
 
 

 

 

 

100 Beiratkozási kérelem 

Kitöltési útmutató: 

    Ellenőrizd személyes adataidat a Neptun rendszerben a Saját adatok/Személyes adatok felületen, és amennyiben nem 

adtad még meg, az Adatmódosítás gombra kattintva pótold a TAJ számod és az adóazonosító jeled. A bankszámlaszám 

megadása is szükséges, amely a Pénzügyek/Beállítások felületen adható meg! 

    Ha még nem tetted meg, az Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés felületen jelentkezz be (aktív vagy passzív 

státusszal) az aktuális félévre. Aktív státus esetén a megfelelő finanszírozási forma kiválasztása is szükséges lehet. 

    Az Információ/Általános nyomtatványok felületről tölthető le a beiratkozási lap és (amennyiben önköltséges képzésre 

vettek fel), a képzési szerződés. Mentsd le PDF formátumban a beiratkozási lapot a saját gépedre és ellenőrizd az azon 

szereplő adatokat. 

    Hitelesítsd elektronikusan a PDF dokumentumot az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés) 

szolgáltatás segítségével a https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes oldalon, és mentsd le a hitelesített fájlt a 

saját gépedre. A nyomtatványt kizárólag a hallgató hitelesítheti, meghatalmazott nem! Az AVDH szolgáltatás 

használatához ügyfélkapus regisztráció megléte szükséges.  

    Indítsd el a Neptunban a „100 Beiratkozási kérelem” kérvényt, és töltsd fel a hitelesített, számítógépére lementett 

beiratkozási lapot (és önköltségeseknél a képzési szerződést) a kérvényhez, majd add le a kérvényt. 

    A kérvény leadása után a személyes ügyintéződ ellenőrizni fogja a beadott kérvényed. Amennyiben (a felvételi 

eljárásban figyelembe vett, de nem közhiteles, vagy a BME számára korábban még nem bemutatott) személyesen 

bemutatandó dokumentumod van (erről Neptun üzenetben is értesít a KTH), a regisztrációs héten szükséges lesz 

személyesen annak bemutatása, és másolatának leadása a KTH-ban, az R épület földszinti aulájában. Amennyiben nincs 

ilyen dokumentumod, nem szükséges személyesen megjelenned a KTH-ban. 

 

Kérvénybeadásra rendelkezésre álló időszak: 

A kérvény augusztus elejétől a szorgalmi időszak első hetének végéig adható be. A pontos információkért kövesd mindig a KTH 

aktuális körleveleit! 

 

Díja: 

Amennyiben nem adod le a kérvényt regisztrációs hét végéig, ezután a TVSZ alapján már csak 5.500 Ft különeljárási díj 

befizetése után iratkozhatsz be. A különeljárási díjat a kérvény beadása után a KTH írja ki. 

 

 


