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5/2017. (VII. 13.) számú

TANULMÁNYI HIRDETMÉNY
a Tanulmányi Dékánhelyettes hatáskörébe tartozó kérelmek elektronikus
benyújtásáról

A PPKE Egyetemi Tanácsának 68/2017.06.27. sz. határozata módosította a Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat (TVSz.) és a Hallgatói Jogorvoslat Szabályzat (HJSz.) által meghatározott, a
Tanulmányi Dékánhelyettes hatáskörébe tartozó kérelmek benyújtásának módját.
A változásokat 2017. július 17-től kell alkalmazni.
A változások lényege a következő:
1. A következő kérvénytípusok 2017. július 17-től az eddigi papíralapú helyett kizárólag
elektronikusan, a Neptun rendszeren keresztül nyújthatók be a kérelem érvényességi
határidején belül (amely időszak alatt a kérelem benyújtható). A határidőkről a Neptun
rendszeren a kérelmeknél, valamint a kari honlapon tájékozódhatnak a hallgatók
(https://jak.ppke.hu/hallgatoinknak/formanyomtatvany):








201 Dékáni méltányosság (TVSz. 27.§, kizárólag elbocsátás alóli mentesítés céljából)
202 Passzív félév létesítési kérelem (TVSz. 16.§, kizárólag rendkívüli okból)
203 Tagozatváltási kérelem (TVSz. 24. §)
204 Szakváltási kérelem (TVSz. 23. §)
249 Egyéb, konkrét ügytípusba nem sorolható dékáni kérelem
250 Rektori méltányosság (TVSz. 28. §)
299 Jogorvoslati kérelem (TVSz. 5. §, HJSz. 9. §, kizárólag jogsértés miatt)

2. A kérelmek a Neptun Hallgatói Weben az „Ügyintézés” / „Kérvények” menüpont alatt
elérhető online űrlapokon keresztül nyújthatók be. Amennyiben a hallgatónak több
képzése is van, akkor azt a képzést kell kiválasztania, amely a kérelemmel érintett.
3. Egy űrlapon egyidejűleg csak egy kérelem fogalmazható meg, az űrlapon
meghatározott ügytípusban. A nem megfelelő űrlapon benyújtott kérelmek formai
okokból érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
4. A díjköteles kérelmek esetén a vonatkozó szolgáltatási díj automatikusan kiírásra kerül. A
kérelem csak a szolgáltatási díj befizetésével minősül benyújtottnak, feldolgozása is
csak ezután kezdődik meg. A szolgáltatási díj befizetési határideje megegyezik a
kérelem benyújtási határidejével (érvényesség vége), ezután díj nem fizethető be.
5. A szolgáltatási díjat a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 29. § (4) bekezdése
értelmében elektronikusan, a Neptun rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetéssel
kell teljesíteni. A bankkártyás fizetést követően ellenőrizni kell – a Neptun
rendszerben, a "Pénzügyek" / "Befizetés" menüpontban a tételek állapotának újbóli
lekérdezésével –, hogy a vonatkozó szolgáltatási díj befizetése valóban teljesült-e
("teljesített" státusz).
6. A kérelmekhez – szintén elektronikusan – mellékletek (igazolások) csatolhatók,
illetve bizonyos kérelmek esetén a TVSz.-ben meghatározott módon csatolandók.
Papíralapon mellékletek (igazolások) nem nyújthatók be. A mellékletek (igazolások)
csatolására lehetőség van az űrlap kitöltése közben, illetve a kérelem benyújtást
követő 4 órán belül. Javasolt a szolgáltatási díjat az összes melléklet (igazolás) csatolása
után befizetni. A benyújtott kérelmekre utólagos hiánypótlási lehetőség nincs.
Bizonyos esetekben (pl. határidőn túli tárgyfelvétel, konzulensváltás) tanszéki
hozzájárulás beszerzésére is szükség van. Az erre a célra rendszeresített
formanyomtatvány a honlapon (http://jak.ppke.hu/hallgatoinknak/formanyomtatvany)
elérhető, s a kérelemhez csatolandó.
7. A benyújtott kérelem elbírálásának követésére a „Leadott kérvények” lapfülön van
lehetőség. Itt a kérelem státuszának megváltozása jelzi az elbírálás eredményét, valamint
megjelenik a döntéshez kapcsolódó esetleges indokolás, kiegészítés is. Az elfogadott
kérelmek esetén hivatalos bejegyzés készül, az elutasított kérelmekről a Neptun
rendszerben kiállított határozatot kap a hallgató.
Budapest, 2017. július 13.
Dr. Navratyil Zoltán s. k.
tanulmányi dékánhelyettes

