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1. Hallgatói jogviszonnyal és félévi bejelentkezéssel 

kapcsolatos kérelmek  
 

1.1. Lemondás hallgatói jogviszony létesítéséről - 2022/23/1  
Amennyiben a felvételi eljárásban felvételt nyertél a Corvinus 
Egyetemre, de mégsem kívánsz beiratkozni hozzánk, kérjük kérelemmel, 
s benne indoklással jelezd felénk e kérésedet a Neptunon keresztül. 

Időszak: A ponthúzástól a beiratkozási esemény utolsó napjáig 
(2022.09.02.) 

Térítési díj: nincs 

 

1.2. Hallgatói jogviszony megszüntetése saját kérésre-2022/23/1 
Amennyiben nem szeretnéd tovább folytatni tanulmányaidat 
Egyetemünkön, ezzel a kérvénnyel jelentheted be a jogviszony 
megszüntetését a Neptun rendszerben. Ha a bejelentést követően bármely 
ok miatt megváltoztatnád döntésedet, ezt 8 munkanapon belül teheted 
meg.  

TVSZ: 39.§ 

A kérvény benyújtható: a képzési időszak végéig 

Felhívjuk figyelmedet, hogy a jogviszony megszüntetés időpontjától 
függően a megszűnéshez – többek között – eltérő pénzügyi 
következmények kapcsolódnak, amelyről a Hallgatói térítési és Juttatási 
Szabályzatban találsz információt (így például a befizetett önköltség 
visszatérítésének szabályai, vagy corvinus ösztöndíj visszafizetési 
kötelezettség). 

Térítési díj: nincs 

 

1.3. Bejelentkezés visszavonása (aktív félév passzívvá nyilvánítása) - 

2022/23/1 
Amennyiben már aktiváltad a félévedet, de ezt az aktív félévedet később 
mégis passziválni szeretnéd, akkor ezt megteheted a Neptunon keresztül 
külön kérvénnyel. 

TVSZ: 36.§ 

Időszak: A kérvény október 14-ig elérhető 

Térítési díj: regisztrációs időszakban nincs, regisztrációs időszakon túl 
2 000 Ft/kérelem 
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1.4. Passzív félév aktívvá nyilvánítása - 2022/23/1 
A regisztrációs időszakban lehetőség van a passzív félév aktívvá 
nyilvánítására. A hallgatói jogviszony szüneteltetésének bejelentését 
követően a regisztrációs időszakon túl méltányossági kérelemmel nincs 
lehetőség a passzív félév aktívvá nyilvánítására.  

TVSZ: 37.§ 

Időszak: Regisztrációs időszakban (2022.08.29-2022.09.18) 

Térítési díj: nincs 

 

1.5. Rendkívüli passziválási kérelem - 2022/23/1 
Különleges esetekben (két passzív után harmadik passzív félév, első 
féléves passzív félév, október 14-e után előállt különleges élethelyzet) a 
hallgató féléve passziválását a rendkívüli passziválási kérelemmel kérheti. 

TVSZ: 35.§ 

Időszak: Harmadik passzív félévet, vagy beiratkozást követő első félév 
passziválására vonatkozóan október 14-ig, különleges élethelyzet miatt 
2023.01.29-ig nyújtható be a kérelem. 

Térítési díj: nincs 

 

2. Tanulmányi előmenetellel kapcsolatos kérelmek 
 

2.1. Kedvezményes tanulmányi rend kérelem - 2022/23/1 
A kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó kérelmet, az indokolást 
alátámasztó dokumentumokkal a már felvett tantárgyaid megjelölésével 
együtt kell benyújtanod a Neptunon keresztül. A kedvezményes 
tanulmányi rend keretében egy adott félévben teljesíthető tantárgyak 
maximális száma nem lehet több, mint hat tantárgy. 

TVSZ: 92.§ 

Időszak: A kérelmet a tantárgyfelvételi időszak első hetének első 
napjától az utolsó napjáig lehet benyújtani. 

Térítési díj: nincs 
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2.2. Képzésváltási kérelem-2022/23/1 
A képzésváltásra vonatkozó kérelmet (tagozat váltás, nyelvváltás, hely 
váltás, teljes váltás) a kérelem benyújtásának félévét követő félévre 
vonatkozóan az Egyetem által kiadott formanyomtatványon a Neptunon 
keresztül kell benyújtani. 

TVSZ: 28.§ 

Időszak: tavaszi félévre vonatkozóan nyújtható be, legkésőbb december 
30-ig 

Térítési díj: minimálbér 4%-a 

 

2.3. Késedelmes tárgyfelvételre és tárgyleadásra vonatkozó kérelem 

- 2022/23/1 - Nappali munkarend 
Tantárgyak felvételére és leadására a tárgyfelvételi időszakban van 
lehetőség, mely időszakot a tanév időbeosztása tartalmazza. Indokolt 
esetben kérheted valamely tantárgy felvételét a végleges tantárgyfelvételi 
időszak lezárulta után is.   

TVSZ: 48.§ 

Időszak: A késedelmes tantárgyleadásra vonatkozó kérelmet nappali 
munkarendű hallgatók esetén a szorgalmi időszak 1. hetének végéig 
(2022.09.11.), részidős (levelező, esti) munkarendű hallgatók esetén a 
szorgalmi időszak 2. hetének végéig (2022.09.18.), a késedelmes 
tantárgyfelvételre vonatkozó kérelmet őszi félév esetén a szorgalmi 
időszak 3. hetének végéig (2022.09.25.) lehet benyújtani. 

Térítési díj: minimál bér 4%-a/tantárgy (egy kérvényen belül több 
tantárgy is jelölhető) 

 

2.4. Kreditbefogadási kérvény hazai intézményből-2022/23/1 
Nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha azokat 
korábban már elsajátítottad, azt hitelt érdemlő módon igazoltad, és annak 
kreditelismerési eljárásban történő elismerését kérelmezed, feltéve, hogy 
a kérelemnek az illetékes kreditátviteli bizottság hely ad. Azokra a 
tantárgyakra adhatsz le befogadási kérelmet, amiket a félévre felvettél.  

TVSZ: 56.§ 

Időszak: A kérelem benyújtásának határideje a tantárgyfelvételi 
időszak utolsó napja (2022.09.18.). 

Térítési díj: minimálbér 5%-a 
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2.5. Kreditbefogadási kérvény külföldi intézményből-2022/23/1 
Nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha azokat 
korábban már elsajátítottad, azt hitelt érdemlő módon igazoltad, és annak 
kreditelismerési eljárásban történő elismerését kérelmezed, feltéve, hogy 
a kérelemnek az illetékes kreditátviteli bizottság hely ad. Miután 
megkaptad a külföldön tanulmányaid teljesítését igazoló ún. transcript-
ed benyújthatod a tantárgybefogadási kérvényt. 

TVSZ: 56.§ 

Időszak: A kérelem benyújtásának határideje a tantárgyfelvételi 
időszak utolsó napja (2022.09.18.) 

Térítési díj: minimálbér 5%-a 

 

2.6. Mintatanterven kívüli tárgy felvételi kérelem - 2022/23/1 
Ún. mintanterven kívüli tárgyat kérvény útján vehetsz fel. Ezt a kérvényt 
akkor nyújtsd be, ha a tantárgy, amelyet szeretnél felvenni, nem szerepel 
a Te mintatantervedben (képzési programodban). Egy félévben maximum 
2 tárgyat vehetsz fel ilyen módon. 

TVSZ: 47.§ 

Időszak: A kérelmet a regisztrációs időszak első hetében (2022.09.04-
ig) lehet benyújtani. 

Térítési díj: nincs 

 

2.7. Dékáni méltányossági kérelem TVSZ ügyben 
Tanulmányi ügyben indokolt esetben a képzésért felelős dékántól 
méltányossági engedélyt kaphatsz, osztott mesterképzésben és 
szakirányú továbbképzésben egy alkalommal, osztatlan mesterképzésben 
két alkalommal. A méltányossági lehetőségből kizárt eseteket a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 93. § (2) bekezdése tartalmazza. 

TVSZ: 93.§ 

Időszak: bármikor 

Térítési díj: minimálbér 5%-a 

 

2.8. Specializáció váltási kérelem-2022/23/1 
Lehetőséged van arra, hogy a specializáció választás félévében az 
indítható specializációk közül második, vagy további specializáció 
felvételét kérvényezd, továbbá kérheted a felvett specializáció 
megváltoztatását, a második, vagy további szakirány, specializáció 
leadását. 

TVSZ: 51.§ 

Időszak: A specializáció félévét megelőző félév szorgalmi időszakának 
első napjától kezdődően és az utolsó napjáig bezárólag lehet benyújtani. 

Térítési díj: minimálbér 4%-a 
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3. Hallgatói pénzügyekkel kapcsolatos kérvények 
 

3.1. Kérelem Corvinus ösztöndíjjal támogatott félévek 

meghosszabbítása iránt 2022/23/1 
A támogatási idő a tanulmányi időnek az a része, amely alatt a hallgató 
Corvinus (rész)ösztöndíjjal támogatott tanulmányokat folytat. A 
támogatott félévek meghosszabbítására vonatkozó kérelmet a Neptun 
rendszerben kell benyújtani.  

HTJSZ: 23.§ 

Időszak: most a tavaszi félévre vonatkozóan kérheted a hosszabbítást, a 
határidő január 29. 

Térítési díj: minimálbér 5%-a 

 

3.2. Kérelem tévesen befizetett díj visszafizetésére 2022/23/1 
Téves befizetés esetén kezdeményezheted a tévesen befizetett összeg 
visszafizetését, e kérelmedet az Egyetem által kiadott 
formanyomtatványon a Neptunon keresztül kell benyújtani. 

HTJSZ: 67.§ 

Időszak: díjkiírástól számított 15 nap 

Térítési díj: nincs 

 

3.3. Részletfizetési kérelem - önköltség, idegennyelvi hozzájárulás - 

2022/23/1 
Amennyiben az egy összegben kirótt önköltség, illetve idegen nyelvi 
képzési hozzájárulás befizetését nem tudod egy összegben teljesíteni, a 
Neptunban kezdeményezheted a két részletben történő fizetési 
lehetőséget. Amennyiben a feltételeknek megfelelsz (például nincs 
tartozásod az egyetemmel szemben), a kérelem automatikusan 
elfogadásra kerül és a kiírt tételt a Neptun két részletre bontja. 

HTJSZ: 66.§ 

Időszak: a díj kiírásától a fizetési határidő végéig 

Térítési díj: nincs 
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