ELNÖKI TESTÜLET
41/2020. (VII. 30.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
a 2020/2021. tanév őszi (I.) félévének kezdésével kapcsolatos teendőkről

1. § Jelen rendelkezés hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi, tanulmányait alapképzési, osztatlanképzési, mesterképzési, szakirányú továbbképzési szakon, valamint doktori képzésben folytató hallgatójára,
továbbá a 2020/2021. tanév I. félévére felvételt, átvételt nyert leendő hallgatókra.

2. § Az Egyetemen a költségtérítési díjak/önköltségek – a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben
(a továbbiakban: Neptun) is rögzített – befizetési határideje minden esetben meg kell, hogy előzze a
beiratkozást/bejelentkezést. Az Egyetemen megszokott módon tájékoztatják hallgatóikat a vonatkozó
határidőkről.

3. § Az Egyetem stabil gazdasági helyzetének biztonságos fenntartása érdekében kiemelt cél, hogy csak
azon önköltséges vagy magyar állami ösztöndíjas hallgatók iratkozhassanak be az Egyetemre, akik fizetési kötelezettségüknek eleget tettek.

4. § Jelen számú Elnöki Testületi rendelkezéssel a Mellékletben foglaltak szerint szabályozzuk a tanévkezdéssel kapcsolatos feladatok teljesítését a felelősök és a határidők meghatározásával.

5. § Jelen rendelkezés a közzététele napján lép hatályba, és a 2020/2021. tanév őszi(I.) félévének végét
követő napon hatályát veszti.
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Melléklet
1. Egyéb díjak, a TVSZ, HTJSZ által meghatározott díjak kivetése
a) A vizsgáról igazolatlan távolmaradás („Nem jelent meg”) díja
Nem záróvizsgázó hallgatók számára
Felelős: Hallgatói Szolgáltatások, Hallgatói Ügyek Vezető
A díj kiírásának határideje: 2020. július 31. (péntek)
Fizetési határidő: 2020. augusztus 26. (szerda)
Záróvizsgára jelentkezett hallgatóknak:
Adatszolgáltató: Hallgatói Szolgáltatások
Felelős: Hallgatói Szolgáltatások, Hallgatói Ügyek Vezető
A díj kiírásának határideje: egyénileg meghatározott időpontban, hogy a hallgató a ZV előtt teljesíteni tudja
b) Kreditelhagyási díj (felvett, de nem teljesített kreditek után) (állami ösztöndíjas hallgatók számára)
Nem záróvizsgázó hallgatók számára
Felelős: Hallgatói Szolgáltatások, Hallgatói Ügyek Vezető
A díj kiírásának határideje: 2020. augusztus 26. (szerda)
Fizetési határidő: 2020. augusztus 26. (szerda)
Záróvizsgára jelentkezett hallgatók:
Adatszolgáltató: Hallgatói Szolgáltatások
Felelős: Hallgatói Szolgáltatások, Hallgatói Ügyek Vezető
A díj kiírásának határideje: egyénileg meghatározott időpontban, hogy a hallgató a ZV előtt
teljesíteni tudja
2. A 2020A és 2020P felvételi eljárásban felvett hallgatók 2020/2021 tanév I. félévére történő beiratkoztatáshoz szükséges előkészítő feladatok:
a) A tanulmányi adminisztrációhoz tartozó dokumentációk aktualizálása, jogi ellenőrzés.
1) Felvételi határozat sablonok
Felelős: Hallgatói szolgáltatások, Felsőoktatási Jogi Szolgáltatások
Határidő: 2020. július 24. (péntek)
2) Beiratkozásilap sablonok
Felelős: Hallgatói szolgáltatások, Felsőoktatási Jogi Szolgáltatások
Határidő: 2020. augusztus 05. (szerda)
3) Képzési szerződés sablonok
Felelős: Hallgatói szolgáltatások, Felsőoktatási Jogi Szolgáltatások
Határidő: 2020. augusztus 12. (szerda)
b) A tanulmányi adminisztrációhoz tartozó dokumentumok elkészítése a Neptunban.
4) Felvételi határozat sablonok
Felelős: Hallgatói szolgáltatások
Határidő: 2020. július. 24.(péntek)
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5) Beiratkozásilap sablonok
Felelős: Hallgatói szolgáltatások
Határidő: 2020. augusztus 25.(kedd)
6) Képzési szerződés sablonok
Felelős: Hallgatói szolgáltatások
Határidő: augusztus 25.(kedd)

c) A 2020A-ban felvételt nyert jelentkezők (gólyák) adatainak kezelése. (Ponthatár-megállapítás 2020.július 23.)
1) 2020A felvételi eljárásban felvételt nyert jelentkezők adatainak importálása a Neptunba.
Felelős: Hallgatói Szolgáltatások
Határidő: 2020.július 29. szerda
2) 2020P felvételi eljárásban felvételt nyert jelentkezők adatainak importálása a Neptunba.
Felelős: Hallgatói Szolgáltatások
Határidő: a felvételi döntést követő 1. munkanap 12 óra
3) Saját felvételi eljárásban felvételt nyert jelentkezők adatainak rögzítése a Neptunba.
Felelős: Hallgatói Szolgáltatások
Határidő: a felvételi döntést követő 3. munkanap
3. Adatszolgáltatás a saját felvételi eljárásról
1) Saját felvételi eljárásban felvételt nyert jelentkezők jelentkezési adatairól adatszolgáltatás a Programmenedzsment számára
Felelős: Hallgatói Szolgáltatások
Határidő: a felvételi döntést követő 3. munkanap
4. A felvételt nyert jelentkezők (gólyák) értesítése, tájékoztatása
a) A felvett új hallgatók, gólyák számára készülő információs oldal elkészítése.
Felelős: Kommunikáció
Határidő: 2020. július 20. (hétfő)
b)

A 2020A ponthatárok kihirdetését követően a golyak.uni-corvinus.hu információs oldalra mutató
linkek, banner és hír elhelyezése az egyetemi honlap főoldalán.
Felelős: Kommunikáció
Határidő: 2020. július 23. (csütörtök este)

c)

A felvételt nyert jelentkezők elektronikus (e-mailes) tájékoztatása a felvett új hallgatók, gólyák
tájékoztatása az információs oldalról, valamint a felvételt nyert jelentkező Neptun kódjáról és
alapértelmezett jelszaváról.
Központi felvételi eljárásokban felvett hallgatók számára
Felelős: Hallgatói Szolgáltatások
Határidő: 2020A 2020. július 29. (szerda) 14 óra
2020P a felvételi döntést követő 1. munkanap 14 óra
Saját felvételi eljárásban felvett hallgatók számára
Felelős: Hallgatói Szolgáltatások
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Határidő:
d)

a felvételi döntést követő 3. munkanap

A felvételt nyert jelentkezők felvételi határozatainak elkészítése és Neptunba történő feltöltése a
hallgatók számára, hivatalos bejegyzések elkészítése, a felvett hallgatók elektronikus (e-mailes)
tájékoztatása az elkészült felvételi határozatról. (A felvételi határozat eredeti, aláírt papír alapú
példánya a hallgató személyi anyagába kerül.)
Központi felvételi eljárásokban felvett hallgatók számára
Felelős: Hallgatói Szolgáltatások, Neptun csoportvezető
Határidő: 2020A 2020. augusztus 5. (szerda)
2020P a felvételi döntést követő 3. munkanap
Saját felvételi eljárásban felvett hallgatók számára
Felelős: Hallgatói Szolgáltatások, Neptun csoportvezető
Határidő: a felvételi döntést követő 3. munkanap

5. Az önköltséges, a magyar állami ösztöndíjas hallgatók fizetési kötelezettségeinek adminisztrációja a Neptunban
A 2020/2021. tanév I. félévére tételt kiírni 2020. augusztus 05. napjától lehetséges!

1) Az alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, doktori képzésben, szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók fizetési tételeinek kiírása a Neptunban:
(a) a tanulmányaikat 2020/2021 tanév I. félévében megkezdő, 2020A felvételi eljárásban felvételt nyert vagy 2020. augusztus 5-ig saját felvételi eljárásban felvett, valamint az eddig az időpontig átvételt nyert hallgatóknak, 2020. augusztus 12-ig,
(b) a tanulmányaikat 2020/2021 tanév I. félévében megkezdő további – a 2019P felvételi
eljárásban vagy 2020. augusztus 5. után saját felvételi eljárásban – felvett vagy átvételt nyert hallgatóknak, 2020. augusztus 12-ig
(c) a tanulmányaikat korábban megkezdett, 2020/2021 tanév I. félévére bejelentkező
hallgatóknak 2020. augusztus 12-ig,
Felelős: Hallgatói Szolgáltatások
A szolgáltatás teljesítésének dátuma és a fizetési határidő: 2020. augusztus 30.
(d) Corvinus ösztöndíjas hallgatók esetében 2020. augusztus 12-ig ,
A szolgáltatás teljesítésének dátuma 2020. augusztus 30. a fizetési határidő: 2020. szeptember 30.
2) Nem a félév első hetében induló szakirányú továbbképzések esetén a fizetési határidőt úgy kell megállapítani a pénzügyi tétel kiírása során, hogy a fizetési határidő 8 munkanap, de legalább 2 munkanappal
előzze meg a beiratkozást.
Felelős: Hallgatói Szolgáltatások
A szolgáltatás teljesítésének dátuma ez esetben a kiírás napja.
3) Számlakérő leadásával kapcsolatos információk:
a) A Neptunban a kiírást követően minden tételről automatikusan legenerálódik a számla a hallgató
nevére.
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b) Aktív tételhez kapcsolódó számlakérő leadása a kiírt tétel fizetési határidejének lejárta előtt lehetséges. Ebben az esetben a Bevételi Pénzügyi csoport kiállítja a számlakérőn szereplő partner
nevére a számlát, melyben a fizetési határidő 2020. szeptember 15. lesz. Ezzel egyidőben a
Neptunban módosítja a fizetési határidőt, azaz a hallgató be tud jelentkezni/iratkozni függetlenül
attól, hogy a fizetési kötelezettségét még nem teljesítette – de nyilatkozatában vállalta - az általa
megadott partner.
c) 2020. augusztus 31-ét követően csak teljesített tételhez kapcsolódóan adható le számlakérő,
mely határidőtől független.

4) Devizás tételek kiírásával kapcsolatos feladatok, határidők:
 a kiírás határideje: 2020.augusztus 22.
 a szolgáltatás teljesítésének dátuma: 2020. augusztus 30.
a fizetési határidő: 2020. augusztus 30.
Felhívjuk a figyelmet arra, a kiírt tétel kiegyenlítése csak abban a devizanemben, és csak arról a
devizanemű gyűjtőszámláról lehetséges, melynek devizanemme megegyezik a kiírás devizanemével!
A devizás gyűjtőszámlára utalás egyenlegéből a hallgató a tételét jóváírást követően azonnal teljesítetté tudja tenni a Neptunban.
Felelős: Hallgatói Szolgáltatások

6. Diákhitel
a) Diákhitel teljesítési határidő (2020. október. 26 (hétfő) rögzítése a Neptunban.
Felelős: Hallgatói Szolgáltatások
Határidő: 2020. szeptember 21.(hétfő)
7. CUSMAN hozzáférés biztosítása
a) A CUSMAN jelszó generálásáról szóló tájékoztató anyagok aktualizálása, és elküldése feltöltésre. Az információkat tartalmazó oldal linkjének elküldése a Kommunikációs Igazgatóság
<kommunikacio@uni-corvinus.hu> e-mail címre.
Felelős: Informatikai Szolgáltató Központ vezetője
Határidő: 2020. július 17. (péntek)
b) A CUSMAN jelszókezelő modul eléréséhez szükséges link elküldése az Kommunikációs Igazgatóság <kommunikacio@uni-corvinus.hu> e-mail címre.
Felelős: Informatikai Szolgáltató Központ vezetője
Határidő: 2020. július 17. (péntek)
8. Könyvtári beiratkozás
a) A felvételt nyert új jelentkezők adatainak könyvtári importja céljából a Neptunban elérhető szűrés
aktualizálása.
Felelős: Hallgatói Szolgáltatások
Határidő: 2020. július 29. (szerda)
b) Az importált adattábla átalakítása, alkalmassá tétele Könyvtár felhasználói nyilvántartási rendszerébe való betöltésre, betöltés.
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Felelős: Egyetemi Könyvtár rendszergazda, Olvasói szolgáltatások Osztály
Határidő: 2020. augusztus 28.(péntek)
c) Az elsőéves hallgatók beiratkozásához és csoportos könyvtári körbevezetéséhez csoportbeosztás (csoportnév, létszám, időpontok) készítése, csoportok 9 órától 18 óráig félóránkénti beosztása, a beosztás megküldése a Könyvtár képzési koordinátorának.
Felelős: Öntevékeny Csoportok Irodája (ÖCSI), instruktorok
Határidő: 2020. augusztus 27.(csütörtök)
d) Az elsőéves hallgatói csoportok fogadása, könyvtár bemutatása, kölcsönzőjegyek átadása
Felelős: Egyetemi Könyvtár képzési koordinátor
Határidő: 2020. augusztus 31-től - szeptember 4-ig
e) A kölcsönzőjegyek átvételét követően a hallgatók számára 1000,- Ft kártyadíj kiírása a Neptunban.
 a szolgáltatás teljesítésének dátuma: a kiírás napja,
 a fizetési határidő: a kiírás napjától számított 8 munkanap.
Felelős: Egyetemi Könyvtár Olvasói szolgáltatások Osztály
Határidő: A kölcsönzőjegyek átvételét követő hét 2. napja
f) Az Egyetemre felvételt nyert, de az Egyetemre be nem iratkozott hallgatók szűrése a Neptunból
és az adatok átadása az Egyetemi Könyvtárnak.
Felelős: Hallgatói Szolgáltatások, Egyetemi Könyvtár Olvasói szolgáltatások Osztály
Határidő: 2020. október 09. (péntek)
g) Az Egyetemre felvételt nyert, de be nem iratkozott hallgatók adatainak és könyvtári tagságának
törlése.
Felelős: Egyetemi Könyvtár Olvasói szolgáltatások Osztály
Határidő: 2019. október 14. (szerda)

9. Regisztrációs hét
a) A végleges tárgyfelvételt megelőző órarendi javítások. Tanszéki kérések engedélyezése, elfogadott módosítások felvitele. Egyéb javaslatok fogadása az órarendszerkesztéshez.
Felelős: Akadémia menedzsment, Programmenedzsment, Hallgatói Szolgáltatások
Határidő: 2020. augusztus 19. (szerda) 12 óra
b) Végleges tárgyfelvételhez tartozó Neptun beállítások elvégzése
Felelős: Hallgatói Szolgáltatások
Határidő: 2020. augusztus 19 (szerda) 12 óra
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10. A kollégiumi felvételi pályázattal kapcsolatos határidők

Kollégiumi beköltözéssel kapcsolatos határidők
1

PONTHÚZÓ értekezlet

2020. augusztus 18.

2

Előzetes eredményhirdetés (minden pályázó):

2020. augusztus 19. 16:00

3
4
5

A Kollégiumi Beköltözési Kérvény megnyitása
2020. augusztus 19. 16:00
Neptunban, felsőbb évesek és gólyák számára
A benyújtott kollégiumi észrevételi kérelmek elbírálása, eredményhirdetés, határozatok kiállí- 2020. augusztus 26. 16:00
tása, felsőbb évesek és gólyák számára
A Kollégiumi beköltözési kérvény megnyitása
Neptunban észrevételezés után felvett hallga- 2020. augusztus 26. 16:00
tók
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11. Határidők a tárgyfelvételhez, beiratkozáshoz, bejelentkezéshez a tanév időbeosztása alapján:
kezdés

nap

óra

2020.08.31

hétfő

7:45

2020.08.31

hétfő

7:45

befejezés

nap

óra megnevezés
Félévi bejelentkezés, regisztráció alapképzések, osz- 2020.09.13 vasárnap 23:59
tatlan képzés II-IV. évfolyam
Végleges tantárgyfelvételi időszak (tantárgyfelvétel
- 2020.09.11 péntek 12:00 és tantárgyleadás) Alap- és osztatlan képzések II-IV.
évfolyam 2020/2021/1 félévre

Félévi bejelentkezés, regisztráció mesterképzések és
SZT képzések II. évfolyam
Végleges tantárgyfelvételi időszak (tantárgyfelvétel
12:00 és tantárgyleadás) Mesterképzések és SZT képzések

2020.08.31

hétfő

13:15 - 2020.09.13 vasárnap 23:59

2020.08.31

hétfő

13:15 - 2020.09.11

péntek

II. évfolyam 2020/2021/1 félévre

2020.08.31

hétfő

- 2020.09.05

péntek

2020.08.31

hétfő

- 2020.10.04 vasárnap

2020.09.02

szerda

18:00 - 2020.09.11

péntek

12:00

2020.09.03 csütörtök 18:00 - 2020.09.11

péntek

12:00

2020.09.03 csütörtök 18:00 - 2020.10.04 vasárnap 23:59

2020.09.04

péntek

18:00 - 2020.09.11

péntek

12:00

2020.09.04

péntek

18:00 - 2020.09.11

péntek

12:00

2020.09.07

hétfő

12:00 - 2020.09.13 vasárnap 23:59

2020.09.07

hétfő

12:00 - 2020.09.11

2020.09.12 szombat 16:00 - 2020.09.14

péntek

hétfő

12:00

Beiratkozás (I. évfolyam) alaképzések, mesterképzések, I. évfolyamos hallgatók 0. hete,
Beiratkozás (I. évfolyam) szakirányú továbbképzés és Fudan-Corvinus MBA levelező képzés
Végleges tantárgyfelvételi időszak (tantárgyfelvétel
és tantárgyleadás) Első évfolyamos nappali munkarendű alap- és osztatlanképzés 2020/2021/1 félévre
Végleges tantárgyfelvételi időszak (tantárgyfelvétel
és tantárgyleadás)
Első évfolyamos nappali munkarendű mesterképzés
2020/2021/1 félévre felvett hallgatói számára
Végleges tantárgyfelvételi időszak (tantárgyfelvétel és tantárgyleadás)
Első évfolyamos szakirányú továbbképzés és Fudan-Corvinus MBA levelező képzés 2020/2021/1
félévre felvett hallgatói számára
Végleges tantárgyfelvételi időszak (tantárgyfelvétel
és tantárgyleadás) Első évfolyamos esti és levelező
munkarendű alap és mesterképzés 2020/2021/1 félévre felvett hallgatói számára
Végleges tantárgyfelvételi időszak (tantárgyfelvétel
és tantárgyleadás) Első évfolyamos székesfehérvári képzések 2020/2021/1 félévre felvett hallgatói
számára
Félévi bejelentkezés, regisztráció vendéghallgatók
(cserehallgatók) és a doktori képzés hallgatói számára
Végleges tantárgyfelvételi időszak (tantárgyfelvétel
és tantárgyleadás) vendéghallgatók (cserehallgatók,
Erasmus, SA, Free mover) és a doktori képzés hallgatói számára 2020/2021/1 félévre

Végleges tantárgyfelvételi kiegészítő időszak, csak
tantárgyfelvétel, minden hallgató, vendéghallgató
23:59
számára minden évfolyamon, minden képzésen,
minden képzési szinten, 2020/2021/1 félévre
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Készítette:

Farkas Beáta, Programmenedzsment;
Tiringer Ákos, campus igazgató

Ellenőrizte:

Bíró Barbara, felsőoktatási jogi vezető

Jóváhagyta:

Elnöki Testület

ET-68/2020 (VII. 30.)

Közzétette:

Sárközi-Kerezsi Marica, igazgatási és szabályozási szolgáltatásokért felelős vezető

2020.07.30.
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