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Hallgatói kérelmek ügyintézésének rendje 

A kérelmek az adott döntéshozó személyhez/bizottsághoz címezve nyújthatók be. 

(A kérvényhez tartozó döntéshozó személy/bizottság megnevezését lásd a 

mellékelt „Hallgatói kérelmek összefoglaló táblázatban”.) 

Az I.) pont alatt találhatóak azok a kérelmek, amelyek csak elektronikusan 

nyújthatók be. 

A II.) pont alatt találhatóak a papír alapon (is) benyújtható kérelmek. 

A III.) pontban azok a kérelmek vannak felsorolva, amelyek esetében papír 

alapú benyújtás esetén tanszéki véleményezés szükséges, ezért először a 

hallgatónak a kérelem véleményezésére jogosult tanszékhez kell fordulnia. 

A IV.) pontban a tisztjelöltekre, illetve a kettős jogállású hallgatókra vonatkozó 

speciális szabályok és kérelem típusok találhatóak, amelyek a rendvédelmi szerv 

előzetes véleményéhez kötöttek. 

Az V.) pontban a jogorvoslati kérelmek benyújtásához szükséges ismeretek 

találhatók. 

A VI.) pontban a kérelmek beadási határideje, ügyintézők, szabályzatok, 

kapcsolódó információk érhetőek el. 

 

I.) Neptun-rendszerben elektronikus úton benyújtható kérelmek: 

Elektronikus kérvény leadási útmutató 

1. átsorolás (TVSZ 23. §) (HTJSZ. 78. §) 

2. dékáni méltányosság (TVSZ 6. §) 

3. egyéni elővizsga (TVSZ 34. § (2) bekezdés) 

4. elismerési kérelem (TVSZ 9. §) 

Kreditelismerési tájékoztató 

5. előtanulmányi rendben meghatározott tantárgyfelvételi rendtől eltérő 

tantárgyfelvétel engedélyezése (TVSZ 13. § (4) bekezdés) 

6. fizetéskönnyítés (önköltség, térítésmentes kollégiumi elhelyezés) 

(HTJSZ. 74-75. §)  

7. hallgatói jogviszony szüneteltetése (TVSZ 32. § (1) bekezdés) 

8. igazolási kérelem valamely határidő, határnap hallgató önhibáján 

kívüli elmulasztása esetén (TVSZ. 3. § (3) j) pontja) 

9. munkarendváltás (TVSZ 31. §) 

10.regisztrációs időszakon túli tantárgy-, illetve kurzusfelvétel (TVSZ  

7. § (1) bekezdés l)-m) pontok) 

11.regisztrációs időszakon túli tantárgy-, illetve kurzusleadás (TVSZ 

7. § (1) bekezdés k) pontja) 

12.rendszeres szociális ösztöndíj (HTJSZ. 17. §; 31. §) 

https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/Hallgatoi%20kerelmek_osszefoglalo%20tablazat.pdf
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/neptun/elektronikus-kerveny-leadasi-utmutato
https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/kompetencia-erasmus-elismeres/kreditelismeresi-tajekoztato
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13. rendkívüli szociális ösztöndíj (HTJSZ. 32. §) 

14. szak-, szakirányváltás (TVSZ 31. §) 

15. szakdolgozat témajelentkezés (TVSZ. 5. sz. melléklet) 

16. szakdolgozat témajelentkezés (egyedi téma) (TVSZ. 5. sz. melléklet) 

17. általános kérelem 

 Az „Általános kérelem” űrlap kiválasztásával leadható kérelmek: 

 egyéni tanrend (TVSZ. 18. §) 

 EGT-tagállamban folytatott olyan részképzéshez történő 

hozzájárulás, és a képzésben folytatott tanulmányok 

beszámítása az Egyetem képzésébe (TVSZ. 29. §) 

 fogyatékossággal élő hallgató esetében a támogatási idő 

megnövelése (Nftv. 47. § (4) bekezdés) 

 képzési nyelvváltás (TVSZ. 31. §) 

 legfeljebb egy sikertelen záróvizsgarész esetén a sikertelen 

záróvizsgarész azonos záróvizsgaidőszakban egy alkalommal 

történő megismétlése (TVSZ. 55. §) 

 megkezdett tanulmányi félév utólagos szüneteltetése (TVSZ 

32. § (2) bekezdés)  

 negyedik tantárgyból a sikeres vizsga javítása (TVSZ. 44. § (2) 

bekezdés) 

 Neptun-rendszerben az Egyetem más képzésében részt vevő 

hallgatója számára ki nem ajánlott tantárgyak felvétele (TVSZ. 

5. § (1) i) pontja) 

 önköltség kreditarányos megfizetése (TVSZ. 72-73. §) 

 regisztrációs időszakon túli beiratkozás, bejelentkezés (TVSZ. 

25. §) 

 státuszmódosítás (a passzív hallgatói jogviszony aktiválása, az 

aktív hallgatói jogviszony passziválása) (TVSZ. 25. §) 

 szakmai gyakorlat más időszakban történő teljesítése (TVSZ. 

15. § (2) bekezdés) 

 tantárgyfelvétellel kapcsolatos kifogás elbírálása (TVSZ. 49. § 

(2) bekezdés) 

 egyéb kérelmek (pl. Eltérő félévben történő tantárgyfelvételi 

kérelem, Szakdolgozat témamódosítás) (TVSZ. 8. § (2) o) 

pontja) 

 

  



 3 

II.) Személyesen, e-mailen vagy postai úton beadható papíralapú kérel-

mek: 

 személyesen: 

1083 Budapest Üllői út 82. Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Kar Oktatási Központ I. emelet 126. 

a Tanulmányi Osztály ügyfélfogadási rendje szerint 

 e-mailen (eredeti kérelem scannelt formájában): a 

tanulmanyi.rtk@uni-nke.hu e-mail címen. 

 postai úton (lehetőség szerint ajánlott küldeményként): 

1441 Budapest, Postafiók 60. 

A borítékon a címzés mellett kérjük feltüntetni: 

„NKE RTK Tanulmányi Osztály részére” 

 

1. adatmódosítási kérelem. Adatmódosítási kérelem sablon. 

2. átvétel (24. §) más felsőoktatási intézményből.  

Átvételi kérelem sablon 

3. csoportos elővizsga kérelem (TVSZ. 34. § (2) bekezdés) 

Formanyomtatvány a kari honlapon érhető el az alábbi linken 

keresztül:  

https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/hallgatoi-kerelmek-

nyomtatvanyok 

4. egyetem más képzésében részt vevő hallgatója számára ki nem 

ajánlott tantárgyak felvétele. Általános kérelem sablon. 

5. fogyatékossággal élő hallgató esetében a támogatási idő meg-

növelése (Nftv. 47. § (4) bekezdés) Általános kérelem sablon. 

6. kedvezményes tanulmányi rend (TVSZ 20. §) (kivétel az erasmusos 

hallgatók) Kedvezményes tanulmányi rend kérelem sablon. 

7. képzési nyelvváltás (TVSZ. 31. §) Általános kérelem sablon. 

8. legfeljebb egy sikertelen záróvizsgarész esetén a sikertelen 

záróvizsgarész azonos záróvizsgaidőszakban egy alkalommal történő 

megismétlése (TVSZ. 55. §) Általános kérelem sablon. 

9. negyedik tantárgyból a sikeres vizsga javítása (TVSZ. 44. § (2) 

bekezdés) Általános kérelem sablon. 

10.Neptun-rendszerben az Egyetem más képzésében részt vevő 

hallgatója számára ki nem ajánlott tantárgyak felvétele (TVSZ. 5. § 

(1) i) pontja) Általános kérelem sablon. 

11.Neptun-rendszerben rögzített értékelés kifogásolása (TVSZ. 47. §) 

Kifogás bejelentő sablon. 

12.Önköltség kreditarányos megfizetése (TVSZ. 72-73. §)  

Általános kérelem sablon. 

13.regisztrációs időszakon túli beiratkozás, bejelentkezés (TVSZ. 25. §) 

Általános kérelem sablon. 

https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-osztaly/ugyfelfogadas
mailto:tanulmanyi.rtk@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/tanulmanyi-kerelem-mintak
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/tanulmanyi-kerelem-mintak
https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/hallgatoi-kerelmek-nyomtatvanyok
https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/hallgatoi-kerelmek-nyomtatvanyok
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/neptun-rendszerben-elerheto-kerelmek
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/neptun-rendszerben-elerheto-kerelmek
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/tanulmanyi-kerelem-mintak
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/neptun-rendszerben-elerheto-kerelmek
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/neptun-rendszerben-elerheto-kerelmek
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/neptun-rendszerben-elerheto-kerelmek
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/neptun-rendszerben-elerheto-kerelmek
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/tanulmanyi-kerelem-mintak
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/neptun-rendszerben-elerheto-kerelmek
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/neptun-rendszerben-elerheto-kerelmek
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14.Regisztrációs időszakot követő ötödik munkanapon túl, de a 

szorgalmi időszak megkezdését követő 30 napon belül benyújtott 

kérelem esetén a passzív hallgatói jogviszony aktiválása.  

Általános kérelem sablon. 

15.Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés TVSZ. 30. § 

Általános kérelem sablon. 

16.Státuszmódosítás (a passzív hallgatói jogviszony aktiválása, az aktív 

hallgatói jogviszony passziválása) (TVSZ. 25. §)  

Általános kérelem sablon. 

17.Szakmai gyakorlat más időszakban történő teljesítése (TVSZ. 15. § 

(2) bekezdés)  

Általános kérelem sablon. 

18.Szakdolgozat titkosítása (TVSZ. 5. sz. melléklet) Formanyomtatvány 

elérhető: TVSZ. 9. függelék 

19.Tantárgyfelvétellel kapcsolatos kifogás elbírálása (TVSZ. 49. § (2) 

bekezdés)  

Általános kérelem sablon. 

20.Vendéghallgatói jogviszony létesítése más felsőoktatási intézmény 

hallgatója által (TVSZ. 29. § (4); (4a); (6) bekezdés)  

Általános kérelem sablon. 

21.vizsga vizsgaidőszakon kívüli teljesítése (TVSZ. 34. § (1) bekezdés) 

Általános kérelem sablon. 

22. Egyéb kérelmek (TVSZ. 8. § (2) o) pontja) (pl. Eltérő félévben 

történő tantárgyfelvételi kérelem, Szakdolgozat témamódosítás) 

Általános kérelem sablon. 

 

A Neptunos „Általános kérelem” sablon az egyetemi honlapon érhető el az alábbi 

linken keresztül:  

https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-

informaciok/tanulmanyi-kerelmek/neptun-rendszerben-elerheto-kerelmek 

Tanulmányi kérelem minták az egyetemi honlapon érhetőek el az alábbi linken 

keresztül:  

https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-

informaciok/tanulmanyi-kerelmek/tanulmanyi-kerelem-mintak 

Kari nyomtatványok az alábbi linken keresztül érhetők el:  

https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/hallgatoi-kerelmek-nyomtatvanyok 

 

  

https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/neptun-rendszerben-elerheto-kerelmek
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/neptun-rendszerben-elerheto-kerelmek
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/neptun-rendszerben-elerheto-kerelmek
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/neptun-rendszerben-elerheto-kerelmek
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/neptun-rendszerben-elerheto-kerelmek
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/neptun-rendszerben-elerheto-kerelmek
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/neptun-rendszerben-elerheto-kerelmek
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/neptun-rendszerben-elerheto-kerelmek
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/neptun-rendszerben-elerheto-kerelmek
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/neptun-rendszerben-elerheto-kerelmek
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/tanulmanyi-kerelem-mintak
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/tanulmanyi-kerelem-mintak
https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/hallgatoi-kerelmek-nyomtatvanyok
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III.) Tanszéki előzetes véleményeztetésre köteles kérelmek: 

A kérelmet először az érintett tanszék felé kell benyújtani, és a javaslattételi 

jogkörrel rendelkező személlyel (vezető/oktató/szakfelelős) kell 

véleményeztetni. Kivéve, a Neptun-rendszeren keresztül benyújtott kérelmek 

esetében. (Az elektronikus rendszeren keresztül automatikusan jut el az adott 

véleményezőhöz/ döntőhöz a kérvény).  

1. átvétel (24. §) 

2. egyéb kérelmek, pl.: eltérő félévben történő tantárgyfelvétel 

3. egyéni tanrend (TVSZ. 18. §) 

4. előtanulmányi rendben meghatározott tantárgyfelvételi rendtől eltérő 

tantárgyfelvétel engedélyezése (TVSZ 13. § (4) bekezdés) 

5. elővizsga engedélyezése (TVSZ 34. § (2) bekezdés) 

6. EGT –tagállamban folytatott olyan részképzéshez történő 

hozzájárulás, mely képzésben folytatott tanulmányai az Egyetem 

képzésébe beszámíthatóak (TVSZ 29. § (8) bekezdés) 

7. kedvezményes tanulmányi rend (TVSZ 20. §) (kivétel az erasmusos 

hallgatók) 

8. negyedik tantárgyból a sikeres vizsga javítása (44. § (2) bekezdés) 

9. testnevelés kritériumkövetelmény teljesítése alóli felmentés (TVSZ. 

19. §) 

10.vizsga vizsgaidőszakon kívüli teljesítésének engedélyezése (TVSZ 34. 

§ (1) bekezdés) 

Az RTK tanszékek elérhetőségei a kari honlapon érhetők el az alábbi 

linken keresztül: https://rtk.uni-nke.hu/ Oktatási egységek menüben 

 

IV.) A tisztjelölt, a pénzügyőri státuszon adó- és vámhatósági szolgálati 

jogviszonyban álló és a hivatásos állományú hallgatóknak az alábbi 

kérelmeik benyújtásakor csatolni kell a szerződést kötő szerv 

véleményét/támogató nyilatkozatát: 

 

1. átvétel (24. §) 

2. hallgatói jogviszony szüneteltetése (TVSZ 32. §) 

3. képzési nyelv váltás (TVSZ 31. § (1) bekezdés) 

4. külföldi tanulmányok (TVSZ 29. § (2) bekezdés) 

5. munkarendváltás (TVSZ 31. § (1) bekezdés) 

6. párhuzamos képzés (TVSZ 31. § (1) bekezdés) 

7. részképzés (TVSZ 29. § (2) bekezdés) 

8. szak-, szakirány váltás (TVSZ 31. § (1) bekezdés) 

9. vendéghallgatói jogviszony létesítése (TVSZ 29. § (2) bekezdés) 

 

  

https://rtk.uni-nke.hu/
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V.) Jogorvoslati kérelem benyújtása a Tanulmányi Osztályra: 

A jogorvoslati kérelmet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz kell címezni, és 

a Rendészettudományi Kar Tanulmányi Osztályra kell benyújtani 

személyesen, e-mailen vagy postai úton. 

 

 

VI.) A kérelmek beadási határideje, ügyintézők, szabályzatok kapcsolódó 

információk elérhetősége (lásd a mellékelt „Hallgatói kérelmek 

összefoglaló táblázatban”.): 

A kérelmeket a TVSZ 3. számú mellékletben meghatározott határidőig lehet 

benyújtani, a jelen Szabályzat által első fokon döntésre, intézkedésre 

jogosultként meghatározott személyhez vagy testülethez címezve. 

 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) az alábbi linken keresztül érhető 

el: https://www.uni-nke.hu/tanulmanyi-es-vizsgaszabalyzat 

 

A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (HTJSZ) az alábbi linken keresztül 

érhető el: https://www.uni-nke.hu/hallgatoi-teritesi-es-juttatasi-szabalyzat 

 

Szabályzat a hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének, 

a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek elbírálásának, valamint a 

hallgatói jogorvoslat rendjéről az alábbi linken keresztül érhető el:  

https://www.uni-nke.hu/hallgatoi-jogok-es-kotelezettsegek  

 

A tanulmányi ügyintézők elérhetősége itt található. 

 

Rendészettudományi Kar tanévbeosztása:  

https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/a-tanev-beosztasa 

https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/Hallgatoi%20kerelmek_osszefoglalo%20tablazat.pdf
https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/Hallgatoi%20kerelmek_osszefoglalo%20tablazat.pdf
https://www.uni-nke.hu/tanulmanyi-es-vizsgaszabalyzat
https://www.uni-nke.hu/hallgatoi-teritesi-es-juttatasi-szabalyzat
https://www.uni-nke.hu/hallgatoi-jogok-es-kotelezettsegek
https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-osztaly/ugyintezok
https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/a-tanev-beosztasa

