
ELTE TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR  
 

 

Beiratkozási tájékoztató a 2017/18-as tanévre, 

 rövidciklusú tanári mesterképzésre felvett hallgatók számára 

 

 

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, mely két lépésből áll: 

 

1.Elektronikus beiratkozás a NEPTUN elektronikus tanulmányi rendszerben: 

 

A NEPTUN elektronikus tanulmányi rendszerben a következő lépéseket kell megtennie, 

legkésőbb a személyes beiratkozásig: 

 személyes adatainak egyeztetése: kérjük ellenőrizze a Neptunban a felvételi eljárás során 

megadott adatait, különösen a személy igazolványon szereplő név, személyi igazolvány 

szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, bankszámlaszám, TAJ-szám  

 hiányzó adatok bejelentése a Q-térben (https://qter.elte.hu)  

 beiratkozás pdf („beiratkozási csomag”) NEPTUN-ból történő nyomtatása (egy 

példányban), kitöltése, aláírása. 

A „beiratkozási csomag” tartalma: 

 beiratkozási lap (intézményi és hallgatói példány), az állami ösztöndíjas képzésben 

való részvétel feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozattal 

 adatkezelési nyilatkozat, 

 állami támogatásban felhasznált félévekről szóló nyilatkozat, 

 ALUMNI tagsággal kapcsolatos nyilatkozat 

 

 

Személyes beiratkozás:  

 

 Minden 2017-ban felvett hallgatónak az alábbiakban szerint kötelező megjelennie: 

 

 Időpont: 2017. augusztus 30., 13:00 

 Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter. sétány 1/A., 

  1.78A szoba, Dobos Szilvia tanulmányi előadó 

 

Pótbeiratkozásra nem tudunk időpontot biztosítani. Akadályoztatása esetén meghatalmazott 

is eljárhat Ön helyett a beiratkozáson, amennyiben az alábbi oldalról letölthető nyomtatványt 

szabályosan kitöltötte: http://to.ttk.elte.hu/tovabbi-nyomtatvanyok 

 

Amennyiben tanulmányait nem 2017 szeptemberében kívánja megkezdeni, akkor is be kell 

iratkoznia mind a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben, mind személyesen a Tanulmányi 

Hivatalban. Tanulmányai szüneteltetését és a passzív státuszú félév beállítását a Neptunban kell 

bejelenteni az Ügyintézés – Beiratkozás/Bejelentkezés menüpont alatt. 

 

 

http://to.ttk.elte.hu/tovabbi-nyomtatvanyok


A  személyes beiratkozásra kérjük hozza magával az alábbiakat (amennyiben ezt elmulasztja, 

nem tud beiratkozni): 

 

 NEPTUN-ból kinyomtatott ”beiratkozási csomagot”, 

 eredeti felsőfokú oklevelét és annak olvasható fénymásolatát, 

 eredeti nyelvvizsga-bizonyítványát és annak olvasható fénymásolatát, 

 személyi igazolványát és mindkét oldalának olvasható fénymásolatát, 

 lakcímkártyáját és mindkét oldalának olvasható fénymásolatát 

 1 db igazolványképet, mely hátoldalára írja rá a nevét,  

 Adó- és TAJ kártyáját és annak olvasható fénymásolatát 

 külföldi állampolgárságú hallgatóknak: útlevél és tartózkodási engedély 

 

 

Amennyiben még nem rendelkezik adószámmal vagy bankszámlaszámmal, úgy azok 

intézéséről még a beiratkozás időpontja előtt gondoskodjon. Adó- és TAJ kártya, valamint a 

személyi igazolvány nélkül nem iratkozhat be! 

 

A speciális szükségletű hallgatóktól kérnénk, hogy szíveskedjenek behozni a speciális 

szükségletet igazoló eredeti szakorvosi igazolásaikat és azok olvasható fénymásolatát.  

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy beiratkozás elmulasztása esetén felvételi határozata érvényét 

veszíti, és a tanulmányokat csak új, sikeres felvételi eljárás után lehet megkezdeni. 

 

Az első éves hallgatók ünnepélyes eskütétele 2017. szeptember 7-én 14 órakor lesz a 

Gömb aulában (1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/A). Az eskütételen az alkalomnak megfelelő 

öltözetben szíveskedjék megjelenni. A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérjük. 

 

 

Tájékoztatásul: 

 

 Egyetemünkön a hallgatói adminisztrációs ügyeket a NEPTUN Egységes Tanulmányi 

Rendszeren keresztül intézheti. A rendszer használatáról a http://elte.hu/felvettek weboldalon 

tájékozódhat. Egyéb tanulmányi ügyintézéssel kapcsolatos információkat a 

http://to.ttk.elte.hu oldalon talál. 

 

 A beiratkozással, a szakokkal és kritériumdolgozatokkal kapcsolatos tájékoztató anyagok 

elérhetőségei az alábbi honlapon találhatók: http://to.ttk.elte.hu/felveteli-informaciok-

termeszettudomanyi-kar 

 

 A kreditelismerési kérelmek 2017. augusztus 21.  – 2017. szeptember 1. között adhatók le a 

Tanulmányi Hivatalban. Javasoljuk, hogy az alapszakra visszafelvételiző hallgatók kérelmeiket 

minél korábban adják le, a tantervi változások miatti hosszadalmasabb elbírálási folyamat 

miatt. 

 

 

 

Budapest, 2017. július 14. 

 Török Gabriella sk. 

 Tanulmányi Hivatalvezető 
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