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Óvodapedagógus szak angol nyelven, nappali tagozat/ Kindergarten Education Programme 
 

A beiratkozás 2022. szeptember 1. csütörtökön 10.00-kor kezdődik. Helyszíne: a Kar épületében, a 

fszt.18-as terem. Kérjük, hogy a kijelölt időpontban pontosan jelenjen meg! 
 

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. 
 

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; 

- az egészségügyi alkalmassági nyilatkozatot és adatkezelési hozzájárulást (elérhető: a 
https://www.tok.elte.hu/th/felveteli honlap Letölthető dokumentumok menüpontjában) akkor, ha nem az 

ELTE TÓK-on tette le az alkalmassági vizsgáját 
- amennyiben rendelkezésre áll: 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 kötelező 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. 
 

http://www.tok.elte.hu/
https://www.tok.elte.hu/th
https://www.tok.elte.hu/th/felveteli
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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 (2022. szeptember 16.) 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 és elektronikus ügyintézésre is van lehetőség. 
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 
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. 
 
Egészségügyi Kiskönyv  
Az óvodai gyakorlatokon való részvétel feltétele az évente megújítandó Egészségügyi Kiskönyv 

(továbbiakban: Kiskönyv), melyet a gyakorlati színterek ellenőriznek. Az óvoda járványügyi szempontból 
kiemelt terület, ezért szükséges igazolni, hogy az ott munkát (gyakorlatot) végző személy fertőző 
megbetegedésben nem szenved, illetve kórokozó-hordozása mások egészségét nem veszélyezteti.1 
Ennek érdekében a beiratkozott hallgatónak a jogszabályban rögzített vizsgálatokon részt kell vennie, a 

foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton meg kell felelnie. 
Érvényes Kiskönyv kiállításának lehetőségei 
(1) Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot a beiratkozásokkal összefüggően az ELTE TÓK megszervezi 

minden, a karra felvételt nyert hallgató számára a 2022.08.22. és 2022.09.05. közötti intervallumban. A 

szükséges szűrővizsgálatokra a hallgatók beutalót kapnak, illetve egy részére helyben mód nyílik, majd a 
vizsgálati eredmények (szűrések) alapján a foglalkozás-egészségügyi szakorvos megállapítja és bejegyzi 
az alkalmasságot a Kiskönyvbe.  

VAGY 

(2) Amennyiben a hallgató rendelkezik érvényes Kiskönyvvel (s abban legalább a fenti vizsgálati eredmények 
igazoltak és érvényesek), kérjük, hozza magával Kiskönyvét vagy annak másolatát a gyakorlati 
tájékoztatóra.  

VAGY 

                                                   
1 Bővebben: 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 
véleményezéséről. 

http://www.tok.elte.hu/
https://www.tok.elte.hu/th
https://www.tok.elte.hu/th
https://neptun.elte.hu/
https://qter.elte.hu/
https://www.elte.hu/
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(3) Amennyiben egyéni szervezésben kívánja megvalósítani az egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz 

szükséges szűréseket és az alkalmassági vizsgálatot, ebben az esetben a Kiskönyv beszerzésére 
lehetősége van számos Nyomtatványboltban/Papír- és Írószer boltban. Tüdőszűrést az illetékes 
egészségügyi állomáson végeznek (egy éven belüli tüdőszűrési eredményét elegendő a Kiskönyvben 
igazolni!). A további szükséges vizsgálatokhoz (székletvizsgálat, lues szerológia vérvizsgálat általi 

eredménye) orvosi beutalót háziorvosától kérhet. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat során pedig a 
Kiskönyvet kiállító foglalkozás-egészségügyi szakorvos bőrgyógyászati vizsgálatot is végez, aki a többi 
szűrési eredmény bemutatása alapján megállapítja és bejegyzi az alkalmasságot a Kiskönyvbe.  

Azon hallgatóink, akik az ELTE TÓK által szervezett lehetőséget választják (1. lehetőség), számukra a 

foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatra a beiratkozás napján, azt követően kerül sor, az orvosi 
szobában. Az egészségügyi vizsgálat ingyenes.  
Amennyiben az EÜ kiskönyvvel kapcsolatban kérdése merül fel, kérem, keresse bizalommal Szabó Leila 
kollégát a szabo.leila@tok.elte.hu elektronikus címen. 

 
Útmutató az óvodapedagógus szakos tanterv értelmezéséhez 

 
A 2022-es felvételi eljárásban felvett nappali tagozatos angol nyelvű óvodapedagógus szakos hallgatókra 

érvényes tanterv a https://www.tok.elte.hu/en/ kari honlap Faculty/Student Affairs and Registrar’s Office/For 
Current Students menüpontjában érhető el.  
Az óvodapedagógus (angol nyelven) szak sikeres elvégzéséhez legalább B2 szintű angol nyelvtudás 
szükséges. A szakon az oktatás angol nyelven zajlik a képzés teljes intervallumában, így a tanterv is angol 

nyelven 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 kurzusfelvétel részleteiről, a specializációs csoportszámmal való összefüggéséről az Általános 
tájékoztatóban olvashat részletesen. 
 
Kötelezően választható és szabadon választható kreditek 

Az óvodapedagógus szakos hallgatóknak az abszolutóriumhoz teljesíteni kell 32 kredit kötelezően 
választható, valamint 9 kredit szabadon választható tárgyat. 
Az angol nyelvű óvodapedagógus képzésen a képzésbe beépítetten az angol-magyar kétnyelvű óvodai 
foglalkozások vezetésére felkészítő tantárgyi blokk érhető el a hallgatók számára: 

Az angol-magyar kétnyelvű óvodai foglalkozások vezetésére felkészítő blokk 32 kreditet tartalmaz, így ezen 
kívül nincs szükség további kötelezően választható kreditek elvégzésére.  
 
A kötelezően és szabadon választható tárgyak egymáshoz való viszonyulása 

Az előírt, kötelező 32 krediten felül teljesített kötelezően választható tanegységek kreditértéke a szabadon 
választható kreditek közé kerül beszámításra külön kérelem benyújtása nélkül is.  

http://www.tok.elte.hu/
mailto:szabo.leila@tok.elte.hu
https://www.tok.elte.hu/en/
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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 ado tt 
tanegységhez tartozó kreditek kétféle számítására, illetve megbontására lehetőség nincsen.  
Például: Amennyiben az előírt 9 szabadon választható kreditből 8 kreditet teljesített a hallgató, a 32 kötelezően 
választható krediten felül pedig plusz 1 kreditet is, azaz összesen 33 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. 

Időrendi összefoglaló 
Beiratkozás nappali tagozaton 
 

2022. szeptember 1. csütörtök 10:00 fszt.18. terem  

KARI TANÉVNYITÓ  2022. szeptember 5. (hétfő) 
Regisztrációhoz kötött! Részletek a kari honlapon! 

ELTE TANÉVNYITÓ 2022. szeptember 9. (péntek) 

REGISZTRÁCIÓS IDŐSZAK  

(elektronikus: Neptunban!) 

2022. szeptember 11. (vasárnap) 20:00-ig 

Tárgyfelvétel határideje: 2022. szeptember 16. (péntek) 16:00 

Első és utolsó tanítási nap (szorgalmi 
időszak) 

2022. szeptember 12. (hétfő) - 2022. december 
16. (péntek) 

 

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

