
Tájékoztató az ELTE-SEK hallgatóira vonatkozó kérvény-ügyrendről 

 

Azok a hallgatók, akik elmulasztották a 2017/18/1. félév aktiválását utólagos regisztrációt 

kérvényezhetnek a Neptun – Ügyintézés – Kérvények felületen. A kérvény csak elektronikusan 

nyújtható be, 2017.09.19. 12:00 óráig. Amennyiben kérvényük jóváhagyásra kerül, a Tanulmányi 

Hivatal aktiválja félévüket. A félévkezdéssel kapcsolatos egyéb teendők (kérvények, tárgyfelvétel) 

határideje alól nem mentesít az utólagos aktiválás. 

Ha Ön 1. évfolyamos hallgató, és utólag szeretné aktiválni félévét, akkor felhívom figyelmét, hogy 

beiratkozni csak azt követően tud, ha kérelmét elfogadták. Féléve aktiválása után azonban köteles a 

beiratkozás minden dokumentumát hiánytalanul leadni a SEK Tanulmányi Hivatalában. 

Az ELTE-SEK hallgatói részére a tárgyfelvételt meghosszabbítottuk, így 2017.09.22. 16:00 óráig van 

lehetőség tárgyfelvételre. Ez egyben az utólagos tárgyfelvétel is, így a későbbiekben erre már nem 

lesz lehetőség. 

A további hallgatói kérvények leadási határideje kérvénytípustól és illetékes kartól függetlenül 

2017.09. 22. 12:00. A határidő után kérvények leadására nem lesz lehetőség.  

A kérvények leadása előtt kérem, olvassa el az ELTE Hallgatói követelményrendszer vonatkozó 

paragrafusait, továbbá a képzése szerinti kar kari kiegészítéseit, és kérvényét csak akkor nyújtsa be, 

ha az ott leírt feltételeknek megfelel, ellenkező esetben kérvénye formai okokból elutasításra kerül. A 

HKR elérhető itt: https://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II_170901.pdf 

A kérvények ügyrendje eltér aszerint, hogy a hallgató 2017. évi felvételi eljárásrendben nyert 

felvételt és kezdte meg tanulmányait, vagy ezt megelőzően. 

 

Kérvények a 2017. évi felvételi eljárásrendben felvételt nyert hallgatóknak 

A tanulmányaikat 2017. szeptemberében megkezdő hallgatók kérvényeiket az illetékes kar sablonján 

(néhány kivételtől eltekintve) papíron, a kari szabályozások szerinti mellékletekkel ellátva adhatják le 

2017.09.22-ig minden hétköznap 9:00-12:00 között a Neptun Irodában Szibler Boglárkánál (A épület, 

fsz.10). 

 

utólagos regisztráció: elektronikus, határidő: szeptember 19. (kedd) 12. óra. 

kreditátvitel:  

BTK: http://www.btk.elte.hu/urlapok - „Tanulmányi előmenetellel kapcsolatos űrlapok” menüpont 

alatt az alábbi űrlapok: Kreditátviteli kérelem (5 tanegység), Kreditátviteli kérelem több tanegység), 

Kreditátviteli kérelem szabad kreditekhez 

IK: elektronikus 

PPK: http://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/tajekoztato/urlap Kérelem a Kreditátviteli Bizottsághoz 

TÁTK: elektronikus 

TÓK: elektronikus 

https://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II_170901.pdf
http://www.btk.elte.hu/urlapok
http://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/tajekoztato/urlap


TTK: http://to.ttk.elte.hu/kervenyek Tanegység elfogadási kérelem 

kivételes tanulmányi rend: 1. évfolyamon csak az alábbi esetekben igényelhető, a HKR 74§ alapján: 

külföldi ösztöndíj elnyerése, szülés, folyamatos, súlyos betegség, az olimpiai vagy paralimpiai 

felkészülés a Magyar Olimpiai Bizottság vagy a paralimpiai mozgalom javaslata alapján. 

A kérvények oktatói jóváhagyással nyújtandók be, vagyis kérvényüket leadás előtt írassák alá az 

illetékes SEK Intézet vezetőjével. 

BTK: http://www.btk.elte.hu/urlapok - „Tanulmányi előmenetellel kapcsolatos űrlapok” menüpont 

alatt: Kérelem kivételes tanulmányi rend engedélyezéséhez 

IK: http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/to/Lapok/formanyomtatvanyok.aspx IK 

- Kérvény formanyomtatványa 

PPK: http://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/tajekoztato/urlap Kérelem a Tanulmányi Bizottsághoz + 2. 

számú melléklet: tárgylista, követelmények és oktatói hozzájárulás a kivételes tanulmányi rendhez  

TÁTK: http://tatk.elte.hu/oktatas/szabalyzatok Kérvény kivételes tanulmányi rendhez 

TÓK: http://old.tok.elte.hu/to/files/doksik/kivtan.pdf  

TTK: http://to.ttk.elte.hu/kervenyek Általános kérvény letöltése + szükséges mellékletek 

 

átvételi kérelem (tagozatváltás, szakváltás, képzésváltás): 1. évfolyamon a HKR értelmében nem 

kérhető. 

 

önköltség mérséklés:  

BTK: méltányossági kérelem a dékánhoz 

IK: http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/to/Lapok/formanyomtatvanyok.aspx IK 

- Kérvény formanyomtatványa 

PPK: http://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/tajekoztato/urlap Kérelem költségtérítéssel/önköltséggel 

kapcsolatban 

TÁTK: http://tatk.elte.hu/oktatas/szabalyzatok/ugyintezes Dékáni méltányossági kérelem űrlap 

TÓK: http://old.tok.elte.hu/to/files/doksik/ktgcsokk.pdf  

TTK: http://to.ttk.elte.hu/kervenyek Költségtérítés csökkentési kérelem HKR 576 § (1) alapján 
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Kérvények a 2017. szeptembere előtt kezdett hallgatóknak 

A tanulmányaikat 2017. szeptembere előtt kezdett hallgatók a kérvényeket elektronikus formában 

kell, hogy benyújtsák a Neptun – Ügyintézés – Kérvények felületen a megfelelő sablon 

kiválasztásával.  

Figyelem, a kérvénysablonok feltöltése a Neptun-rendszerbe folyamatos, így, ha a szükséges 

kérvénysablont nem találja, próbálkozzon egy későbbi időpontban. 

Az elektronikus kérvényeket az alábbi tanulmányi ügyekben tudja benyújtani: 

 utólagos regisztráció 

 kreditelismerés 

 kivételes tanulmányi rend 

 átvételi kérelem (tagozatváltás, szakváltás, képzésváltás)  

 önköltség mérséklés 

Amennyiben Ön erős előkövetelmény gyengítését szeretné kérvényezni, ezen kérvényeket 

2017.09.22. 12:00 óráig nyújthatják be papíron az alábbiak szerint: 

BTK: http://www.btk.elte.hu/urlapok - Tanulmányi előmenetellel kapcsolatos űrlapok: Kérelem erős 

előfeltétel gyengítéséhez 

IK: http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/to/Lapok/formanyomtatvanyok.aspx IK 

- Kérvény formanyomtatványa 

PPK: a karon nem kérhető 

TÁTK: http://tatk.elte.hu/oktatas/szabalyzatok/ugyintezes Dékáni méltányossági kérelem űrlap 

TÓK: a karon nem kérhető 

TTK: a karon nem kérhető 

Ezen kérvénytípust papíron oktatói jóváhagyással (vagyis kérvényüket leadás előtt írassák alá az 

illetékes SEK Intézet vezetőjével) adhatják le 2017.09.22-ig minden hétköznap 9:00-12:00 között a 

Neptun Irodában Szibler Boglárkánál (A épület, fsz.10). 

 

ELTE-SEK Tanulmányi Hivatal 

 

Szombathely, 2017.09.14. 
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