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Osztatlan rajz- és vizuáliskultúra-tanári szak,  
valamint rövid ciklusú rajz- és vizuáliskultúra-tanár mesterképzés nappali tagozat 

 

Tisztelt Hallgatójelölt! 
 

A beiratkozásra az alábbi napon van lehetőség: 
- 2021. augusztus 26. csütörtökön 9.00-15.00 között 

 
Helyszíne: a Kar épületében, az I. emeleten a Tanulmányi Hivatal irodájában (I.em. 137.). 
A beiratkozásra a kijelölt napon folyamatos ügyfélszolgálattal biztosítunk lehetőséget.  
 
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 fogadjuk, így regisztrálni is 10 perces intervallumokra 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
https://www.tok.elte.hu/th
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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; 
- 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. 
Az osztatlan tanárképzésben és a rövid ciklusú tanári mesterképzésben a képzés moduláris jellegű 
szerkezete miatt a hallgatók által elvégzendő követelmények összessége több, különböző karhoz tartozó 
modul mintatantervének összefűzésével állítható össze. Azaz a tanárképzésben résztvevők azon kar előírásai 
szerint nyújthatják be kreditátviteli kérelmeiket, ahová a kérelemben érintett tárgy tartozik (a tárgy 
meghirdetéséért és oktatásáért felel).  A Tanító-és Óvóképző Karhoz a tanárképzésben kizárólag a rajz- és 
vizuális kultúra szakterület tanegységei tartoznak. A nem a Tanító-és Óvóképző Karhoz tartozó 
tanegységekre (pl. pedagógiai és pszichológia tárgyak, illetve osztatlan képzésben a másik tanári 
szakhoz tartozó tárgyak) irányuló kérelmek leadási módjáról az illetékes karon kell tájékozódni. 
 
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 

http://www.tok.elte.hu/
https://www.tok.elte.hu/th
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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 
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. 
 
ELTE Tanárképző Központ 
A nemzeti felsőoktatási törvény 103.§-nak (1) bekezdése kimondja, hogy „azokban a felsőoktatási 
intézményekben, ahol általános iskolai vagy középiskolai tanárképzés legalább kettő szakon folyik, a 
tanárképzés szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolását, valamint az elméleti 
és gyakorlati képzés szervezését a tanárképző központ biztosítja”. Az osztatlan és mesterszintű tanárképzés 
szakmai, tartalmi, tudományos és adminisztratív feladatainak összehangolását, megszervezését az Egyetemen 
a Tanárképző Központ végzi. A Központ koordinálja ily módon a pályaalkalmassági vizsgát, a felvételt, átvételt, 
kreditelismerést, a záróvizsga letételének folyamatát és szervezi, kíséri az iskolai gyakorlatokat. Legfontosabb 
feladata a tanárképzésben érintettek segítése, támogatása. A Központ ezért szoros együttműködésben dolgozik 
a tanárképzésben érintett karok tanárképzési referenseivel (a  tanulmányi és adminisztrációs ügyekben) és 
szakmódszertani központjaival (a szakmai, tartalmi és tudományos területeken). 
A TÓK Tanulmányi Hivatal osztatlan és rövid ciklusú mesterképzési tanárszakosoknak szóló beiratkozási 
tájékoztatója mellett kérjük, olvassa el az ELTE Tanárképző Központ köszöntőjét is! A köszöntő összefoglalja 
az osztatlan és a mesterszintű tanárképzés felépítését, főbb képzési tudnivalóit.  
Köszöntő és hasznos információk a tanárképzésre felvételt nyert hallgatóknak: 
https://tkk.elte.hu/frissinformaciok/ 
Tájékoztató az osztatlan tanárszakos szakképzettség-választásról:  
https://tkk.elte.hu/wp-content/uploads/2021/07/Elsosok_szakkepzettseg_valasztasa_2021.pdf  
  

Időrendi összefoglaló 
Beiratkozás nappali tagozaton 
Az előzetes regisztráció kötelező! 

2021. augusztus 26.->  
a regisztrációnak megfelelő időpontban! 

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/
https://neptun.elte.hu/
https://www.elte.hu/
https://tkk.elte.hu/frissinformaciok/
https://tkk.elte.hu/wp-content/uploads/2021/07/Elsosok_szakkepzettseg_valasztasa_2021.pdf

