
 

 

A KÉRELMEK RENDJE 

 Kérelem típusa Elbíráló Beadás határideje /minden év/ Feltételek 

Hallgatói jogviszony 
szüneteltetése 

(passzív félév) 

Tanulmányi 
Bizottság 

A tantárgyfelvétel 
hete, ill. a váratlan 
esemény 
bekövetkeztétől 
számított 15 nap 

A tantárgyfelvétel 
hete, ill. a váratlan 
esemény 
bekövetkeztétől 
számított 15 nap 

- Kérelem (HKR III/A. 

fejezet 9. sz. mell.) 

Utólagos tantárgyleadás,  

tantárgyfelvétel 

Tanulmányi 

Bizottság 
szeptember 30. február 28. 

- Kérelem (HKR III/A. 

fejezet 15., 16. sz. mell.) 

 

Kreditátviteli kérelem 
(tantárgyfelmentés) 

Kreditátviteli 
Bizottság 

 szeptember 30. február 28. 

- Kérelem (HKR III/B. 

fejezet 1. sz. mell.) 
– Index másolata  
– Nem „solás” eredmény 
esetén hitelesített, névre 
szóló tematika a kért 
tantárgyakról. 

Egyéni tanulmányi rend 
Tanulmányi 
Bizottság 

szeptember 30. február 28. 
– Kérelem (HKR III/A. 

fejezet 1. sz. mell.) 
 

Szakdolgozati 
adatbejelentő lap  

Konzulens HKR 57.§ (3) - – Kérelem (HKR III/A. 

fejezet 5. sz. mell.) 

Szakdolgozati 
adatmódosító lap 

Konzulens HKR 57.§ (3)          - 
– Kérelem (HKR III/A. 

fejezet 6. sz. mell.) 

Vendéghallgatói 
jogviszony létesítése  

Tanulmányi 
Bizottság 

augusztus 15. január 15. 

– Kérelem (HKR III/A 

fejezet 3. sz. mell.) 
- A felsőoktatási 
intézménynek - mellyel a 
vendéghallgató hallgatói 
jogviszonyban áll - 
hozzájáruló nyilatkozata, a 
felvenni kívánt 
tantárgy(ak) megjelölése. 

Részismereti képzésre 
való jelentkezés 

Tanulmányi 
Bizottság 

augusztus 15. január 15. 

– Kérelem (HKR III/A. 

fejezet 4. sz. melléklet) 
- Végzettséget igazoló 
okirat másolata, felvenni 
kívánt tantárgyak 
megjelölése. 

Részképzésre való 
jelentkezés (mobilitási 

ablak keretében) 

Tanulmányi 
Bizottság 

augusztus 15. január 15. 

- Kérelem (HKR III/A. fej. 
12. sz. mell.) 
- A külföldi felsőoktatási 
partnerintézménynek 
hozzájáruló nyilatkozata, 
felvenni kívánt 
tantárgy(ak)megjelölése. 

Átvételi kérelem 
Tanulmányi 
Bizottság 

augusztus 15. - 
– Kérelem (HKR III/A 

fejezet 2. sz. mell.) 

Munkarendváltás 
Tanulmányi 
Bizottság 

augusztus 15. január 15. 
– Kérelem (HKR III/A. 

fejezet 11. sz. mell.) 

Fogyatékossággal élő 
hallgató mentesítési 

kérelme 

Tanulmányi 
Bizottság 

szeptember 30. február 28. 
-Kérelem (HKR III/A. 

fejezet 7. sz. mell.)  
- szakvélemény csatolása 



 
 
 
 
 

 

Záróvizsga halasztás 
Tanulmányi 
Bizottság 

- - 
– Kérelem (HKR II/A. 

fejezet 10. számú melléklet) 
- orvosi igazolás 

Méltányossági kérelem Rektor HKR. 69.§ - 
- Kérelem (HKR III/A 

fejezet 8. sz. mell.) 

Rendkívüli vizsgakérelem 
Tanulmányi 

Bizottság 
HKR 50.§ (17) - 

- Kérelem (HKR III/A 

fejezet 13. sz. Melléklet) 

Egymásra épülő tantárgyak 

egyidejű felvételének kérelme  

 

Tanulmányi 

Bizottság 

A 

tantárgyfelvétel 

hete 

- 
- Kérelem (HKR III/A 

fejezet 14. sz. Melléklet) 

Érdemjegy-javító vizsga iránti 

kérelem 

Tanulmányi 

Bizottság 
HKR 50.§ (9)  

- Kérelem (HKR III/A. 

fejezet 17. sz. melléklet) 

Vizsgakurzus felvétele 
Tanulmányi 

Bizottság 
HKR 54.§ (9)  

- Kérelem (HKR III/A. 

fejezet 18. sz. melléklet) 

Záróvizsgára jelentkezés  

 
április 30. 

 
november 30. - Kérelem (HKR III/A. 

fejezet 19. sz. melléklet) 

 
Önköltség-mentességi 

kérelem 
 

gazdasági 
igazgató, 

gazdasági ig.-h. 
szeptember 7. február 7. 

– Kérelem az ETN-ben 
vagy 

- Kérelem (HKR IV. 
fejezet 2. sz. melléklet) 

Minimum-önköltség 
kedvezmény iránti 

kérelem 

gazdasági 
igazgató, 

gazdasági ig.-h. 
szeptember 7. február 7. 

– Kérelem az ETN-ben 
vagy 

- Kérelem (HKR IV. 
fejezet 3. sz. melléklet) 

Kedvezményes 
önköltség iránti 

kérelem 

gazdasági 
igazgató, 

gazdasági ig.-h. 
szeptember 7. február 7. 

– Kérelem az ETN-ben 
vagy 

- Kérelem (HKR IV. 
fejezet 4. sz. melléklet) 

Részletfizetési 
kedvezmény iránti 

kérelem 

gazdasági 
igazgató, 

gazdasági ig.-h. 
szeptember 7. február 7. 

– Kérelem az ETN-ben 
vagy 

- Kérelem (HKR IV. 
fejezet 5. sz. melléklet) 

Ösztöndíj iránti 
kérelem 

gazdasági 
igazgató, rektor 

  

– Kérelem az ETN-ben 
vagy 

- Kérelem (HKR IV. 
fejezet 8. sz. melléklet) 


