
Kérvény neve

A kérvény leírása

(amennyiben nem a kérvényleírásnak megfelelő kérelem kerül leadásra, az formai okból 

elutasításra kerül)

Kérvényleadás helye
Kérvénydíj

2017.09.04-től

Általános nyitvatartási 

időszak

Nyitás 

dátuma

17181

Zárás 

dátuma

17181

Várható 

Nyitás 

dátuma

17182

Várható 

Zárás 

dátuma

17182

Általános tanulmányi kérelem Minden olyan kérelem benyújtásához, melyet a tematikus kérelmek nem fednek le. Ügyintézés/Kérvények díjtalan egész tanulmányi félév 2017.09.01 2018.01.31 2018.02.01 2018.08.31

Beadott szakdolgozat felülbírálati kérelem (1 éven túl)

A  hallgatónak  a  beadott  és  két  bíráló  által  elfogadásra  javasolt dolgozatát  a  

beadás  határidejét követő záróvizsga időszak végéhez viszonyítva 2 éven belül 

záróvizsgán meg kell védenie. Ha a védésre  egy  évnél  később  kerül  sor,  a  

hallgatónak ezt a kérelmet kell leadnia.

Ügyintézés/Kérvények                    10 000 Ft a témavázlat leadásáig 2017.08.15 2017.09.30 2018.01.02 2018.02.28

Bejelentkezés hallgatói jogviszony megszűnése után
Bejelentkezés "szakdolgozat író" félévre, a végbizonyítványt (abszolutóriumot) szerzett, 

megszűnt hallgatói jogviszonyú hallgatók számára.
Ügyintézés/Kérvények díjtalan

a bejelentkezési időszak 

végéig
2017.06.24 2017.09.09 2018.01.02 2018.02.09

EDUTUS-TDK Jelentkezési lap Jelentkezés az Intézményi TDK konferenciára. Ügyintézés/Kérvények díjtalan
a TDK felelős által megadott 

időszakban
egyedi egyedi egyedi egyedi

Elbocsátás saját kérésre

A hallgatói jogviszony megszüntetésének kérelmezése. Amennyiben a hallgató 

átjelentkezését kéri egy másik felsőoktatási intézménybe, nem kell kérvényezni a 

hallgatói jogviszony megszüntetését, mert a fogadó intézmény fogja ezt kérni.

Ügyintézés/Kérvények díjtalan egész tanulmányi félév 2017.09.01 2018.01.31 2018.02.01 2018.08.31

Érdemjegy eltérés javítási kérelem
Az aktuális félév vizsgaeredményeinek ellenőrzése után - amennyiben a hallgató eltérést 

tapasztal - kérheti az érdemjegy módosítását vagy pótlását.
Ügyintézés/Kérvények díjtalan

a vizsgaidőszak utáni 3. hét 

vége
2018.02.03 2018.02.18 2018.06.30 2018.07.15

Felmentési kérelem testnevelés tantárgy teljesítése alól
Felmentési kérelem testnevelés tantárgy teljesítése alól, egészségügyi probléma vagy 

sportolói tevékenység alapján.
Ügyintézés/Kérvények díjtalan a regisztrációs hét végéig 2017.08.14 2017.09.09 2018.01.15 2018.02.09

Jogorvoslati kérelem (határozatok elleni fellebbezés) Elsőfokú határozatok elleni fellebbezés. Ügyintézés/Kérvények                       1 000 Ft egész tanulmányi félév 2017.09.01 2018.01.31 2018.02.01 2018.08.31

Jogviszony megszűnése elleni fellebbezés A hallgatói jogviszonyt megszüntető határozat elleni fellebbezés. Ügyintézés/Kérvények                    10 000 Ft egész tanulmányi félév 2017.09.01 2018.01.31 2018.02.01 2018.08.31

Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem

A  hallgató  kérésére  a  Tanulmányi  Bizottság  kedvezményes  tanulmányi  rendet  

engedélyezhet. 

Kedvezményes tanulmányi rendet kérhet a hallgató: kiemelkedő tanulmányi eredmény, 

versenysportolói tevékenység, külföldi ösztöndíj elnyerése, folyamatos súlyos betegség, 

egyéb méltányolható ok alapján. (munkahelyi elfoglaltságra hivatkozva csak szakmai 

gyakorlatot követően, az utolsó félévben kérhető)

Ügyintézés/Kérvények                       4 000 Ft a regisztrációs hét végéig
2017.08.14

2017.09.04

2017.09.03

2017.09.09
2018.01.15 2018.02.09

Képzésváltási kérelem
Képzési hely változtatást, szak-, tagozatváltást kérhet a hallgató a kérelem 

benyújtásával.
Ügyintézés/Kérvények                    10 000 Ft 

a félévkezdés előtti hónap  

végéig
2017.06.17 2017.08.31 2018.01.02 2018.01.31

Kérelem nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű okiratok elfogadására
(Külföldi) érettségi bizonyítvány vagy oklevél elfogadtatása nyelvvizsga bizonyítvánnyal 

egyenértékű dokumentumként.
Ügyintézés/Kérvények díjtalan egész tanulmányi félév 2017.09.01 2018.01.31 2018.02.01 2018.08.31

Kérelem nyelvvizsga mentességre (esélyegyenlőség alapján)

A  Főiskolán tanulmányokat folytató fogyatékos  hallgatók  - szakvélemény 

alapján - kérhetik  az  intézmény Esélyegyenlőségi Bizottságának engedélyét, hogy az 

oklevél kiállításához szükséges nyelvi követelmények alól mentesüljenek.

Ügyintézés/Kérvények díjtalan egész tanulmányi félév 2017.09.01 2018.01.31 2018.02.01 2018.08.31

Kreditbeszámítási kérelem más intézményből

Kreditbeszámítási kérelem a mintatantervben szereplő tantárgyak beszámítására, más 

felsőoktatási intézményben teljesített tanulmányok alapján. (teljesítési igazolás és 

tantárgyi tematika csatolása kötelező)

Tanulmányok/Minta-

tanterv/Tantárgy

díjtalan

(utólagos díj 

500,- Ft/tantárgy)

a félév 1. hetének végéig 2017.08.15 2017.09.16 2017.12.22 2018.02.10

Kreditbeszámítási kérelem más intézményből (szakirányú továbbképzés)

Szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók számára biztosított kreditbeszámítási 

kérelem a mintatantervben szereplő tantárgyak beszámítására, más felsőoktatási 

intézményben teljesített tanulmányok alapján. (teljesítési igazolás és tantárgyi tematika 

csatolása kötelező) 

Tanulmányok/Minta-

tanterv/Tantárgy

díjtalan

(utólagos díj 

500,- Ft/tantárgy)

a félév 1. hónapjának  végéig 2017.09.15 2017.09.30 2017.12.22 2018.02.28

Kreditbeszámítási kérelem munkatapasztalat alapján

Kreditbeszámítási kérelem munka- és egyéb tapasztalat, nem formális, informális 

tanulás alapján elismert tudás - beszámítására. (az elsajátított ismeretek és készségek, 

képességek ellenőrzése nem csak dokumentumok, hanem tudásmérés alapján is 

történhet)

Ügyintézés/Kérvények

díjtalan

(utólagos díj 

500,- Ft/tantárgy)

a félév 1. hetének végéig 2017.08.15 2017.09.16 2017.12.22 2018.02.10

Kreditbeszámítási kérelem nyelvi tantárgyakra

Kreditbeszámítási kérelem a mintatantervben szereplő nyelvi tantárgyak beszámítására 

(pl. gazdasági szaknyelv, idegen nyelv) nyelvvizsga bizonyítvány vagy más felsőoktatási 

intézményben teljesített nyelvi tanulmányok alapján. (nyelvvizsga bizonyítvány vagy 

teljesítési igazolás csatolása kötelező) 

Tanulmányok/Minta-

tanterv/Tantárgy

díjtalan

(utólagos díj 

500,- Ft/tantárgy)

a félév elejétől a 

vizsgaidőszak vége -1 hét
2017.08.15 2018.01.21 2018.01.22 2018.06.17

Kreditbeszámítási kérelem saját intézményből (csoportos)

Kreditbeszámítási kérelem azon hallgatók számára, akik már folytattak korábban 

tanulmányokat az intézményben. Megszűnt a hallgatói jogviszonyuk, de ismételten 

felvételt nyertek az intézménybe. A kérelemhez csatolandó a hallgatónak előzetesen 

megküldött "Nyilatkozat korábbi tanulmányok beszámításáról" dokumentum. 

Ügyintézés/Kérvények

díjtalan

(utólagos díj 

500,- Ft/tantárgy)

felvételi eljárás után,

a félév 1. hetének végéig
2017.08.15 2017.09.09

Méltányossági kérelem (passzív félév engedélyezésére)
A kérelem benyújtásával a beiratkozást követő passzív félév vagy az egybefüggő 

harmadik passzív félév kérhető - vis major esetén.
Ügyintézés/Kérvények                       4 000 Ft a regisztrációs hét végéig

2017.08.14

2017.09.04

2017.09.03

2017.09.09
2018.01.02 2018.02.09

Méltányossági kérelem (szakmai gyakorlattal párhuzamos tantárgy felvételére)
A kérelem benyújtásával a szakmai gyakorlattal párhuzamos tantárgy felvétel kérhető - 

rendkívüli esetben.(indoklás kötelező)
Ügyintézés/Kérvények                       4 000 Ft a regisztrációs hét végéig

2017.08.14

2017.09.04

2017.09.03

2017.09.09
2018.01.02 2018.02.09

Méltányossági kérelem (tanulmányok folytatására)
A kérelem benyújtásával méltányossági vizsga, ismételt tantárgy felvétel, valamint 

tanulmányi idő hosszabbítás kérhető.
Ügyintézés/Kérvények                       4 000 Ft 

a vizsgaidőszak utolsóelőtti 

hetétől 2 hétig
2018.01.20 2018.02.04 2018.06.16 2018.07.01

Pályázat a Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíjra

Pályázati lap a Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíj elnyerésére. A pályázat 

benyújtására jogosult hallgatók körét a pályázati felhívás, illetve a HJTSZ 29.§-a 

tartalmazza.

Ügyintézés/Kérvények díjtalan
a pályázati kiírásnak 

megfelelően
egyedi egyedi egyedi egyedi

Pályázat a Sanmina - SCI ösztöndíjra
Pályázati lap a Sanmina - SCI Magyarország Kft. Vállalati Ösztöndíj elnyerésére. A 

pályázat benyújtására jogosult hallgatók körét a pályázati felhívás tartalmazza.
Ügyintézés/Kérvények díjtalan

a pályázati kiírásnak 

megfelelően
egyedi egyedi egyedi egyedi

Pályázat a Tatabánya Városi ösztöndíjra
Pályázati lap a Tatabánya Városi Ösztöndíj elnyerésére. A pályázat benyújtására 

jogosult hallgatók körét a pályázati felhívás tartalmazza.
Ügyintézés/Kérvények díjtalan

a pályázati kiírásnak 

megfelelően
egyedi egyedi egyedi egyedi



Kérvény neve

A kérvény leírása

(amennyiben nem a kérvényleírásnak megfelelő kérelem kerül leadásra, az formai okból 

elutasításra kerül)

Kérvényleadás helye
Kérvénydíj

2017.09.04-től

Általános nyitvatartási 

időszak

Nyitás 

dátuma

17181

Zárás 

dátuma

17181

Várható 

Nyitás 

dátuma

17182

Várható 

Zárás 

dátuma

17182

Pályázat az AGC ösztöndíjra
Pályázati lap az AGC Glass Unlimited Vállalati Ösztöndíj elnyerésére. A pályázat 

benyújtására jogosult hallgatók körét a pályázati felhívás tartalmazza.
Ügyintézés/Kérvények díjtalan

a pályázati kiírásnak 

megfelelően
egyedi egyedi egyedi egyedi

Pályázat Az Alapítvány Diákja cím elnyerésére

A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány Alapítói Közgyűlése megalapította 

az Alapítvány Diákja  elismerő  címet,  melyet  az  alapképzésben  résztvevő  hallgatók  

nyerhetnek  el,  kiemelkedő tanulmányi eredményük alapján, a pályázat benyújtásával.

Ügyintézés/Kérvények díjtalan a vizsgaidőszak végéig 2017.06.15 2017.06.25 2018.01.20 2018.01.28

Pályázat az Edutus sportolói programra Pályázati lap az Edutus sportolói programhoz való csatlakozásra. Ügyintézés/Kérvények díjtalan a félév 1. hónapjának  végéig 2017.08.14 2017.09.30 2018.01.02 2018.02.28

Pályázat Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra

Az oktatásért felelős miniszter Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat adományoz a 

következő tanévre a Főiskola Szenátusának javaslatára, a Főiskola kimagasló 

teljesítményt nyújtó hallgatója számára, a pályázat alapján.

Ügyintézés/Kérvények díjtalan a tavaszi vizsgaidőszak végéig 2017.06.15 2017.06.25

Párhuzamos képzés bejelentése
Amennyiben a hallgató másik felsőoktatási intézményben is folytat tanulmányokat, a 

kérvény kitöltésével adhatja meg a párhuzamos jogviszonyhoz kapcsolódó adatokat.
Ügyintézés/Kérvények díjtalan a félév 1. hónapjának  végéig 2017.09.01 2017.09.30 2018.02.01 2018.02.28

Pegazus megállapodás az aktuális félévre

Pegazus megállapodás kitöltésésre szolgáló "kérvény". A kérvény csak abban az esetben 

nyomtatható ki (4 példányban) , írható alá és adható le az Oktatásszervezési Osztályon 

ha a "kérvény" státusza VÉGREHAJTÁS ALATT.

Ügyintézés/Kérvények díjtalan a Pegazus tájékoztató alapján 2017.08.14 2017.09.15 2018.01.15 2018.02.15

Pénzügyi kérelem (fizetési határidő módosítása, tételek törlése)

Az Edutus Főiskola Hallgatói térítések és juttatások szabályzatától (HJTSZ) eltérő 

pénzügyeket érintő kérés esetén nyújtható be a kérelem. Pl: fizetési határidő módosítás, 

tételek törlése.

Pénzügyek/Befizetések díjtalan egész tanulmányi félév 2017.09.01 2018.01.31 2018.02.01 2018.08.31

Pénzügyi kérelem (önköltség mérséklése - 50%)
Az Edutus Főiskola Hallgatói térítések és juttatások szabályzata (HJTSZ) 32.§ (11) e. 

pontjában meghatározott feltételek teljesülése esetén benyújtható kérelem.
Ügyintézés/Kérvények díjtalan

a HJTSZ-ben meghatározott 

időpontig 
2017.08.14 2017.09.30 2018.01.15 2018.02.28

Pénzügyi kérelem (részletfizetés, egyéb)

Az Edutus Főiskola Hallgatói térítések és juttatások szabályzatától (HJTSZ) eltérő 

pénzügyeket érintő kérés esetén nyújtható be a kérelem. Pl:  részletfizetési kérelem (3 

részletnél több), pénzügyi jogorvoslat.

Ügyintézés/Kérvények díjtalan egész tanulmányi félév 2017.09.01 2018.01.31 2018.02.01 2018.08.31

Sikeres vizsga javítási kérelem

Eredményes  gyakorlati  jegy/vizsgajegy  javítására a hallgatónak félévenként egy  

tantárgyból, egy alkalommal van lehetősége. Az újabb, elégtelentől eltérő eredmény 

értéke végleges.

Ügyintézés/Kérvények díjtalan a vizsgaidőszakban, -1 hét 2018.01.02 2018.01.21 2018.05.22 2018.06.15

Specializációváltási kérelem Specializációváltást kérhet a hallgató a kérelem benyújtásával. Ügyintézés/Kérvények                          500 Ft 
a félévkezdés előtti hónap  

végéig
2018.01.02 2018.01.31

Szakdolgozattal kapcsolatos kérelem (egyéni téma, korábbi téma folytatása)

Ezt a kérvényt kell leadni: 

- ha a hallgató az oktatóval  olyan témát egyeztetett, mely a szakdolgozati témák 

listájában nem szerepel,

- ha az előző félévben elkezdett szakdolgozati témát szeretné folytatni.

Ügyintézés/Kérvények díjtalan
a pót szakdolgozati 

témaválasztási időszak végéig
2017.05.22 2017.09.10 2018.01.02 2018.02.11

Szakdolgozattal kapcsolatos kérelem (témamódosítás)
A korábban kiválasztott és jóváhagyott szakdolgozati téma módosítására. (indoklás 

kötelező)
Ügyintézés/Kérvények                       2 000 Ft 

a szakdolgozat témavázlat 

leadási határideje -1 hét
2017.09.11 2017.09.23 2018.02.12 2018.02.21

Szakmai gyakorlati hely regisztrációja (együttműködési megállapodással) Regisztráció a szakmai gyakorlati hely és időszak elfogadtatására. Ügyintézés/Kérvények díjtalan a félév 1. hónapjának  végéig
2017.04.01

2017.08.15

2017.07.15

2017.09.30
2017.11.01 2018.02.28

Szakmai gyakorlati hely regisztrációja (munkahely elfogadtatással)
Regisztráció munkahely szakmai gyakorlati helyként történő elfogadtatására. 

(munkaszerződés és munkaköri leírás csatolása kötelező)
Ügyintézés/Kérvények díjtalan a félév 1. hónapjának  végéig

2017.04.01

2017.08.15

2017.07.15

2017.09.30
2017.11.01 2018.02.28

Szakmai gyakorlattal kapcsolatos kérelem (2 részletben történő teljesítés)
Elsősorban a turizmus-vendéglátás alapképzésen résztvevő hallgatók részére, a 6 

hónapos szakmai gyakorlat két részletben történő teljesítésének kérvényezésére.
Ügyintézés/Kérvények díjtalan 2017.05.22 2017.07.15 2017.11.01 2018.01.15

Szakmai gyakorlattal kapcsolatos kérelem (korábbi kezdési időpont)
A félév rendjétől eltérő, korábbi időpontban megkezdett szakmai gyakorlat 

kérelmezésére.
Ügyintézés/Kérvények díjtalan 2017.05.22 2017.08.15 2017.11.01 2018.01.15

Tantárgyfelvétel ellenőrzése - eltérés bejelentése
Az aktuális félévre felvett tantárgyak és kurzusainak ellenőrzése után, amennyiben 

eltérést tapasztal, a kérvény benyújtásával kérheti a módosítást.
Ügyintézés/Kérvények díjtalan 2017.10.02 2017.10.06 2018.03.05 2018.03.09

Tantárgyfelvétellel, -leadással kapcsolatos kérelem

Minden, a tantárgyak felvételéhez kapcsolódó kérelem benyújtásához (pl: nyelvi 

tantárgyak párhuzamos felvételére, a félévben maximálisan felvehető kreditérték 

túllépésére, egyes tantárgyak másik tagozaton vagy telephelyen történő felvételére, 

stb.)

Ügyintézés/Kérvények díjtalan
a félév tantárgy felvételi 

időszakában
2017.08.21 2017.09.17 2018.01.15 2018.02.18

Utólagos passzív félév igénylése (30 napon belül)

A hallgató a bejelentkezését a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül 

módosíthatja a kérvény leadásával. (aktív tanulmányi státuszról - passzív tanulmányi 

státuszra)

Ügyintézés/Kérvények díjtalan
a félév kezdetétől 

számított 30. napig
2017.09.10 2017.10.03 2018.02.10 2018.03.06

Utólagos passzív félév igénylése (30 napon túl - vis major)

A hallgató a bejelentkezését a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon túl 

módosíthatja a kérvény leadásával. (aktív tanulmányi státuszról - passzív tanulmányi 

státuszra, betegség, szülés, stb. ok miatt)

Ügyintézés/Kérvények díjtalan
a félév kezdetétől 

számított 30. naptól
2017.10.04 2017.12.16 2018.03.07 2018.05.19


