
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR 

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 48-78-100 Fax: 48-78-196  
http://www.tok.elte.hu 

 

1 

 

 

Tanító szak (nemzetiségi német szakirány), nappali tagozat 
 
Tisztelt Hallgatójelölt! 
 

A beiratkozásra az alábbi napokon van lehetőség: 
- 2021. augusztus 24. kedden 9.00-15.00 között 
- 2021. augusztus 25. szerdán 9.00-15.00 között 
- 2021. augusztus 26. csütörtökön 9.00-15.00 között 
- 2021. augusztus 27. pénteken 9.00-15.00 között 
- 2021. augusztus 28. szombat 9.00-12.00 között 

 
Helyszíne: a Kar épületében, az I. emeleten a Tanulmányi Hivatal irodáiban (I.em.134., 134/A.,136., 137.). 
A beiratkozásra a kijelölt napokon folyamatos ügyfélszolgálattal biztosítunk lehetőséget. A pénteki és szombati 
napok elsősorban a levelező tagozatra felvételt nyertek számára szólnak, kérjük, hogy ezt a nappali tagozatra 
felvettek tartsák szem előtt! 
A személyes beiratkozás a járványügyi helyzetre való tekintettel kizárólag az általános higiéniai és 
távolságtartási szabályok betartásával valósulhat meg. Szeretnénk a legnagyobb védelmet nyújtani 
hallgatóinknak és munkatársainknak is a fertőződéssel szemben. 
Ennek érdekében a beiratkozásra kötelező előzetesen regisztrálni! A regisztráció a Tanulmányi Hivatal  
https://www.tok.elte.hu/th/felvetteknek oldalán 2021. augusztus 3-tól augusztus 22. éjfélig tehető meg. A 
beiratkozókat 10 perces időközökkel fogadják munkatársaink, így regisztrálni is 10 perces intervallumokra és a 
Tanulmányi Hivatal négy, egymástól elkülönített irodahelyiségébe lehet.  
Kérjük, hogy a fertőződés elkerülése érdekében az alábbiakat mindenképpen vegye figyelembe a beiratkozással 
összefüggésben: 

- Az előzetes regisztráció kötelező!  
- Az épületbe kizárólag a beiratkozó hallgatójelölt léphet be. Kísérő az egyetemi épületet nem 

látogathatja.  
- Az épületekben a 2020. őszén bevezetett belépési szabályok továbbra is fennmaradnak: így a 

belépéskori lázmérés, a kézfertőtlenítés. 
- A maszk használata a zárt légterű közösségi terekben, így a beiratkozás során is továbbra is kötelező.  

Mindezektől nem mentesít a védettségi igazolvány! 

A beiratkozás, a hallgatói jogviszony létesítése, két részből áll:  
1. elektronikus és  
2. személyes ügyintézésből.  

A beiratkozás elektronikus részéről (regisztráció és beiratkozási csomag nyomtatása) az Általános 
tájékoztatóban olvashat.   
Az elektronikus beiratkozás elvégzése után kerülhet sor a személyes beiratkozásra. Amennyiben tanulmányait 
csak egy év kihagyást követően szeretné megkezdeni, a beiratkozáson akkor is részt kell vennie, beiratkozás 
hiányában tanulmányait a későbbiekben sem kezdheti meg. 
FIGYELEM! A beiratkozás csak a regisztrált napon és időpontban lehetséges, pótbeiratkozásra időpontot nem 
tudunk biztosítani. Aki nem iratkozik be, azaz nem létesít hallgatói jogviszonyt az Egyetemmel, az elveszíti a 
felvétellel elnyert tanulmányi lehetőséget, ezért a beiratkozáson – akár meghatalmazott közreműködésével – 
mindenképpen részt kell vennie. Ha személyesen esetleg nem tud beiratkozni, a meghatalmazottja számára 
szabályos, két tanúval hitelesített meghatalmazást kell kiállítania, aminek tartalmaznia kell azt is, hogy melyik 
szakra kíván beiratkozni. A meghatalmazáshoz elérhető űrlap a https://www.tok.elte.hu/th honlap 
Hallgatóknak/Letölthető dokumentumok menüpontjában. 

http://www.tok.elte.hu/
https://www.tok.elte.hu/th/felvetteknek
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A beiratkozásra feltétlenül hozza magával  
- a NEPTUN-ban történt regisztráció után kitöltött/ kinyomtatott beiratkozási lapjait, valamint a hozzá 

tartozó, azzal egy fájlban letölthető dokumentumokat (beiratkozási lap 2 példányban - kötelező, 
adatkezelési nyilatkozat – kötelező, Alumni nyilatkozat - opcionális); 

- személyi igazolványát (külföldi állampolgár az útlevelét, tartózkodási engedélyét); 
- adóazonosító kártyáját és TB-kártyáját; 
- eredeti érettségi bizonyítványát/oklevelét és nyelvvizsga bizonyítványát (ha van), valamint ezekről a 

dokumentumokról egy-egy fénymásolatot;  
- egyéb más, a felvételi döntésben figyelembe vett eredeti okmányát (pl. felsőfokú szakképzési bizonyítvány) 

és annak fénymásolatát; 
- a nem ELTE TÓK-on alkalmassági vizsgát tevő felvettek esetében: az egészségügyi alkalmassági 

nyilatkozatot és adatkezelési hozzájárulást (elérhető: a https://www.tok.elte.hu/th/felveteli honlap 
Letölthető dokumentumok menüpontjában) 

- más felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszony igazolását párhuzamos képzés létesítésekor, vagy a 
törlési határozatot a finanszírozási forma és az ott igénybe vett államilag támogatott félévek számának 
igazolásával; 

- egy új igazolványképet, melynek hátoldalára a nevét és NEPTUN-kódját ráírta. 
A felsorolt dokumentumok bármelyikének hiánya a beiratkozást megakadályozza!  
 
Felhívjuk az állami ösztöndíjas képzésre fölvett hallgatóink figyelmét arra, hogy a felvételi besorolás ugyan két 
félévre szól, de ha az adatok ellenőrzése során kiderül, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény (továbbiakban Nftv.) 47. §-a alapján valaki nem jogosult az állami ösztöndíjas képzés igénybevételére, 
akkor őt már az első félévben át kell sorolni önköltséges képzésre. 
Az önköltséges képzésre felvettek az aktuális térítési díjakat a https://www.tok.elte.hu/th  oldal Általános 
információk menüpontjában tekinthetik meg. 
 
A kurzusfelvételi időszak végéig (2021. szeptember 10.) lehetősége van előzetes felsőoktatási tanulmányai 
alapján kreditbeszámítást (kreditelismerést) kérni. A leadási határidő túllépése jogvesztő hatályú.  
A kreditátviteli kérelmek kizárólag a NEPTUN tanulmányi rendszeren keresztül, elektronikus formában adhatók 
le. A Tanulmányi Hivatal https://www.tok.elte.hu/th honlapján az Általános információk menüpontban olvasható 
az összefoglaló az elektronikus kreditátviteli kérelmek tudnivalóiról. Amennyiben tervezett benyújtani 
kreditátviteli kérelmet, feltétlenül olvassa át a közleményt.  
A kreditátvitel feltétele, hogy a korábbi és az aktuális tárgy tartalma legalább 75 %-ban megegyezzen. Ennek 
igazolására szükséges az elektronikus kérvény mellé az adott tárgy hitelesített tematikáját és a teljesítést igazoló 
(elektronikus) leckekönyv fénymásolatát is csatolni. 
 
Tanulmányi ügyeit a TÓK Tanulmányi Hivatal intézi, személyes ügyintézésre egyelőre lehetőség nincsen a 
járványügyi helyzet miatt. Az ügyek nagyobb részét elektronikusan, a Neptun-ban kell intéznie. Ilyenek a 
személyes adatok megváltoztatása, a félévenkénti regisztráció, a kurzusfelvétel, a vizsgára jelentkezés, a 
rendszer üzenetek, valamint a pénzügyi teendők figyelemmel kísérése stb. A Neptun működésével kapcsolatos 
információk megtalálhatóak a https://neptun.elte.hu/ oldalon, a Hallgatói webes felület Súgó menüpontjából 
elérhető Neptun dokumentáció összefoglalóban. 
 
A hallgatók alapvető jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló, 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 
és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A jogszabályok alapján (azok vonatkozó részeit is idézve) 
alkotta meg az Egyetem a részletes tanulmányi szabályokat tartalmazó Hallgatói követelményrendszert 
(HKR), e szabályzat keretei között zajlik az első pillanattól kezdve az Ön hallgatói élete. A szabályzat mindenkor 

http://www.tok.elte.hu/
https://www.tok.elte.hu/th/felveteli
https://www.tok.elte.hu/th
https://www.tok.elte.hu/th
https://neptun.elte.hu/


EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR 

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 48-78-100 Fax: 48-78-196  
http://www.tok.elte.hu 

 

3 

 

hatályos szövege elérhető a https://qter.elte.hu/ oldalon, a Dokumentumok/Szabályzatok menüpont alatt, 
valamint az Egyetem központi https://www.elte.hu/ honlapján a Szabályzatok, dokumentumok menüpontban. 
 
Matematika és Szövegértés szintfelmérő 
Egyéni különbségek figyelhetők meg a Karra érkező hallgatók matematikai és szövegértelmezési tudásában. 
Tapasztalataink alapján hallgatóink egy része nem rendelkezik az alsó tagozatos matematika tanításához 
szükséges alapismeretekkel, valamint gondot okoz számukra a szövegértés. Ezért a tanterv tartalmaz az első 
félévre tervezve két olyan tantárgyat („Matematikai praktikum” és „Szövegértés”), melynek keretében 
hiányosságaikat pótolni tudják.  
A hallgatói differenciák megismeréséhez szükséges a matematikai és szövegértési kompetenciáik felmérése. A 
„Matematikai praktikum” és a „Szövegértés” kurzusok felvétele minden tanító szakos hallgató számára kötelező.  
A szövegértés és a matematika szintfelmérő időpontjáról az illetékes tanszékektől kapnak majd 
tájékoztatást a kurzusfelvételt követően! 
 

Útmutató a tanító (nemzetiségi német szakirány) szakos tanterv értelmezéséhez 
A 2021-es felvételi eljárásban felvett nappali tagozatos tanító (német nemzetiségi szakirány) szakos hallgatókra 
érvényes tanterv a (http://www.tok.elte.hu/ kari honlap Oktatás/Alapképzések menüpontjában érhető el.  
A hallgató számára a mintatanterv leltárszerűen mutatja meg, hogy milyen tanegységek teljesítése szükséges 
az oklevél megszerzéséhez. A mintatanterv szerinti tanulmányi előrehaladással a hallgató tanulmányait a 
képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő alatt, egyenletes terhelés mellett fejezheti be 
úgy, hogy minden tantárgy felvételénél eleget tehet az előtanulmányi követelményeknek. 
A tanulmányokban való haladást egyrészt meghatározza az ajánlott félév, mely félévben az adott tanegység 
biztosan meghirdetésre kerül, valamint az előfeltételi kötöttség. A tantervi egység teljesítésének előfeltétele 
lehet más tantervi egység előzetes teljesítése. 
Az erős előfeltételként megjelölt tantervi egységeket a tanegységhez tartozó kurzus felvétele előtt kell 
teljesíteni. 
A gyenge előfeltételként megjelölt tantervi egységet legkésőbb az előfeltételes tanegységgel azonos képzési 
időszakban, de azt megelőzően kell teljesíteni. Előfeltételes tanegység esetleges teljesítése az előfeltétel(ek) 
teljesületlen volta esetén érvényét veszti, azt a tanulmányi hivatal törli a Neptunból. 
 

A tanterv felépítése 
A tanító szak tanterve három nagy egységre tagolható: általános törzsképzési részre, szakmai gyakorlati 
képzésre, valamint nemzetiségi szakirányú képzésre.  
Ezen három nagy képzési egység tárgyain kívül a tanító szakos hallgatóknak az abszolutóriumhoz teljesíteni 
kell 12 kredit kötelezően választható, valamint 12 kredit szabadon választható tárgyat. A nemzetiségi 
szakirány 36 kreditet tartalmaz, ezek esetében nincs szükség további kötelezően választható kreditek 
elvégzésére. 
A képzés általános törzsképzési része tantárgycsoportokból épül fel. A tantárgycsoportok a Kar különböző 
tanszékeinek kezelési körében vannak. A „játék” ismeretkör tárgyait minden hallgatónak teljesíteni kell.  
 
Kötelezően választható és szabadon választható kreditek 
Tanító szakon 12 kredit értékben kell kötelezően választható, valamint 12 kredit értékben szabadon választható 
tantárgyakat teljesíteni.  
A nemzetiségi szakirány 36 kredit értékű, mely a kötelezően választható tárgyak kreditértékét már tartalmazza, 
így nincs szükség további kötelezően választható kreditek elvégzésére. 
 
A kötelezően és szabadon választható tárgyak egymáshoz való viszonyulása 
Az előírt, kötelező 12 krediten felül teljesített kötelezően választható tanegységek kreditértéke a szabadon 
választható kreditek közé kerül beszámításra külön kérelem benyújtása nélkül is.  

http://www.tok.elte.hu/
https://qter.elte.hu/
https://www.elte.hu/
http://www.tok.elte.hu/
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FONTOS! Egy kurzusnak csak egyféle besorolása/minősítése lehet – vagy a kötelezően választható 
tanegységekhez vagy a szabadon választhatókhoz soroljuk őket és a hozzájuk tartozó krediteket. Egy adott 
tanegységhez tartozó kreditek kétféle számítására, illetve megbontására lehetőség nincsen.  
Például: Amennyiben az előírt 12 szabadon választható kreditből 11 kreditet teljesített a hallgató, a 12 
kötelezően választható krediten felül pedig plusz 1 kreditet is, azaz összesen 13 kreditet, csak akkor van 
lehetőség a plusz 1 kötelezően választható kreditet szabadon választható kreditként számolni, amennyiben a 
plusz 1 kötelezően választható kredit egy 1 kredites tárgyhoz tartozik. Arra lehetőség nincsen, hogy egy 
kurzusnak a kreditértékeit kettéosszuk, s egy részét kötelezően választható, a másik részét pedig szabadon 
választható kreditértéknek számoljuk. 
 
Kurzusfelvételi nemzetiségi tanító szakos tudnivalók 
A kurzusfelvételt meghatározza a nemzetiségi tanító szakon a nemzetiségi szakirány.  
Azok a hallgatók, akik a nemzetiségi szakirányra nyertek felvételt, a kurzusfelvételük során figyelembe kell 
vegyék szakirányos hovatartozásukat.  
A német nemzetiségi tanító szakos hallgatók csoportszáma: 21/7b. 
A nemzetiségi szakirányhoz tartozó kurzusokat a csoportjukhoz igazodva vehetik csak fel a hallgatók, viszont 
a törzsképzéshez tartozó tanegységeknél az egy tárgyon belül meghirdetett kurzusok között szabadon 
választhatnak a megadott létszám-limitek keretein belül maradva. A nem a nemzetiségi szakirányhoz 
tartozó tanegységek esetében így megvalósuló kurzusfelvétel lehetőséget ad arra, hogy minden hallgató a 
számára legmegfelelőbb időrendi beosztást valósítsa meg. Ennek megfelelően a törzsképzési tárgyaknál a 
kurzuskódokban szimpla a-b-c-d-……. stb. jelölés kerül feltüntetésre. Ezzel szemben a nemzetiségi tárgyak 
felvételénél a kurzuskódokban a nemzetiségi csoportszámokat kell követni.  
Bár egyéni órarendi tervezéssel a hallgatók saját maguk összeállíthatnak a félévben soron következő tárgyakra 
egy olyan órarendet, mely ütközésmentes, de szeretnénk ebben némi kiindulópontot is adni. Éppen ezért a 
törzsképzési tárgyaknál a Tárgy/Tárgyfelvétel menüpontban a kiválasztott kurzus felvételekor megjelenő 
Tárgy adatok tájékoztató ablakban a Megjegyzés oszlopban iránymutatásként olvasható a nemzetiségi 
csoportszám is az ebben érintett képzéseken. A törzsképzési tárgyaknak a Megjegyzés oszlopban jelölt saját 
csoportszám szerinti következetes kurzusfelvételével kizárható az időponti ütközés.  
A nemzetiségi szakirány a tantervben már az első félévben is tartalmaz nemzetiségi kurzusokat. Ezek 
esetében mindenképpen javasolt, hogy először a szakirányos tárgyakat vegyék fel a hallgatók a 
kurzuskódban szereplő megfelelő csoportszám szerint. 
Az elsőként felvett nemzetiségi tárgyak időpontjához viszonyítottan könnyebben vehetők fel a tanterv 
általános/törzsképzési tárgyai és eredményesebben alakítható ki az egyéni hallgatói órarend. 

Időrendi összefoglaló 
Beiratkozás nappali tagozaton 
Az előzetes regisztráció kötelező! 

2021. augusztus 24., 25., 26., 27., 28.-> a 
regisztrációnak megfelelő időpontban és 
helyszínen! 

KARI TANÉVNYITÓ  2021. szeptember 3. (péntek) 
Regisztrációhoz kötött! Részletek a kari honlapon! 

ELTE TANÉVNYITÓ 2021. szeptember 3. (péntek) 

REGISZTRÁCIÓS IDŐSZAK  
(elektronikus: Neptunban!) 

2021. szeptember 5. (vasárnap) 20:00-ig 

Tárgyfelvétel határideje: 2021. szeptember 10. (péntek) 16:00 

Első és utolsó tanítási nap (szorgalmi időszak) 2021. szeptember 6. (hétfő) - 2021. december 10. 
(péntek) 

 

http://www.tok.elte.hu/

