
Kérelem típusa Benyújtási határidő Döntéshozó Javaslattételi 
jogkör 

Benyújtás helye Kérvény 
díja 

Szabályzat 
hivatkozás 

Határozat 
elérhetősége 

Átsorolás 
vizsgaidőszak utolsó 
napját követő 5 
munkanapon belül  

dékán 
tanulmányi 
osztályvezető 

NEPTUN 
Ügyintézés> 
Kérvények> 
Átsorolás 
(2023/NKE/ATK) 

díjtalan 
TVSZ. 23. §, 
HTJSZ. 78. § 

NEPTUN 
Tanulmányok> 
Hivatalos 
bejegyzések> 
bejegyzés mellett 
+> Feltöltött 
dokumentumok 

Átvétel más 
felsőoktatási 
intézményből 

a regisztrációs időszak 
első napjáig - 
átsorolással együtt járó 
átvétel esetén a 
megelőző tanulmányi 
félév vizsgaidőszakának 
utolsó napját követő 5 
munkanapon belül 

HTVSZÜB - 

tanulmanyi.rtk@uni-
nke.hu 
Formanyomtatvány 
elérhető:  
https://www.uni-
nke.hu/oktatas/hallg
atoknak/tanulmanyi-
informaciok/tanulma
nyi-
kerelmek/tanulmanyi
-kerelem-mintak 

díjtalan TVSZ. 24. § 

Postai úton 

Dékáni 
méltányosság 

az érintett tanulmányi 
vagy 
vizsgakötelezettség 
elmulasztásától, illetve 
akadályoztatás esetén 
az akadály 
megszűnésétől 
számított 8 napon 
belül 

dékán 

HTVSZÜB, 
tanulmányi 
osztályvezető, 
érintett oktatási 
szervezeti 
egység vezetője 

NEPTUN 
Ügyintézés> 
Kérvények> 
Méltányossági 
kérelem 
(2023/NKE/MTK) 

díjtalan TVSZ. 6. § 

NEPTUN 
Ügyintézés>Kérv
ények>Leadott 
kérvények> 
kérvény mellett 
’+’ >Határozat 
megtekintése 



Elővizsga 
(EGYÉNI) 

tervezett elővizsga 
napját – de legkésőbb a 
szorgalmi időszak utolsó 
hetét – megelőző 10. 
munkanapig 

HTVSZÜB 
oktatási 
szervezeti 
egység vezetője 

NEPTUN 
Ügyintézés> 
Kérvények> Egyéni 
elővizsga kérelem 
(2023/NKE/EVK) 

díjtalan 
TVSZ. 34. § 
(2) 

NEPTUN 
Tanulmányok> 
Hivatalos 
bejegyzések 

Elővizsga 
(CSOPORTOS) 

tervezett elővizsga 
napját – de legkésőbb a 
szorgalmi időszak utolsó 
hetét – megelőző 10. 
munkanapig 

HTVSZÜB 
oktatási 
szervezeti 
egység vezetője 

1083 Budapest Üllői 
út 82. Oktatási 
Központ I. emelet 
126. vagy 
tanulmanyi.rtk@uni-
nke.hu 
 
Formanyomtatvány 
elérhető:  
https://rtk.uni-
nke.hu/hallgatoknak/
hallgatoi-kerelmek-
nyomtatvanyok 
(Csoportos elővizsga 
kérelem) 

díjtalan 
TVSZ. 34. § 
(2) 

- 

Egyéni tanrend 
a regisztrációs időszak 
utolsó napjáig 

HTVSZÜB -  

NEPTUN 
Ügyintézés> 
Kérvények> 
Általános kérelem 
(2023/NKE/ÁLK) 

díjtalan TVSZ. 18. § 

NEPTUN 
Tanulmányok> 
Hivatalos 
bejegyzések> 
bejegyzés mellett 
+> Feltöltött 
dokumentumok 



Előtanulmányi 
rendben 
meghatározott 
tantárgyfelvételi 
rendtől eltérő 
tantárgyfelvétel 

a regisztrációs időszak 
első napjáig 

HTVSZÜB 

tantárgyfelelős 
oktató, 
tanulmányi 
osztályvezető 

NEPTUN 
Tanulmányok> 
Mintatanterv> 
Mintatanterv 
kiválasztása(„…”) > 
Listázás> Tantárgy 
kiválasztása> ’+’ jel> 
Kérvény leadása 
(2023/NKE/ERE) 

díjtalan 
TVSZ. 13. § 
(4) 

NEPTUN 
Ügyintézés>Kérv
ények>Leadott 
kérvények> 
kérvény mellett 
’+’ >Határozat 
megtekintése 

Fizetés könnyítés 
(önköltség fizetés, 
térítésmentes 
kollégium) 

a regisztrációs időszakot 
megelőzően – 
önköltségfizetési 
kötelezettséghez 
kapcsolódó fizetési 
könnyítés esetén az őszi 
szemeszter esetében 
augusztus 15-ig, a 
tavaszi szemeszter 
esetében január 15-ig 

HTVSZÜB -  

NEPTUN 
Ügyintézés> 
Kérvények> Fizetés 
könnyítési kérelem 
(2023/NKE/RFK) 

díjtalan 
HTJSZ. 74-
75. § 

NEPTUN 
Ügyintézés>Kérv
ények>Leadott 
kérvények> 
kérvény mellett 
’+’ >Határozat 
megtekintése 



Fogyatékosság-
gal élő hallgató 
esetében a 
támogatási idő 
növelése 

a regisztrációs időszak 
első napjáig 

HTVSZÜB -  

NEPTUN 
Ügyintézés> 
Kérvények> 
Általános kérelem 
(2023/NKE/ÁLK) 

díjtalan 
Nftv. 47. § 
(4) 

NEPTUN 
Tanulmányok> 
Hivatalos 
bejegyzések> 
bejegyzés mellett 
+> Feltöltött 
dokumentumok 

Hallgatói 
jogviszony 
szünetelése 

a regisztrációs időszak 
első napjáig 

HTVSZÜB -  

NEPTUN 
Ügyintézés> 
Kérvények> Hallgatói 
jogviszony 
szünetelési kérelem 
(2023/NKE/JSZK) 

díjtalan TVSZ. 32. § 

NEPTUN 
Ügyintézés>Kérv
ények>Leadott 
kérvények> 
kérvény mellett 
’+’ >Határozat 
megtekintése 

Hallgatói 
jogviszony 
megszüntetése 
SAJÁT kérésre 

- 
tanulmányi 
osztályvezető 

-  

NEPTUN 
Ügyintézés> 
Kérvények> Hallgatói 
jogviszony 
megszüntetése saját 
kérésre 
(2023/NKE/HJM) 

díjtalan 
Nftv. 59. § 
(1) b) 

NEPTUN 
Ügyintézés>Kérv
ények>Leadott 
kérvények> 
kérvény mellett 
’+’ >Határozat 
megtekintése 



Igazolási 
(határidő, határnap 
hallgató önhibáján 
kívüli elmulasztása 
esetén) 

- 

tanulmányi 
osztályvezető/ 
oktatási 
szervezeti 
egység 
vezetője 

-  

NEPTUN 
Ügyintézés> 
Kérvények> Igazolási 
kérelem 
(2023/NKE/IGK) 

díjtalan 
TVSZ. 3. § 
(3) j) 

- 

Jelentkezési 
időszakon túli 
tantárgy/kurzus 
felvétel 

a regisztrációs időszak 
utolsó napjától számított 
10. munkanapig 

tanulmányi 
osztályvezető 

-  

NEPTUN 
 Ügyintézés> 
Kérvények> 
Jelentkezési 
időszakon túli 
tantárgy/kurzus 
felvétel 
(2023/NKE/JTF) 

2.000,-Ft/ 
tantárgy 

TVSZ. 7. § 
(1) l)-m) 

NEPTUN 
Tanulmányok> 
Hivatalos 
bejegyzések> 
bejegyzés 

Jelentkezési 
időszakon túli 
tantárgy/kurzus 
leadás 

a regisztrációs időszak 
utolsó napjától számított 
10. munkanapig 

tanulmányi 
osztályvezető 

-  

NEPTUN 
Ügyintézés> 
Kérvények> 
Jelentkezési 
időszakon túli 
tantárgy/kurzus 
leadás 
(2023/NKE/JTL) 

2.000,-Ft/ 
tantárgy 

TVSZ. 7. § 
(1) k) 

NEPTUN 
Tanulmányok> 
Hivatalos 
bejegyzések> 
bejegyzés 

Kedvezményes 
tanulmányi rend 

a 20. § (1) bekezdés h) 
pontjában 
meghatározott eseteket 
kivéve a szorgalmi 
időszak második 
hetének végéig 

HTVSZÜB 

illetékes 
oktatási 
szervezeti 
egység 

1083 Budapest Üllői 
út 82. Oktatási 
Központ I. emelet 
126. vagy 
tanulmanyi.rtk@uni-
nke.hu 
 
Formanyomtatvány 
elérhető:  

díjtalan TVSZ. 20. § 

NEPTUN 
Tanulmányok> 
Hivatalos 
bejegyzések> 
bejegyzés mellett 
+> Feltöltött 
dokumentumok 



https://www.uni-
nke.hu/oktatas/hallg
atoknak/tanulmanyi-
informaciok/tanulma
nyi-
kerelmek/tanulmanyi
-kerelem-mintak 
(Kedvezményes 
tanulmányi rend) 

Képzési 
nyelvváltás 

a megelőző tanulmányi 
félév vizsgaidőszakának 
utolsó napjáig  
- a 31. § (2) 
bekezdésben foglalt 
esetben a regisztrációs 
időszak első napjáig 
- átsorolással együtt 
járó váltás esetén a 
megelőző tanulmányi 
félév vizsgaidőszakának 
utolsó napját követő 5 
munkanapon belül 

HTVSZÜB szakfelelős 

NEPTUN 
Ügyintézés> 
Kérvények> 
Általános kérelem 
(2023/NKE/ÁLK) 

díjtalan TVSZ. 31. § 

NEPTUN 
Tanulmányok> 
Hivatalos 
bejegyzések> 
bejegyzés mellett 
+> Feltöltött 
dokumentumok 

Kiemelt 
tanulmányi 
ösztöndíj 

a pályázati felhívásban 
megadott időszakban 
https://rtk.uni-
nke.hu/hallgatoknak/pal
yazati-felhivasok  
(nappali biztonsági 
szakirány) 

HTVSZÜB 
Diákjóléti 
Bizottság 

NEPTUN 
Ügyintézés> 
Kérvények> Kiemelt 
tanulmányi ösztöndíj 
kérelem 
(2023/NKE/KTÖ) 
 

díjtalan HTJSZ. 46. § 

NEPTUN 
Ügyintézés>Kérv
ények>Leadott 
kérvények> 
kérvény mellett 
’+’ >Határozat 
megtekintése 

Kreditelismerés 
(elismerési 
kérelem) 

regisztrációs időszak 
végéig 

KÁVB 
oktatási 
szervezeti 
egység vezetője 

Részletes 
tájékoztató: 

díjtalan 
TVSZ. 9. §, 
ESZ. 

NEPTUN 
Ügyintézés>Kérv
ények>Leadott 



https://rtk.uni-
nke.hu/hallgatoknak/
kompetencia-
erasmus-
elismeres/kreditelism
eresi-tajekoztato 
NEPTUN 
(Tanulmányok> 
Mintatanterv> 
Mintatanterv 
kiválasztása („…”)> 
Listázás> Tantárgy 
kiválasztása> ’+’ jel> 
Kérvény leadása 

kérvények> 
kérvény mellett 
’+’ >Határozat 
megtekintése 

Legfeljebb egy 
sikertelen 
záróvizsgarész 
esetén a 
sikertelen 
záróvizsgarész 
azonos 
záróvizsgaidőszak
ban egy 
alkalommal 
történő 
megismétlése 

a sikertelen vizsgát 
követő napig 

dékán - 

Formanyomtatvány 
elérhető:  
https://www.uni-
nke.hu/oktatas/hallg
atoknak/tanulmanyi-
informaciok/tanulma
nyi-
kerelmek/neptun-
rendszerben-
elerheto-kerelmek 
(Általános kérelem) 
vagy 
NEPTUN 
Ügyintézés> 
Kérvények> 
Általános kérelem 
(2023/NKE/ÁLK) 

díjtalan TVSZ. 55. § - 



Megkezdett 
tanulmányi félév 
utólagos 
szüneteltetése 

a vizsgaidőszak utolsó 
napjáig 

HTVSZÜB - 

NEPTUN 
Ügyintézés> 
Kérvények> 
Megkezdett 
tanulmányi félév 
utólagos 
szüneteltetése 
(2023/NKE/MFSZ) 

díjtalan TVSZ. 32. § 

NEPTUN 
Ügyintézés>Kérv
ények>Leadott 
kérvények> 
kérvény mellett 
’+’ >Határozat 
megtekintése 

Munkarendváltás 

a megelőző tanulmányi 
félév vizsgaidőszakának 
utolsó napjáig 
- a 31. § (2) 
bekezdésben foglalt 
esetben a regisztrációs 
időszak első napjáig 
- átsorolással együtt 
járó váltás esetén a 
megelőző tanulmányi 
félév vizsgaidőszakának 
utolsó napját követő 5 
munkanapon belül 

HTVSZÜB  szakfelelős 

NEPTUN 
 Ügyintézés> 
Kérvények> 
Munkarendváltási 
kérelem 
(2023/NKE/MVK) 

díjtalan TVSZ. 31. § 

NEPTUN 
Ügyintézés>Kérv
ények>Leadott 
kérvények> 
kérvény mellett 
’+’ >Határozat 
megtekintése 

Negyedik 
tantárgyból a 
sikeres vizsga 
javítása 

a vizsgaidőszak utolsó 
napját megelőző 10. 
munkanapig 

HTVSZÜB 
oktatási 
szervezeti 
egység vezetője 

NEPTUN 
 Ügyintézés> 
Kérvények> 
Általános kérelem 
(2023/NKE/ÁLK) 

díjtalan 
TVSZ. 44. § 
(2) 

NEPTUN 
Tanulmányok> 
Hivatalos 
bejegyzések> 
bejegyzés mellett 
+> Feltöltött 
dokumentumok 

Neptun-
rendszerben az 
Egyetem más 
képzésében részt 

a regisztrációs időszak 
utolsó napjáig 

dékán - 
 
Formanyomtatvány 
elérhető:  

díjtalan 
TVSZ. 5. § 
(1) i) 

- 



vevő hallgatója 
számára ki nem 
ajánlott 
tantárgyak 
felvétele 

https://www.uni-
nke.hu/oktatas/hallg
atoknak/tanulmanyi-
informaciok/tanulma
nyi-
kerelmek/neptun-
rendszerben-
elerheto-kerelmek 
(Általános kérelem) 
vagy NEPTUN 
Ügyintézés> 
Kérvények> 
Általános kérelem 
(2023/NKE/ÁLK) 

Neptun-
rendszerben 
rögzített 
értékelés 
kifogásolása 

a tanulmányi időszak 
lezárulta után 14 napon 
belül 

oktatási 
szervezeti 
egység 
vezetője 
kifogásolást 
elutasítás 
esetén: 
oktatási 
dékánhelyette
s 

- 

 
Formanyomtatvány 
elérhető:  
https://www.uni-
nke.hu/oktatas/hallg
atoknak/tanulmanyi-
informaciok/tanulma
nyi-
kerelmek/tanulmanyi
-kerelem-mintak 
(Kifogás bejelentő) 
 

díjtalan TVSZ. 47. § 

NEPTUN 
Tanulmányok> 
Hivatalos 
bejegyzések> 
bejegyzés mellett 
+> Feltöltött 
dokumentumok 

Önköltség 
kreditarányos 
megfizetése 

a regisztrációs időszak 
vége 

HTVSZÜB - 

NEPTUN 
Ügyintézés> 
Kérvények> 
Általános kérelem 
(2023/NKE/ÁLK) 

díjtalan 
TVSZ. 72-
73.§ 

NEPTUN 
Tanulmányok> 
Hivatalos 
bejegyzések> 
bejegyzés mellett 



+> Feltöltött 
dokumentumok 

Regisztrációs 
időszakon túli 
beiratkozás, 
bejelentkezés 5 
munkanapon 
belül 

a regisztrációs időszakot 
követő ötödik 
munkanapig 

tanulmányi 
osztályvezető 

- 

1083 Budapest Üllői 
út 82. Oktatási 
Központ I. emelet 
126. vagy 
tanulmanyi.rtk@uni-
nke.hu 
 
Formanyomtatvány 
elérhető:  
https://www.uni-
nke.hu/oktatas/hallg
atoknak/tanulmanyi-
informaciok/tanulma
nyi-
kerelmek/neptun-
rendszerben-
elerheto-kerelmek 
(Általános kérelem) 
vagy Neptun 
(Ügyintézés> 
Kérvények> 
Általános kérelem) 
 

díjtalan TVSZ. 25. § 

- 

Regisztrációs 
időszakot követő 
5. munkanapon 
túl, de a szorgalmi 
időszak 
megkezdését 

a szorgalmi időszak 
megkezdését követő 30 
napon belül, de az őszi 
félévben legkésőbb 
október 15-ig, tavaszi 
félévben március 15-ig 

HTVSZÜB - 

NEPTUN 
Ügyintézés> 
Kérvények> 
Általános kérelem 
(2023/NKE/ÁLK) 

díjtalan TVSZ. 25. § 

NEPTUN 
Tanulmányok> 
Hivatalos 
bejegyzések> 
bejegyzés mellett 



követő 30 napon 
belül benyújtott 
kérelem esetén a 
passzív hallgatói 
jogviszony 
aktiválása 
(Státuszmódosí-
tás reg. időszakot 
követő 5 
munkanapon túl) 

+> Feltöltött 
dokumentumok 

Rendszeres 
szociális ösztöndíj 

a pályázati felhívásban 
megadott időszakban 
https://rtk.uni-
nke.hu/hallgatoknak/pal
yazati-felhivasok  
(nappali biztonsági, 
migrációs szakirány) 

HTVSZÜB 
Diákjóléti 
Bizottság 

NEPTUN 
Ügyintézés> 
Kérvények> Pályázat 
rendszeres szociális 
ösztöndíjra 
(2023/NKE/RSZOR
TK) 
 

díjtalan 
HTJSZ. 17.§, 
31. § 

NEPTUN 
Ügyintézés>Kérv
ények>Leadott 
kérvények> 
kérvény mellett 
’+’ >Határozat 
megtekintése 

Rendkívüli 
szociális ösztöndíj 

szociális helyzet váratlan 
romlását előidéző 
körülmény 
bekövetkeztétől 
számított hat hónapon 
belül bármikor (nappali 
biztonsági, migrációs 
szakirány) 

HTVSZÜB 
Diákjóléti 
Bizottság 

NEPTUN 
 (Ügyintézés> 
Kérvények> Pályázat 
rendkívüli szociális 
ösztöndíjra 
(2023/NKE/RESZO
) 
 

díjtalan HTJSZ. 32. § 

NEPTUN 
Ügyintézés>Kérv
ények>Leadott 
kérvények> 
kérvény mellett 
’+’ >Határozat 
megtekintése 

Részismeretek 
megszerzése 
érdekében 
folytatott képzés 

a részismereti képzés 
meghirdetéséről szóló 
dékáni döntésben 
foglaltak szerint 

dékán - 

1083 Budapest Üllői 
út 82. Oktatási 
Központ I. emelet 
126. vagy 
tanulmanyi.rtk@uni-
nke.hu 

díjtalan TVSZ. 30. § 

NEPTUN 
Tanulmányok> 
Hivatalos 
bejegyzések> 
bejegyzés mellett 



 
Formanyomtatvány 
elérhető:  
https://www.uni-
nke.hu/oktatas/hallg
atoknak/tanulmanyi-
informaciok/tanulma
nyi-
kerelmek/neptun-
rendszerben-
elerheto-kerelmek 
(Általános kérelem) 
 

+> Feltöltött 
dokumentumok 

Szakdolgozat 
titkosítása 

a témajelentkezés 
Egyetem általi 
véglegesítésétől 
számított 60 napon belül 

dékán - 

1083 Budapest Üllői 
út 82. Oktatási 
Központ I. emelet 
126. vagy 
tanulmanyi.rtk@uni-
nke.hu 
Formanyomtatvány 
elérhető: TVSZ. 9. 
függelék 
 

díjtalan 
TVSZ. 5. sz. 
melléklet 

- 

Szakdolgozat 
témajelentkezés 

 2023/2024. tanév téli 
záróvizsga-időszakban 
záróvizsgázó hallgatók 
esetén: 2023. márc. 1 
– ápr. 15. 
2023/2024. tanév nyári 
záróvizsga-időszakban 
záróvizsgázó hallgatók 

oktatási 
szervezeti 
egység 
vezetője 
 

javasolt 
konzulens 

NEPTUN 
 (Tanulmányok> 
Szakdolgozat/ 
szakdolgozat 
jelentkezés> 
Szakdolgozat 
jelentkezés) 

díjtalan 

TVSZ. 5. sz. 
melléklet, 
5/2022. 
dékáni 
utasítás 
https://rtk.uni-
nke.hu/hallgato
knak/szakdolgoz
at-

- 



esetén: 2023. ápr. 6 – 
máj. 20. 
(2 féléves képzési idejű 
szakirányú 
továbbképzési szak 
esetében: 2023. szept. 
16 – okt. 15.) 
(A kriminalisztika 
szakértő szakirányú 
továbbképzési szak 
mentesül a határidők  
alól) 
 

diplomamunka#
temajegyzek  

Szakdolgozat 
témajelentkezés 
(EGYEDI téma) 

2023/2024. tanév téli 
záróvizsga-időszakban 
záróvizsgázó hallgatók 
esetén: 2023. márc. 1 
– ápr. 15. 
2023/2024. tanév nyári 
záróvizsga-időszakban 
záróvizsgázó hallgatók 
esetén: 2023. ápr. 6 – 
máj. 20. 
2 féléves képzési idejű 
szakirányú 
továbbképzési szak 
esetében: 2023. szept. 
15 – okt. 15. 
(A kriminalisztika 
szakértő szakirányú 
továbbképzési szak 

oktatási 
szervezeti 
egység 
vezetője 
 

javasolt 
konzulens 

NEPTUN 
 Tanulmányok> 
Szakdolgozat/ 
szakdolgozat 
jelentkezés> 
Szakdolgozat 
jelentkezés> legalul: 
Egyedi téma 
(2023/NKE/SZDTJ) 

díjtalan 

TVSZ. 5. sz. 
melléklet, 
5/2022. 
dékáni 
utasítás 
https://rtk.uni-
nke.hu/hallgato
knak/szakdolgoz
at-
diplomamunka#
temajegyzek  

- 



mentesül a határidők 
alól) 
 

Szakmai 
gyakorlat más 
időszakban 
történő teljesítése 

a regisztrációs időszak 
utolsó napjáig 

tanulmányi 
osztályvezető 

szakfelelős, és 
szükség szerint 
a szakirány-, 
specializáció-
felelős 

NEPTUN 
Ügyintézés> 
Kérvények> 
Általános kérelem 
(2023/NKE/ÁLK) 

díjtalan 
TVSZ. 15. § 
(2) 

NEPTUN 
Tanulmányok> 
Hivatalos 
bejegyzések> 
bejegyzés mellett 
+> Feltöltött 
dokumentumok 

Szak-szakirány 
változtatási 

a megelőző tanulmányi 
félév vizsgaidőszakának 
utolsó napjáig 
- a 31. § (2) 
bekezdésben foglalt 
esetben a regisztrációs 
időszak első napjáig  
- átsorolással együtt 
járó váltás esetén a 
megelőző tanulmányi 
félév vizsgaidőszakának 
utolsó napját követő 5 
munkanapon belül 

HTVSZÜB  szakfelelős 

NEPTUN 
 Ügyintézés> 
Kérvények> Szak-
szakirány változtatási 
kérelem 
(2023/NKE/SZVK) 

díjtalan TVSZ. 31. § 

NEPTUN 
Ügyintézés>Kérv
ények>Leadott 
kérvények> 
kérvény mellett 
’+’ >Határozat 
megtekintése 



Tantárgyfelvétel-
lel kapcsolatos 
kifogás elbírálása 

a tantárgyfelvételi 
időszak lezárását követő 
öt napon belül 

tanulmányi 
osztályvezető 

- 

NEPTUN 
Ügyintézés> 
Kérvények> 
Általános kérelem 
(2023/NKE/ÁLK) 

díjtalan 
TVSZ. 49. § 
(2) 

- 

Testnevelés 
kritériumkövetel-
mény teljesítése 
alóli felmentés 

az akadályozás 
keletkezését követő 5 
munkanapon belül, 
egyéb esetben a 
regisztrációs időszak 
végéig 

Testnevelési 
és 
Küzdősportok 
Tanszék 

- 

1089 Budapest 
Diószegi Sámuel u. 
23. Ludovika Aréna, 
Sportközpont I. 
emelet 103. vagy 
RTK_Testnevelesi_es
_Kuzdosportok_Tans
zek@uni-nke.hu 

díjtalan TVSZ. 19. § 

- 



Vendéghallgatói 
jogviszony 
létesítése más 
felsőoktatási 
intézmény 
hallgatója által 

a regisztrációs időszak 
első napját megelőző 
10. munkanapig 

dékán HTVSZÜB 

1083 Budapest Üllői 
út 82. Oktatási 
Központ I. emelet 
126. vagy 
tanulmanyi.rtk@uni-
nke.hu 
 
Formanyomtatvány 
elérhető:  
https://www.uni-
nke.hu/oktatas/hallg
atoknak/tanulmanyi-
informaciok/tanulma
nyi-
kerelmek/neptun-
rendszerben-
elerheto-kerelmek 
(Általános kérelem) 
 

díjtalan 
TVSZ. 29. § 
(4) (4a) (6) 

 

Vizsga 
vizsgaidőszakon 
kívüli teljesítése 

a vizsgaidőszak utolsó 
napjáig 

HTVSZÜB  
 

oktatási 
szervezeti 
egység vezetője 

NEPTUN 
Ügyintézés> 
Kérvények> 
Általános kérelem 
(2023/NKE/ÁLK) 

díjtalan 
TVSZ. 34. § 
(1) 

NEPTUN 
Tanulmányok> 
Hivatalos 
bejegyzések> 
bejegyzés mellett 
+> Feltöltött 
dokumentumok 

Az EGT-
tagállamban 
folytatott olyan 
részképzéshez 
történő 
hozzájárulás, és a 

a regisztrációs időszak 
első napjáig 

HTVSZÜB KÁVB 

1083 Budapest Üllői 
út 82. Oktatási 
Központ I. emelet 
126. vagy 
tanulmanyi.rtk@uni-
nke.hu 

díjtalan TVSZ. 29. § 

Postai úton 



képzésben 
folytatott 
tanulmányok 
beszámítása az 
Egyetem 
képzésébe  

 
Formanyomtatvány 
elérhető:  
https://www.uni-
nke.hu/oktatas/hallg
atoknak/tanulmanyi-
informaciok/tanulma
nyi-
kerelmek/neptun-
rendszerben-
elerheto-kerelmek 
(Általános kérelem) 
vagy  
NEPTUN 
(Ügyintézés> 
Kérvények> 
Általános kérelem) 
 

Egyéb kérelmek 
(pl. Eltérő félévben 
történő 
tantárgyfelvételi 
kérelem, 
Szakdolgozat 
témamódosítás) 

-  HTVSZÜB 
érintett oktatási 
szervezeti 
egység vezetője 

NEPTUN 
Ügyintézés> 
Kérvények> 
Általános kérelem 
(2023/NKE/ÁLK 

díjtalan 
TVSZ. 8. § 
(2) o) 

- 


