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FIGYELEM! 

Változások a 2015/16. tanévtől 
 
 

1) A beiratkozás/bejelentkezés feltétele az állami ösztöndíjas nyilatkozat (beiratkozási 
lapon) leadása, költségtérítéses/önköltséges képzés esetén a kitöltött és aláírt Képzési 
szerződés 2 példányának benyújtása a tanulmányi előadónak. I. évfolyamon kötelező az 
ügyfélkapu megnyitásáról az igazolás. Az ügyfélkapu azonosítóval be kell lépni a 
www.oktatas.hu /hosz/ugyfelkapu-n. Nappali tagozaton: szeptember 7-11-ig, levelező 
tagozaton: szeptember 12-től 19-ig.  

2) Tantárgyfelvételre a regisztrációs héten (szeptember 7. és 12. között) van lehetőség!! 
Ezt követően nincs lehetőség! Tantárgy törlését a regisztrációs hetet követő 2. hét végéig 
kérheti a hallgató a Neptunban. A regisztrációs héten kell az érintett intézettel az 
egyeztetéseket elvégezni!  
Figyelem! A nem teljesített tantárgy díját be kell fizetni a regisztrációs hétig, mivel a 
bejelentkezés és tantárgyfelvétel feltétele. 

3) Jogviszonya szüneteltetését minden év október 14-ig, illetve március 14-ig jelentheti 
be a hallgató, illetve vonhatja vissza bejelentését! 

4) Szak-, tagozat- és intézményváltoztatásra minden évben szeptember 15-ig és 
február 15-ig kerülhet sor. Eddig a hallgatónak az engedélyt meg kell kapnia a TB-től. 
Ennek függvényében legalább szeptember 1-ig, illetve február 1-ig be kell nyújtaniuk a 
kérelmet. 

5) Intézményváltoztatás esetén a másik intézménybe történő beiratkozást megelőző napon 
intézményünkben a jogviszonyt meg kell szüntetni. Átadás-átvételi dokumentumot kell 
készíteni! 

6) Megváltozott a költségtérítés és önköltség befizetésének rendje (TJSZ 26. §). Két 
részletben történik (50% a regisztrációs hét 3. munkanapjáig, 50% október 31-ig, illetve 
március 31-ig). 
Megváltozott a Neptun gyűjtőszámla-szám! Az új számlaszám: 10044001-00282895-
01120008. A számlára csak átutalással lehet befizetni! 2015. szeptember 1-je után csak 
erről a számláról lehet a Neptunban kiírt tételeket befizetni. A korábbi gyűjtőszámláról 
szeptember második felében átemelésre kerül az új gyűjtőszámlára az ott maradt pénz, 
melyet azt követően a hallgató felhasználhat. 
Többlet-specializáció és többlet-ismeretkör (pedagógus szakvizsga) kreditarányos 
díjának befizetési határideje 2015. október 31. 

7) Munkáltató által fizetett díj esetén a számlaigénylő lapot a regisztrációs hét utolsó 
napjáig a Gazdasági Irodának be kell nyújtani. Ezt követően számlaigénylő lap 
benyújtására nincs lehetőség! Szeptember 30-ig, illetve február 28-ig a számla kiküldésre 
kerül.  

8) Megváltozott az átsorolás rendje! Két aktív félév átlagában legalább 18 kreditet (36 
kreditet a két félévben összesen) kell megszerezni, hogy a költségtérítéses/önköltséges 
hallgató ne kerüljön átsorolásra (TJSZ 24. § 2. bekezdés)! 

9) A tanterven kívül szervezett oktatási tevékenységnek (nyári gyakorlat stb.) a 
tanulmányokba történő beszámítására a soron következő félévben kerül sor.  

10) A TVSZ alapján a félévi követelménynél különvált az elégtelen (1) és a nem értékelhető 
bejegyzés. Minden felvett félévi tantárgyhoz a Neptunban bejegyzésnek kell kerülni.  
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11) Az évközi ellenőrzés és az érdemjegy meghatározásának módját a félévi 

követelményrendszerben kell rögzíteni, és a szorgalmi időszak 1. hetében a hallgatókkal 
ismertetni kell.  

12) Az oklevélbe 2015. augusztus 15-től nem kerül minősítés, csak az oklevélmellékletbe.  
 
 
Nyíregyháza, 2015. augusztus 31. 

 
Csizmadia Valéria 

központvezető 


