
 

 

Tájékoztató a beiratkozásról 

a 2012/2013-as tanévben a BME-n belül, és a BME-re átvett hallgatók részére 

TEENDŐK A BEIRATKOZÁSIG: A levél mellett található a BME 2012-es tanulmányi tájékoztatója egy 

CD-n. (Ennek folyamatosan frissített anyaga elérhető a Központi Tanulmányi Hivatal (a továbbiakban 

KTH) honlapján: www.kth.bme.hu is.) Kérem, hogy a tájékoztató Önre vonatkozó részeit figyelmesen ol-

vassa el. A lemezen összegyűjtöttük a BME-ről, a képzésről, a beiratkozásról szóló információkat, és 

szerepelnek rajta a Kari Hallgatói Képviseletek tájékoztató anyagai is. Az Egyetem menüpont alatt 

általános, hosszabb távra szóló információkat adunk közre. Ebben a részben helyeztük el a BME „Mába 

érő tegnapok” című reprezentatív kiadványát, amelyet Németh József professzor úr szíves engedélyével 

teszünk közzé. A Beiratkozás menüpontban az első félévet megelőző beiratkozáshoz, a Neptun.Net 

tanulmányi és pénzügyi rendszer használatához, a tantárgyak felvételéhez, az órarendhez, a tanév 

időbeosztásához kapcsolódó információk vannak. A Hallgatói Képviselet címszó alatt találja a 

képviselet köszöntőjét, bemutatkozóját, a kollégiumi elhelyezésre és a szociális ösztöndíjra vonatkozó 

tájékoztatókat, a gólyatábori meghívót, az önkormányzat által szervezett felkészítők, a szakkollégiumok 

anyagait. A Képzés menüpont tartalmazza a szakról a Kar által összeállított tájékoztatót, a 

tanulmányokhoz kapcsolódó szabályzatok felsorolását, jelenleg hatályos szövegüket és (a későbbi 

változásokra utalva) elérhetőségüket a BME honlapján, valamint a hallgatói ügyintézésről, a 

tanácsadásról összeállított tájékoztatókat. 

Számos helyen a jelentkezés, regisztráció elektronikus úton történik, de lehetnek olyan űrlapok is, 

amelyeket a CD-ről Önnek kell kinyomtatnia, illetve kitöltve beküldenie a lapon megadott címre. 

A beiratkozáshoz (szaktól és finanszírozási formától függetlenül) szüksége van az adóazonosító jelére és 

saját bankszámlára. (Nem valószínű, de) ha ezekkel még nem rendelkezik, az adóazonosító jelet a NAV 

(lakhely szerinti) ügyfélszolgálatánál lehet igényelni, illetve bármelyik bankban lehet bankszámlát nyitni. 

Kérem, azonnal tegyen lépéseket ennek érdekében! 

A BME-n a Neptun.Net rendszerrel végezzük az oktatás tanulmányi és pénzügyi adminisztrációját. Ha Ön 

korábban is a BME hallgatója volt, kérjük, ellenőrizze a Neptunban szereplő személyes adatait, szükség 

esetén frissítse, javítsa azokat. Neptun kódja és jelszava változatlan. 

A többieknek („új” hallgatóknak): a CD-n található kezelési utasítás, az átvételi határozatban szereplő 

Neptun kód és „induló jelszó” (=születési dátuma ÉÉÉÉHHNN alakban, pl. aki 1999. január 1-jén 

született, annál: 19990101) segítségével bárhonnan az internetről be kell lépnie a rendszerbe. 

Ellenőriznie kell személyes adatait, szükséges esetben (és amennyiben azokat a program lehetővé teszi), 

ezek módosítását el kell végeznie, és ki kell egészítenie a TAJ számával, az adóazonosító jelével, a 

bankszámlaszámával, a hivatalos email címével és telefonszámával. Kérem, hogy ezt az ellenőrzést és 

adatbevitelt legkésőbb 2012. augusztus 20. éjfélig végezze el. Jelszavát az első belépéskor változtassa 

meg egy tetszőleges, betűkből és számokból álló jelszóra, amiben lehetőleg kerülje az ékezetes betűket és 

az Y, Z, 0 karaktereket, továbbá egyéb olyan személyes adatait, amit más is ismerhet.  

A BEIRATKOZÁS helye és időpontja 2012. augusztus 30. csütörtök, 14:30, Központi épület földszint 

76-os terem. A felsőoktatási törvény előírásai alapján Önnek a 2012/2013-as tanév elején 

mindenképpen be kell iratkoznia, különben az átvétele semmissé válik. A félévek elején, az ún. 

regisztrációs héten aktív, vagy passzív félévre kell bejelentkeznie a Neptun.Net tanulmányi rendszeren 

keresztül a CD-n található útmutató és a beiratkozáson elhangzó tájékoztató alapján. A BME szabályai 

szerint arra lehetősége van, hogy a beiratkozással létrejött hallgatói jogviszonyát (egybefüggően 

legfeljebb két félévig) akár azonnal szüneteltesse, azaz passzív félévre jelentkezzen be. (A beiratkozást 

nem pótolja a Neptunban történő bejelentkezés a félévre, a tantárgyfelvétel stb.) 

A beiratkozáson személyesen, vagy meghatalmazott útján mindenképpen részt kell vennie. (A 

meghatalmazáshoz űrlapot tölthet le a www.kth.bme.hu honlapról az „E-ügyintézés” menünél.) Célszerű 

személyesen részt venni, mert ekkor is tájékoztatást adunk a képzésre vonatkozó tanulmányi és pénzügyi 

szabályzatokról, a Neptun.Net használatáról, a személyes és az elektronikus ügyintézés módjáról a KTH-

ban stb. Az esetleges távollétből adódó hátrányok az átvett hallgatót terhelik. 

http://www.kth.bme.hu/
http://www.kth.bme.hu/
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A beiratkozáshoz a következőket hozza magával: 

 az átvételi döntésről kapott határozatot, személyi igazolványát és egy kék színű tollat; 
és HA NEM A BME HALLGATÓJA VOLT a 2011/2012 tanévben, akkor: 

 a születési, illetve az ezt követő (házassági, névváltoztatási stb.) anyakönyvi kivonat 

fénymásolatát; 

 bizonyítványok, oklevelek eredeti példányát és fénymásolatát (középiskolai érettségi 

bizonyítvány, vagy - mesterképzésnél – felsőfokú oklevél, nyelvvizsga 

bizonyítványok); 

 TAJ kártyáját, adóigazolványát, bankszámlaszámát; 

Beiratkozása csak a fenti eredeti okmányok bemutatását, illetve másolatuk leadását követően 

lehetséges! 

FINANSZÍROZÁS, HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJSZERZŐDÉS: A nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvény 2012. augusztus 1-jei, ill. 2012. szeptember 1-jei hatálybalépése alapján 

esetlegesen a 2012/13/1 félévtől átvett hallgatókra is az új törvény finanszírozási szabályait kell 

alkalmazni. Ez többek között azt jelenti, hogy az államilag támogatott képzésre átvett hallgatókat 

állami ösztöndíjjal támogatott képzésre átvett hallgatóként kell kezelni, és velük is hallgatói 

ösztöndíjszerződést kell kötni. Mivel a szabályozás nem egyértelmű, a kérdés tisztázására a BME 

oktatási vezetésének és az Oktatási Hivatalnak az állásfoglalását kértük. A hivatalos 

állásfoglalásról Neptun üzenetben tájékoztatunk valamennyi átvett hallgatót. Amennyiben a 

hivatalos állásfoglalás előírja a hallgatói ösztöndíjszerződés megkötését, akkor a BME oktatási 

vezetésének egyetértésével lehetőséget biztosítunk az átvételi kérvénye visszavonására, mivel az Ön 

számára a kérvény benyújtásakor nem volt ismert, hogy átvétele esetén a 2012. évi felsőoktatási 

felvételi eljárásban felvételt nyert hallgatókkal azonos feltételekkel kezdheti meg tanulmányait az 

új képzésén. Kérjük, Neptun üzeneteit kísérje figyelemmel. 

JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSE AZ ELŐZŐ KÉPZÉSEN: Amennyiben Ön BME-s hallgatóként átvételi 

kérelmét nem a Neptun tanulmányi rendszer Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén 

elérhető 011 Átvételi kérelem elektronikus kérvényen adta le, ill. más felsőoktatási intézményből 

jelentkezett át, a korábbi képzésén kérnie kell az elbocsájtását. Más felsőoktatási intézményből történt 

átvétel esetén a beiratkozásra magával kell hoznia a korábbi képzéséről történő elbocsátó határozatát és 

annak másolatát. Amennyiben a beiratkozásig elbocsátó határozatát még nem kapja kézhez, utólag 

lehetősége lesz leadni dokumentumpótlásként ügyfélfogadási időben a KTH-ban (R. ép. aulájában az 

információs ablaknál).  

KÉPZÉSVÁLTÁS: Ha korábban is BME-s hallgató volt, új képzését a Neptun hallgatói weben a képernyő 

bal felső sarkában (a Kijelentkezéssel azonos sorban) a Képzés menüpontra kattintva megnyíló 

képzésváltás ablakban tudja megnyitni.  

A beiratkozáskor az „önköltséges” hallgatóknak alá kell írniuk a „Hallgatói Képzési szerződés”-t. Ennek 

szövege (néhány kar kivételével) elolvasható a megküldött CD-n, illetve közzé fogjuk tenni a KTH 

honlapján is. 

OKTATÁS, TANTÁRGYFELVÉTEL: A beiratkozásra, bejelentkezésre és a tantárgyak felvételére szolgáló 

regisztrációs hét 2012. augusztus 27-től szeptember 2-ig tart. Az „órarend szerinti” oktatás a nappali 

tagozaton 2012. szeptember 3-án kezdődik. Amennyiben BME-s hallgatóként 2012/13/1 félévi 

tantárgyait korábbi képzésén már felvette, a tantárgyakat korábbi képzéséről le kell törölnie, majd 

képzésváltás után az új képzésen felvenni. A tantárgyak „áttételére” a regisztrációs hét első napjától 

(2012. augusztus 27-én 16 órától) lesz lehetősége. A nem nappali tagozatos hallgatók a CD-n találnak 

tájékoztatást. 

HALLGATÓI JOGVISZONY-IGAZOLÁST csak a regisztrációs héten végrehajtott beiratkozás és beje-

lentkezés lezárását követően ad ki a KTH, előreláthatólag 2012. szeptember 4-től. 

DIÁKIGAZOLVÁNY: Ha a diákigazolványán szereplő intézmény nem a BME-KTH, és újat szeretne 

igényelni, akkor fel kell keresnie bármelyik okmányirodát, vinnie kell valamilyen személyi azonosító 

okmányát és a lakcímkártyáját. Az okmányirodában fényképet készítenek és adnak egy adatlapot, mely 

az igénylés Neptunban történő elindításához szükséges. Az igazolvány térítési díja 1400 Ft, ehhez a 
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gyűjtőszámlán előzetesen fedezetet kell biztosítania (ld. CD). A 2011/2012-es tanévre érvényesített 

diákigazolvány 2012. október 31-ig használható. Ha ilyennel nem rendelkezik, akkor az új igazolvány 

igénylését követően, a beiratkozáson ismertetett módon és időben lesz lehetősége (a korábbi ideiglenes 

diákigazolvány helyetti) igazolás átvételére. (A diákigazolvány igénylés menete várhatóan a nyáron 

módosulni fog, az ezzel kapcsolatos friss információk a www.kth.bme.hu lapon, az „Aktuális hírek”-nél 

olvashatók.) 

KORÁBBAN TELJESÍTETT TANTÁRGYAK ELISMERÉSE: Lehetősége van arra, hogy (ekvivalencia 

esetén) a korábbi felsőoktatási tanulmányai során (legalább azonos szinten) teljesített tantárgyait 

befogadtassa a képzésbe. Ha a 2012/13-as tanév őszi félévében a befogadtatandó tantárgy(ak)ra épülő 

tantárgy(ak)at is szeretne felvenni, akkor a Neptunban a 024/A számú elektronikus kérelmet kell beadnia 

2012. augusztus 17-ig. Ha a most következő félévben nem kíván ráépülő tantárgyat felvenni, akkor a 

024/B számú kérelem beadási határideje a regisztrációs hét utolsó munkanapja, 2012. augusztus 31. A 

korábban a BME-n, azonos kódon teljesített tárgyak átvezetését a Neptunban a 025-ös űrlapon kérheti, az 

előzőekben említett határidőkig, augusztus 17-ig, illetve augusztus 31-ig. 

Amennyiben a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karra nyert átvételt, tájékoztatjuk, hogy a GTK-n a 

többi Kartól eltérő a tantárgy befogadási kérelmek benyújtásának módja, ill. maga az eljárás. A Hallgatói 

Képviselet honlapjáról (http://www.gtkhk.hu/) az Oktatás menüponton belül a Tantárgyakkreditáció 

menete c. tanulmányi hír alatt letölthető formanyomtatványt szükséges kitölteni, ill. az érintett oktatókkal 

jóváhagyás céljából aláíratni, amennyiben eltér a teljesített és befogadtatni kért tantárgy tárgykódja. Az 

aláíratott nyomtatvány kerül a Kari Tanulmányi Bizottság elé elbírálásra. Az aláíratott tantárgy 

befogadási kérelmeket a Neptun tanulmányi rendszerben elküldött 024/A vagy B kérvényhez kell 

csatolni mellékletként.  

ELÉRHETŐSÉGEK:  

 A hallgatói adminisztrációval foglalkozó Központi Tanulmányi Hivatal a XI. kerület Műegyetem 

rakpart 7-9. (R épület) földszintjén van, e-posta: info@kth.bme.hu; honlap: www.kth.bme.hu; 

aktuális félfogadás: ld. a honlapon.  

 A hallgatói tanácsadással foglalkozó Diákközpont Támpont Iroda ugyancsak az R épület földszintjén 

van, telefon: 463-3838 ; e-posta: tampont@sc.bme.hu; honlap: www.sc.bme.hu; félfogadás: ld. a 

honlapon 

Budapest, 2012. július 25. 

  

További kellemes nyarat, tanulmányaihoz sok sikert kívánva: 

 

 dr. Szabó Mihály s.k. 

 igazgató 
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