
Kedves Hallgatók! 

 
A NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer részeként az Egyetem minden karán 2013. szeptember 1-től 
bevezetésre kerül az elektronikus hallgatói kérvénykezelő rendszer. 
 
AZ ELEKTRONIKUS KÉRVÉNYKEZELŐ RENDSZER ELŐNYEI 
 
Idő és energia-megtakarítást tesz lehetővé, mind a tanulmányi ügyintézők, mind a hallgatók számára, mivel 
szükségtelenné teszi a személyes, illetve papír alapú ügyintézést. 
 
Az ügyintézés folyamata kényelmesebbé válik, elkerülhető a sorban állás, az ügyintézés során nem kell 
figyelembe venni az ügyfélfogadási időt. 
 
A hallgató a kérvény leadásától, a kérvény elbírálásáig nyomon követheti kérvényét. 
 
A hallgató automatikus üzenetből azonnal értesülhet kérvényének státuszáról. 

 
AZ ELEKTRONIKUS KÉRVÉNYKEZELŐ RENDSZER BEVEZETÉSE 
 
2013. szeptember 1-től a Kertészettudományi Karon az alábbi kérvénytípusok érhetőek el elektronikusan: 
 
- Rektori méltányossági kérelem, 
- Dékáni méltányossági kérelem, 
- Kérelem költségtérítés részletfizetésére/halasztására/mentességre, 
- Kérelem félév státuszának megváltoztatására (aktívról passzívra vagy passzívról aktívra), 
- Kérelem tévesen befizetett díj visszafizetésére, 
- Kedvezményes tanulmányi rend kérelem, 
- Kérelem órarendben ütköző tárgy felvételére, 
- Tárgyfelvételi kérelem 45 kreditet meghaladóan, 
- Kérelem mintatanterven kívüli tárgy felvételére, 
- Kifogás bejelentő lap 

 
A kérvények beadásának módjáról, a határidőkről a TVSZ 8. számú mellékletéből (Kérelmek kezelésének 
rendje), a kérvények benyújtásához kapcsolódó díjakról pedig a HTJSZ 1. számú mellékletéből (Díjtételek) 
tájékozódhatnak. 
 
Amennyiben adott kérvénytípus elektronikus formában bevezetésre kerül, kizárólag a Neptun rendszeren 
keresztül lehet leadni, papír alapon már nem. 
 
KÉRVÉNYEK LEADÁSA AZ ELEKTRONIKUS HALLGATÓI RENDSZEREN KERESZTÜL 
 
A hallgatók a Weben az Ügyintézés/Kérvények menüpontban adhatják le kérvényeiket kivéve a költségtérítés 
részletfizetésére/halasztására/mentességre vonatkozó kérelmet, mely a Pénzügyek – Befizetés menüpont alatt 
érhető el a kiírt tétel sora mögötti + jelre kattintva megjelenő listából. 
 
Amennyiben egy hallgatónak több képzése is van, először azt a képzést kell kiválasztania, amelyre vonatkozóan 
kérvényt kíván leadni. 
 

 
 
 

 

 

 



 

 
 

Kitölthető kérvények  

 
A Kitölthető kérvényeknél az adott időszakban leadható kérvények jelennek meg. Egy- egy kérvénynél 
megjelenik a kérvény neve, az Érvényesség kezdete, Érvényesség vége (amennyiben meg van adva). Az 
Érvényesség vége dátum megjelenésével a hallgató látja, hogy adott kérvény még mennyi ideig lesz számára 
elérhető (óra és perc is megjelenik). 
 
A Kérvény kitöltés befejezve oszlopban piros X látható azoknál a kérvényeknél, melyek kitöltését a hallgató 
megszakította, de nem töltötte ki.  
 
A Lehetőségek link alatt pedig kiválasztható a kitölthető és leadható kérvény. 
 
A kérvény kitöltésénél kötelezően kitöltendő mezőkkel találkozhatunk, valamint olyan mezőkkel, amelyek nem 
írható mezők és a hallgató Neptun-ban szereplő adataira hivatkozik. 
Amennyiben a kérvénynél van(nak) megadva kötelező mező(k), akkor annak kitöltése nélkül nem menthető el, 
nem adható le a kérvény. 
 

 
A kötelezően kitöltendő mező, amennyiben nem kerül kitöltésre, pirossal jelenik meg. 

 
 
 



A megfelelő kérvény kiválasztása és kitöltése után a „Kérvény leadása” gomb hatására generálódik a kérvény. 
Amennyiben a megtekintésre kattintva nem jelenik meg a nyomtatvány, akkor a böngésző beállítása szükséges, 
melyet a böngésző Eszközök/Biztonsági beállítások menüpont alatt lehet elvégezni. 
 
A kérvény kitöltése megszakítható. Ha a hallgató elkezdte kitölteni a kérvényt, de a kitöltést megszakította, azaz 
félbehagyta, a kérvény nem kerül leadásra. A Kérvény leadása gombbal válik véglegessé (leadottá) a kérvény. 
 
A kérvény leadása után a kérvény semmilyen formában nem módosítható! 
 
Leadott kérvények  
 
A Leadott kérvények menüpont alatt a hallgató megtekintheti a leadott kérvényeit, azok azonosítóját, a leadás 
időpontját, kérvényeinek státuszát, valamint az Ügyintéző nevét.  
A döntés indoka egy oszlopban ill. tooltipben jelenik meg.  
A Lehetőségek linkre kattintva a Megtekint, Kérvénymelléklet és Határozat megtekintése opció közül lehet 
választani.  
A Megtekint opcióra kattintva a leadott kérvény jelenik meg. A Kérvénymelléklet opciónál megtekintheti a hallgató 
a kérvényhez leadott mellékleteit, amennyiben csatolt hozzá melléklet(ek)et. Amennyiben nincs megadva 
kérvénycsatolási idő, vagy még nem telt le a megadott idő akkor csatolhat is mellékleteket a kérvényhez. 
Valamint ha a kérvénymelléklet törlési idő nincs megadva vagy még érvényes, akkor törölheti is a hozzárendelt 
mellékleteket.  
Határozat megtekintése opció akkor lesz érvényes, ha a leadott kérvény elbírálásra került és készült hozzá a 
határozat. Az elektronikus határozat közlésének a napja a rendszerben való közzététel napját követő nap. 
 
Melléklet csatolása a kérvényhez 
 
A kérvény leadása után van lehetőség melléklet csatolására. 
 

 
 
Feltölthető file típusok: pdf, doc, docx. 



 
 
A hallgató által korábban egy kérvényhez csatolt melléklet, egy későbbi kérvényhez újra csatolható. A 
kérvényhez melléklet csatolásakor a felületen megjelenik egy Létező dokumentum hozzáadása opció, amelyben 
a valamely leadott kérvényhez már csatolt kérvényekből választhat. A megjelenő táblában a hallgató így 
megtekintheti és kiválaszthatja a már korábban csatolt mellékletet. 
 
Amennyiben a kérvény státusza végrehajtás alatti státuszba kerül, akkor a kérvényhez a hallgatói weben már 
nem tölthető fel kérvénymelléklet. 
 
AUTOMATIKUS ÉRTESÍTÉS A KÉRVÉNY STÁTUSZÁRÓL 
 
A hallgató automatikusan értesítést kap a leadott kérvényeinek elfogadásáról vagy elutasításáról, amennyiben 
beállításra kerül a kérvényekkel kapcsolatos automatikus üzenetküldés. 
 
DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 
 
A kérvények benyújtásához kapcsolódó díjakról a HTJSZ 1. számú mellékletéből (Díjtételek) tájékozódhatnak. 
 
Amennyiben az adott kérvény díjköteles, a kérvény leadását követően bizonyos kérvények esetében 
automatikusan kiírásra kerül az adott tétel (pl. dékáni méltányosság, rektori méltányosság), amelyről a hallgató a 
következő visszajelző üzenetből is értesül: ”A kérvényhez befizetés lett kiírva …… Ft-os összegben, a 
kérvényleadás a befizetést követően lesz sikeres!” Amennyiben a kérvény díjköteles, de a tétel kiírása nem 
automatikusan történik meg, akkor a díjtételt a Dékáni Hivatal fogja kiírni. 
 
Ezután a hallgatónak a Pénzügyek/Befizetés menüpontban kell a szokásos módon a kiírt tételt teljesítenie.  
A Pénzügyek/Befizetés menüpontban automatikus kiírás esetén a Név oszlopban a kérvény azonosítója jelenik 
meg. Valamint a Lehetőségek/Bővebb opciót választva a Megjegyzés mezőben is megjelenik a kérvény 
azonosítója. 

 



 
 
 
A leadott kérvény a hallgatói weben megjelenik a Leadott kérvények menüpontban, de a többi kérvénytől eltérően 
az a kérvény, melyhez kiírt tétel tartozik, a leadáskor nem Ügyintézés alatti státuszba kerül, hanem Befizetésre 
vár státuszba. Befizetésre vár státusza lesz a kérvénynek mindaddig, míg a hozzá tartozó tétel befizetésre nem 
kerül. 
 
 
Budapest, 2013. szeptember 1. 
 
Kertészettudományi Kar 
Dékáni Hivatal 


