
 

  

TANTÁRGY- ÉS KURZUSFELVÉTEL RENDJE ÉS KERETEI  

(TVSZ IV. FEJEZET 28. ALCÍM) 
 

A TÁRGYFELVÉTEL IDŐSZAKAI 

A tantárgy- és kurzusfelvétel kedvezményes, előzetes és véglegesítési időszakból áll. 

 Az előzetes tárgyfelvételi időszak az előző félév vizsgaidőszaka utáni harmadik 

munkanapon kezdődik 18:00-kor, és a regisztrációs időszak előtti hét utolsó 

munkanapján 12:00-kor ér véget. Ez az időszak szakonként eltérhet, több szakaszban 

szervezhető.  

 A kedvezményes időszak az előzetes tárgyfelvétel előtt 12 órával kezdődhet és 

legkésőbb 1 órával előtte érhet véget. A kedvezményes időszakot és a jogosult 

hallgatókat a KTB határozza meg. A kedvezményes és előzetes időszak senki számára 

nem kötelező, bárki vehet fel kurzust a véglegesítési időszakban is. 

 A tantárgyfelvétel véglegesítési időszaka a regisztrációs hét első munkanapján 

18:00-kor kezdődik, és az utolsó napján 23:59-kor ér véget. 

Ha a hallgató nem jelentkezik be aktív státuszra, vagy jogviszonya szünetel, minden felvett 

kurzusát törlik. Törölni kell a jelentkezést akkor is, ha a hallgatói részvétele az Egyetemnek vagy 

az oktatónak felróható ok miatt nem lehetséges. 

A regisztrációs hetet követően másik kurzusra átjelentkeztetni hallgatót csak a hallgató írásbeli 

kérésére, a tárgyfelelős és az oktatók hozzájárulásával lehet. Ha a hallgató kurzusjelentkezését 

azért törölték, mert a végleges kurzusfelvételi követelményt nem rögzítették időben (ilyen lehet 

például a tanulmányok végzése valamely szakon, specializáción, vagy ennek kizárása), úgy az 

előzetes vagy a véglegesítési időszakban biztosítani kell számára, hogy az eredeti jelentkezésének 

megfelelő kurzust felvehesse. 

Utólagosan tárgyfelvételt kérvényezni a második oktatási hét első napján 23:59-ig lehet, 

melyről a KTB dönt, de csak abban az esetben lehetséges a feljelentkeztetés, ha van szabad hely a 

kurzuson. Amennyiben az utólagos tárgyfelvételre nem saját hibájából van szükséges, úgy az 

díjmentes. 

A TÁRGYFELVÉTEL FELTÉTELEI 

Csak olyan tárgyat vehet fel a hallgató, amelynek a felvételi követelményeit teljesítette. Ez lehet 

előkövetelmény, különleges tantárgyfelvételi követelmény és kurzusok esetében 

kurzusfelvételi követelmény is. Minden hallgató jogosult felvenni minden olyan tárgyat, 

amelynek a felvételi követelményeit teljesíti. A kurzusfelvételi követelmény legkésőbb a 

kedvezményes időszak kezdetéig KTB egyetértéssel módosítható. Szigorlatot legkésőbb a 

tizenkettedik oktatási hétig lehet felvenni, illetve leadni. Amennyiben több képzést folytat a 

hallgató, és az egyik szakján akarja felvenni a másik szakjának tárgyát, akkor ehhez mindkét kar 

karjának KTB-jének engedélye szükséges. 

A mintatanterv 110%-án felül felvett kreditekért térítési díjat kell fizetni. A második vizsgát 

követően pedig minden ismételt vizsgafelvételért – függetlenül attól, hogy a félévben az hanyadik 



 

  

vizsgája - a hallgató köteles térítési díjat fizetni. Csak olyan tárgyból szerezhető kredit, illetve 

érdemjegy, amit a hallgató felvett. 

JAVÍTÓ CÉLÚ ISMÉTELT TÁRGYFELVÉTEL 

Lehetőség van a KTB engedélyével korábban már teljesített tárgyak javító célú újbóli 

felvételére, a diplomához szükséges kreditszám 10%-ig. A hallgató köteles egy kurzus ismételt 

felvételének díját kifizetni, de kurzusokat nem vehet föl. A korábban megszerzett kredit nem 

vehető el és mindig a hallgatónak kedvezőbb érdemjegyet kell figyelembe venni. A megszerzett 

javított jegy csak a súlyozott tanulmányi átlagba számít bele. Ugyanazon tárgy esetében csak egyszer 

kísérelheti meg a javítást a hallgató. 

KURZUSOK INDÍTÁSA 

A regisztrációs hét első munkanapján 00:00 és 18:00 között meghatározzák a végleges 

kurzuskínálatot. A kurzust el kell indítani, ha a jelentkezők száma eléri a meghirdetéskor 

meghatározott minimumot, vagy ha a kurzus mintatanterv szerinti félévben van, kötelező, és 

legalább egy hallgató jelentkezett rá. Ha egyik feltétel sem teljesül, a kurzus nem indul, vagy a 

regisztrációs időszakban később döntenek róla, legkésőbb a regisztrációs hét utolsó előtti 

munkanapján 14 óráig. Mindkét esetben a hallgatót értesíteni kell Neptunban. Ha halasztva 

indítják a kurzust, a lejelentkezés korlátozható, amennyiben erről a hallgatókat előzetesen 

tájékoztatták. Továbbá tekintettel a hallgatók létszámára, ha egy adott tárgy kurzusai egy 

időpontba esnek, azok a hallgatók kérésére összevonhatóak. 

VÁRÓLISTA 

Ha egy kurzus várólistáján vannak hallgatók, akkor mintatantervi, kötelező tárgy esetében 

létszám emelésével vagy új kurzus indításával lehetővé kell tenni, hogy felvegyék a tárgyat. 

Szabadon és kötelezően választható tárgyak esetén az oktatási szervezeti egység dönt ezekről. 

Várólistáról hallgatókat az előre megadott szempontok alapján, azok hiányában jelentkezési 

sorrend szerint kell feljelentkeztetni a kurzusra. Az első oktatási hét első munkanapján törlik a 

várólistán lévő hallgatók jelentkezéseit, valamint azokat a jelentkezéseket, ahol párhuzamos 

előkövetelmény nem teljesül. 


