  06:00 - 2023.07.01  23:59

a kérelem indoklásaként  a megjelölt 

konkrét tárgyak/tárgykódok és teljesítési 

lap csatolása / as justification for the 

request, attach the specified 

subjects/subject codes and fulfillment 

sheet

KRB
minden esetben papíron / always 

on paper

MINTATANTE

RV

Mesteren pótlandó tantárgyfelvételi kérelem TVSZ. 47/A § 2022.08.22 06:00 - 2022.08.27 23:59 2023.01.26 06:00 - 2023.02.04 23:59 - TO vezetője nincs határozat / no decision

Külföldi részképzés tantárgyának 

kreditátvitele választható tárgyként / Credit 

transfer of the subject of a foreign part-time 

education as an optional subject

TVSZ. 60.§(9) Folyamatosan nyitva / Open all the time Folyamatosan nyitva / Open all the time

külföldi tartózkodás alatt megszerzett 

Transcript of Records / Transcript of 

Records obtained during a stay abroad

TO
minden esetben papíron / always 

on paper

EXCHANGEC

OURSE

Különleges méltányossági kérelem  /  Special 

Leniency Application
TVSZ: 7.§ Folyamatosan nyitva / Open all the time Folyamatosan nyitva / Open all the time

részletes méltányossági indok, valamint 

az alátámasztó, igazoló dokumentumok 

másolata / detailed reasons for fairness, 

as well as copies of the supporting and 

certifying documents

Rektor / Rector
minden esetben papíron / always 

on paper

MELTANYOSS

AGI

Hallgatói kérelem beadási rendje, 2022/23

Administration order of Student's request through Neptun system 2022/23



A HALLGATÓI KÉRELEM NEVE /        NAME 

OF STUDENT'S REQUEST

A HALLGATÓI KÉRELEM TÁRGYA   /  SUBJECT 

OF THE STUDENT'S REQUEST

    BEADÁSI IDŐSZAK  / ADMINISTRATION 

PERIOD  2022/23/1
        BEADÁSI IDŐSZAK /  ADMINISTRATION 

PERIOD  2022/23/2
CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK /  

DOCUMENTS TO BE ATTACHED

DÖNTÉSHOZÓ  /  

DECISION 

MAKER

HATÁROZAT   /    DECISION

KÉRVÉNY 

KÓDJA   /  

CODE OF 

REQUEST

Méltányossági  vizsga kérelem  /  Leniency 

exam request
TVSz. 7.§./A 

2022.12.12 06:00 2023.01.30 12:00                       

( déli 12:00 óra! )

2023.05.15 06:00 - 2023.07.03 12.00                     

(déli 12:00 óra! )
- Dékán/ Dean

minden esetben papíron / always 

on paper
MELK

Saját szak mintatantervéből tantárgy kiváltása 

– tárgyfelvétel másik szak mintatantervének 

tárgyai közül     /     Registration for courses 

included in the sample curriculum of another 

programme 

TVSz. 53.§(2) a) – áthallgatás, tanulmányi 

átlageredménybe beszámít

2022.12.12  6:00:00 2023.01.22 23:59                  

( a 2022/23 tanév tavaszi félévére / for spring 

semester)

2023.05.15 06:00 - 2023.08.21 23:59                     

( a 2023/24 tanév őszi félévére / for autumn 

semester)

- KRB
minden esetben papíron / always 

on paper
ATHB

Speciális igényű hallgatók számára / For 

students with special needs
TVSZ 1§(1) / f) - SIHEB Folyamatosan nyitva / Open all the time Folyamatosan nyitva / Open all the time

speciális igény igazolása VHR-ben 

meghatározott szerint / proof of special 

need as specified in VHR

EFB
minden esetben papíron / always 

on paper
SIH

Tárgyfelvétel kérése „egyéni érdeklődés 

alapján, megszerzett tudás, ismeret 

fejlesztésére” - saját tanterven kívüli tárgyak 

közül / Registration based on personal interest 

for a course that’s not included in student’s 

curriculum

TVSz. 53.§(2) b) – áthallgatás, tanulmányi 

átlageredménybe nem számít be

2022.12.12  6:00:00 2023.01.22 23:59                  

( a 2022/23 tanév tavaszi félévére / for spring 

semester)

2023.05.15 06:00 - 2023.08.21 23:59                     

( a 2023/24 tanév őszi félévére/ for autumn 

semester)

-

A tárgyat gondozó 

tanszék vezetője / 

The head of the 

department in 

charge of the 

subject

nincs határozat, csak státusz 

állítás / no decision, just a status 

statement

ATHNB

Visszapassziválás bejelentése     /   Request 

for dormant student status
 TVSz.44.§. 2022.09.05 06:00 - 2022.10.05  23:59 2023.02.06 06:00 - 2023.03.06 23:59 - TO vezetője

minden esetben papíron / always 

on paper
VPASZ

Számlaigénylés a kiírt pénzügyi tételekről a 

befieztés előtt
TJSZ Folyamatosan nyitva / Open all the time Folyamatosan nyitva / Open all the time - OTO Pénzügy

nincs határozat, csak státusz 

állítás / no decision, just a status 

statement

SZÁMLAKÉRŐ

Fizetéshalasztási kérelem önköltség 

teljesítésére / Payment Deferral request for 

self-cost fulfillment

TJSZ 43§ (2)- (6) 2022.09.29. - 2022.10.06 2023.03.02 - 2023.03.07

TJSZ 43.§.a szerinti részletes indok és 

az alátámasztó, igazoló dokumentumok / 

The detailed reason according to § 43.a 

of the TJSZ and the supporting and 

verifying documents

TO vezetője
minden esetben papíron / always 

on paper

FIZETESHALA

SZTAS

A BEADÁSI HATÁRIDŐ LETELTÉVEL KÉRELMEKET NEM FOGADUNK EL! / WE WILL NOT ACCEPT REQUESTS AFTER THE SUBMISSION DEADLINE!


