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SZAKVÁLTÁSI KÉRELEM 

AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS SZAKPÁRJÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA 

Név:.......................................................................................................................................................... 

Neptunkód:......................................... 

Jelenlegi osztatlan tanárképzési szakpár: ………………………………… - ……………………………….. 

 
Kérem, hogy az osztatlan tanárképzés egyik szakjának megváltoztatását engedélyezzék az 

alábbiak szerint: 

................................................................................................................ osztatlan tanárképzésről 

................................................................................................................ osztatlan tanárképzésre, 
általános / középiskolai szakképzettséggel. (Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje!) 

Szakváltás indoklása: ............................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Budapest, 20................................................   …………………………………….. 

a Hallgató aláírása 
__________________________________________________________________________________ 
 
A Hallgatói követelményrendszer 5. sz. mellékletében megállapított alapkar Tanulmányi Hivatala 
ellenőrzi (HKR 34/A és 34/B § szerint, lásd a mellékletben): 

• második aktív félévét végzi az osztatlan tanárképzésén, 
• az osztatlan tanárképzésen teljesített 30 kreditet, és nem állnak fenn az elbocsátás feltételei, 
• eleget tesz az osztatlan tanárképzés új szakpárjával szemben támasztott – a szakváltás 

következtében megkezdendő tanévre vonatkozó – felvételi követelményeknek  
• a szakpár megváltoztatását tanulmányi és személyi körülményei indokolttá teszik  

 
A HKR hivatkozott pontjaiban meghatározott feltételeknek a hallgató eleget tesz/nem tesz eleget. 
 
Budapest, 20...................................   ……………………………………………….. 

   a kari tanárképzési referens aláírása 
 
A kérelem beérkezési határideje, helye: január 20. vagy július 1., Tanulmányi Hivatal (I.emelet 134.) 
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MELLÉKLET 

ELTE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 

34. §  
(2) A kérelmező – a képzési és létszámkapacitásokra is figyelemmel – abban az esetben vehető át, 
a) egy lezárt félévet követően, amennyiben a kérelemmel érintett képzést gondozó karra vonatkozó különös részi 
rendelkezésekben meghatározott átvételi feltételeknek megfelel; 
b) a beiratkozás félévében, ha a másik felsőoktatási intézményben teljesített felvételi eredményei alapján 
felvételének évében az Egyetem kérelemmel érintett képzésére felvételt nyert volna, és ezt a kérelemmel érintett 
képzést gondozó karra vonatkozó különös részi rendelkezések lehetővé teszik; 
c) ha a hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetőleg vele 
szemben az elbocsátás vagy kizárás feltételei nem állnak fenn; 
d) ha az átadó intézményben az adott szakon folytatott tanulmányaival nem haladta meg a képzési és kimeneti 
követelményben meghatározott képzési időt. 
Az átvételt kérelmező hallgató számára felvételi, alkalmassági, illetve különbözeti vizsga írható elő. A vizsgát a (4) 
bekezdés szerinti döntési határidőt megelőzően kell teljesíteni. 
(3) Az átvételi kérelmek elbírálása tárgyában első fokon a dékán vagy a dékán jogkörében az oktatási 
dékánhelyettes jár el. A dékán döntésének előkészítéséhez az átvételi kérelmet a kari tanulmányi bizottság és/vagy 
más kari fórum – különösen a kreditátviteli bizottság, a szakfelelős – véleményezheti. 
(4) Az átvételi kérelmek benyújtásának jogvesztő határideje július 1., illetőleg január 20. A kérelmet 
mellékleteivel együtt az illetékes kari TH-ba kell benyújtani az érintett képzési helyen. Hiánypótlásra a kar által 
meghatározott határidővel van lehetőség, annak figyelembevételével, hogy az átvételi kérelemre a határozatot a 
regisztrációs időszak végéig kell meghozni. 
 
34/A. § 
(2) Más felsőoktatási intézményben osztatlan tanárképzésen tanulmányokat folytató hallgató a 34. §-ban 
foglaltakon túl az alábbi feltételek fennállása esetén kérheti átvételét az Egyetem azonos osztatlan 
tanárképzésére: 
a) az osztatlan tanárképzésen rendelkezik legalább két lezárt félévvel, 
b) tanulmányai során félévente legalább 15 kreditet teljesített, 
c) átvételét tanulmányi és személyi körülményei indokolttá teszik. 
 
34/B. §  
(1) A képzésváltás körébe tartoznak a következő esetek: 
– szakváltás,  
– doktori képzésben a doktori program váltása,  
– osztatlan, kétszakos tanárképzés esetén az egyik szak megváltoztatása egy másik tanárszakra, 
– osztatlan tanárképzés esetén alapképzési szakra váltás, illetőleg  
– alapképzési szakról osztatlan, kétszakos tanárképzésre váltás. 
(2) Képzésváltásra ugyanazon hallgatói jogviszonyban egy alkalommal kerülhet sor.  
(3) A benyújtandó dokumentumok kivételével a képzésváltásra valamint a képzési helyszín megváltoztatására 
a jelen szabályzatban és szakaszban foglalt eltérésekkel az átvétel szabályait kell alkalmazni. 
(4) Az osztatlan, kétszakos tanárképzésben az egyik szak megváltoztatása egy alkalommal, 
kezdeményezhető abban az esetben, ha  
a) a hallgató a képzésben teljesített 30 kreditet, 
b) eleget tesz az osztatlan tanárképzéssel szemben támasztott – a képzésváltás következtében megkezdendő 
tanévre vonatkozó – felvételi követelményeknek (ide nem értve a ponthatárra vonatkozó követelményeket), 
c) a tanulmányi és személyi körülményei indokolttá teszik. 
 


