
Kérelmek beadási rendje és kapcsolódó díja 2016/2017 tanévtől 

 

Téma Kérelem neve Beadási időszak Díjak 

Kezdete Vége 

Jogviszony 

Utólagos aktiválási kérelem Reg. időszak 

utolsó napja 

utáni első nap 

szorgalmi 

időszak első 

hónapjának 

utolsó napja 

3.500.- Ft 

Aktiválás visszavonása iránti 

kérelem Vhr szerint 

Reg. időszak 

utolsó napja 

utáni első nap 

Ősszel: Okt. 

14.;      

Tavasszal 

Márc. 14. 

3.500.- Ft 

Utólagos passziválási kérelem 

(okt. 15., ill. márc. 15. után) 

Rendkivüli esetben, hallgató 

önhibáján kivüli esemény 

Ősszel: Okt. 

15.;      

Tavasszal 

Márc. 15. 

szorgalmi 

időszak utolsó 

napja 

  

Elbocsátás saját kérésre Folyamatos   

Kérelem utólagos tantárgy 

felvételére 

Reg. időszak 

utolsó napja 

utáni első nap 

szorgalmi 

időszak első 

hónapjának 

utolsó napja 

3.500.- Ft 

Kérelem utólagos tantárgy 

leadására 

Reg. időszak 

utolsó napja 

utáni első nap 

szorgalmi 

időszak első 

hónapjának 

utolsó napja 

3.500.- Ft 

Áthallgatási kérelem más 

felsőoktatási intézménybe 

Vizsgaidőszak 

első napja 
Vizsgaidőszak 

utolsó napja 
 3.500.- Ft 

Passziválási kérelem (2 

egymást követő félévet 

felhasználását követő) 

Vizsgaidőszak 

első napja 
Reg. időszak 

utolsó napja 
  

Munkarendváltási kérelem Vizsgaidőszak 

első napja 
Vizsgaidőszak 

utolsó napja 
3.500.- Ft 

Specializáció/szakirányváltási 

kérelem 

március 1. április 20.  3.500.- Ft 

Vendéghallgatói jogviszony 

létesítése 

Vizsgaidőszak 

első napja 
Vizsgaidőszak 

utolsó napja 
3.500.- Ft 

Áthallgatási kérelem Vizsgaidőszak 

első napja 
Vizsgaidőszak 

utolsó napja 
3.500.- Ft 

Átvételi kérelem március 1. április 20. 3.500.- Ft 

  

  



 

Tanulmányi 

Kedvezményes 

tanulmányi rend iránti 

kérelem 

Vizsgaidőszak 

első napja 

Reg. időszak 

utolsó napja 

3.500.- Ft 

Kérelem vizsgaidőszakon 

túli vizsga letételére 

Vizsgát megelőző 5. munkanap 3.500.- Ft 

Záróvizsgára történő 

késedelmes jelentkezés 

jogviszonnyal rendelkezők 

esetén 

 Jelentkezési időt követő max. 2 

héten belül. 
 3.500,-Ft 

Kreditbeszámítási 

kérelem más 

felsőoktatási 

intézményben teljesített 

tantárgyak esetén 

Vizsgaidőszak 

első napja 
Reg. időszak 

utolsó napja 
3.500.- Ft 

Ekvivalencia alapú 

kreidtbeszámítási 

kérelem (MTF-n 

korábban folytatott 

tanulmányok alapján) 

Vizsgaidőszak 

első napja 
Reg. időszak 

utolsó napja 
3.500.- Ft 

Hallgatói távollét 

bejelentése 
Folyamatos   

Pénzügyek 

Költségtérítési/önköltségi 

díj befizetésének 

halasztása iránti kérelem 

Vizsgaidőszak 

első napja 

Vizsgaidőszak 

utolsó napja 

 

Költségtérítési/önköltségi 

díj részletfizetés iránti 

kérelem 

Vizsgaidőszak 

első napja 
Vizsgaidőszak 

utolsó napja 

 

Költségtérítési/önköltségi 

díj csökkentése iránti 

kérelem 

Vizsgaidőszak 

első napja 

Vizsgaidőszak 

utolsó napja 

 

Téves befizetés 

visszaigénylése iránti 

kérelem 

Folyamatos   

Gazdasági adatlap Őszi félévre: 

Aug. 1.  
Őszi félévre: 

Aug. 23.             
  

  

Tavaszi félévre: 

jan.5 

Tavaszi 

félévre: jan.20 

Egyéb 
A felsorolt 

kérvényfajtákba nem 

foglalható kérések  

Folyamatos  3.500.- Ft 

Méltány Méltányossági kérelem Folyamatos   

II. fokú 

kérelmek 

Fellebbezési kérelem Folyamatos   

Jogorvoslati kérelem Folyamatos   



Szociális 

Alaptámogatás Regisztrációs 

időszak első 

napja 

Szorgalmi 

időszak 2. 

hetének utolsó 

napja 

  

Rendszeres szociális 

támogatás 
Regisztrációs 

időszak első 

napja 

Szorgalmi 

időszak 2. 

hetének utolsó 

napja 

  

Rendkívüli szociális 

támogatás 
Folyamatos   

 


