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Tisztelt Hallgató! 
 
Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb tanulmányi jellegű feladatokat és változásokat, 
valamint a 2021/22/1 félév ütemtervét. 
 

1. Beiratkozás / Bejelentkezés 
a. Beiratkozás (2021-ben felvételt nyert hallgatók számára): 

 
Figyelem! A 2021-ben felvételt nyert hallgató a bejelentkezés előtt ellenőrizze 
személyes adatait a Neptun felületén, különös tekintettel az alábbi adatokra: személy 
igazolványon szereplő név, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, bankszámlaszám, 
TAJ-szám. Ha eltérést, vagy hiányt tapasztal a megfelelő okmány másolatának csatolásával jelezze a 
tanulmanyi@sek.elte.hu címen. 
 

Beiratkozási időpontok: 

 

Képzés Tagozat Időpont Helyszín 

anglisztika, germanisztika [német], 
képi ábrázolás, szlavisztika [horvát], 
szlavisztika [szlovén], tanító, 
történelem 

Levelező 2021. augusztus 26. 
14:00 óra 

„A” épület , I. emelet, 
Díszterem 

gazdálkodási és menedzsment (BSc, 
FOKSZ) 
kereskedelem és marketing (BSc, 
FOKSZ) 

Levelező 2021. augusztus 26. 
15:00 óra 

„A” épület , I. emelet, 
Díszterem 

rövidciklusú tanárszakok Levelező 2021. augusztus 27. 
9:30 óra (beiratkozás) 
11:00 óra – Tájékoztató 
a tanári gyakorlatokról 
 

„A” épület , I. emelet, 
Díszterem 

osztatlan testnevelőtanár Nappali 2021. augusztus 31. 
9:00 óra 

Rekreációs tábor 
keretében 

gépészmérnöki;  
programtervező informatikus 
(FOKSZ, BsC, Msc) 
 

Nappali 2021. augusztus 31. 
12:00 

„A” épület , I. emelet, 
Díszterem, vagy  
Tréning helyszínén 

anglisztika, történelem Nappali 2021. augusztus 31. 
13:00 – 13:30 

„A” épület , I. emelet, 
Díszterem 

képi ábrázolás, tanító Nappali 2021. augusztus 31. 
13:30 – 14:00 

„A” épület , I. emelet, 
Díszterem 

osztatlan tanár (nem testnevelő) Nappali 2021. augusztus 31. 
14:00 – 15:00 

„A” épület , I. emelet, 
Díszterem 

gazdálkodási és menedzsment BSc,  
kereskedelem és marketing BSc, 
pénzügy és számvitel BSc 

Nappali 2021. augusztus 31. 
15:00 – 15:45 

„A” épület , I. emelet, 
Díszterem 
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turizmus – vendéglátás BSc; 
gazdálkodási és menedzsment 
FOKSZ,  
kereskedelem és marketing FOKSZ 

Nappali 2021. augusztus 31. 
15:45 – 16:30 

A” épület , I. emelet, 
Díszterem 

Bármilyen szakos (pótidőpont) Nappali 2021. szeptember 1. 
8:00 – 10:00 

„A” épület , I. emelet, 
Díszterem 

 
Az iratkozásról kapcsolatos további információkról e-mailben értesítjük felvett 

hallgatóinkat. 
Beiratkozásra a tanulmányok során egyszer, a felvételt követően van szükség a 
későbbiekben elegendő a félévre történő bejelentkezés! (lsd. b. pont) 
 

Amennyiben a felvételi eljárás során fogyatékosság alapján többletpontban részesült, az azt igazoló 

dokumentumokat a SEK fogyatékosügyi koordinátorainak juttassák el. További információk az 
alábbi linken érhetők el: 
https://sek.elte.hu/eselyegyenloseg 
 
 

b. Bejelentkezés 
 

Bejelentkezés folyamata: A Neptun-rendszerbe történő belépés után az „Ügyintézés” menüből válassza ki a 
„Beiratkozás/Bejelentkezés” menüpontot. A megjelenő felületen az aktuális félév sorában kattintson a „+” ikon 
alatt a „Beiratkozás” opcióra. Az előugró ablakban válassza ki a kívánt státuszt.  

Regisztráció vége: 2021.09.05. 20:00 

 

A regisztráció akkor is kötelező, ha a hallgató passziválja tanulmányait az adott félévben! 
 
Figyelem! Osztatlan tanárképzésre jelentkező hallgató regisztrációjának feltétele a 
szakképzettség választó kérvény kitöltése. A szakképzettség választás során a hallgató 
arról dönt, hogy általános, vagy középiskolai tanári végzettséget biztosító képzésben kíván 
részt venni.  
Az idei évben felvételt nyert hallgató is regisztrálhatja magát passzív félévre azzal a 
feltétellel, hogy a fenti beiratkozási kötelezettségének eleget tesz és a szükséges 
dokumentumokat maradéktalanul benyújtja a BDPK Tanulmányi Hivatalához. 
 

A bejelentkezés (regisztráció) minden félévben kötelező! 
 

2. Tanévnyitó 

Az ELTE SEK  Tanévnyitó Ünnepségére 2021. szeptember 1. 10:00 órától kerül sor, az Agora 

Savaria Moziban (9700 Szombathely, Mártírok tere 1.) 
 

3. Kurzusfelvétel: 
A kurzusfelvételi időszakokról a https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Idorend oldalon tájékozódhat. 
A szombathelyi kurzusok kódjai minden esetben „SEK-„ jelöléssel kezdődnek. A tárgyválasztással 
kapcsolatos kérdéseit az illetékes tanszéknek tehetik fel. A tanszéki ügyintézők elérhetőségei 
megtalálhatók jelen tájékoztató mellékleteként (2. sz. melléklet).  

Felsőbb éves hallgatók vizsga- és kifutókurzussal kapcsolatos igényeiket az illetékes tanszék 
ügyintézőjének juttassák el augusztus 19-ig. A vizsgakurzusok a hallgatói jelzések alapján kerülnek 
meghirdetésre, melyekre 2021.szeptember 10. 16:00 óráig lehet majd jelentkezni. 

https://sek.elte.hu/eselyegyenloseg
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Idorend


 

____________________________________________________________________________ 

H-9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4. : +36 94 504-376 

E-mail: tanulmanyi@sek.elte.hu 

 

 

 
A kurzusjelentkezéssel kapcsolatban feltétlenül olvassa el a rangsorolásos jelentkezés 
szabályait a https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Dokumentumok-Rangsorolas linkre 
kattintva! 
 
A tantárgyválasztási időszakot követő első hét végéig - térítési díj ellenében - utólagos kurzusfelvételi kérelem 

nyújtható be a Neptun rendszerben. Az utólagos kurzusfelvétel időszaka: 2021-09-10. 16:00 – 2021-

09-19. 16:00 

Figyelem! A 2021. január 1-től hatályos térítési- és szolgáltatási díjak alapján ugyanazon 

kurzus 2. és 3. felvétele térítési díjköteles. A térítési- és szolgáltatási díjak az alábbi linken 

érhetők el: 

https://sek.elte.hu/dokumentumok/teritesi_es_szolgaltatasi_dijak 

 
4. Kérvények 

Tanulmányi jellegű kérvények a Neptun rendszer Ügyintézés/Kérvények menüpontjában nyújthatók. 
Kérvények érvényessége (határideje) a fenti Neptun felületen a kérvény mellett olvasható. 
Figyelem! A kérvény benyújtása előtt figyelmesen olvassa el a kérvényhez kapcsolódó 
Hallgatói Követelményrendszerben található bekezdéseket. 
 
Korábbi tanulmányok befogadása/Kreditátvitel: 
A kérvények leadása előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az erre vonatkozó tájékoztatót az alábbi 
felületen:  
https://sek.elte.hu/tanulmanyi-hivatal/informaciok-szabalyzatok - KREDITÁTVITELI 
ELJÁRÁS menüpont 
 
 

5. Pénzügyek: 
Az önköltségek befizetésének határideje: 2021. október 15.  
A befizetéssel, számlakérelemmel kapcsolatos információk elérhetők az alábbi linkre 
kattintva: https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Penzugy 
 
Indokolt és igazolt szociális helyzet esetén mérséklési kérelem nyújtható be, melynek pontos 
határideje: 2021.09.15. 
 
A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ képzési időt túllépő, önköltséges hallgatója a 
tanulmányai alatt egy alkalommal kérelmezheti az önköltség felvett kredit alapján történő 
megállapítását. Figyelem! A HKR értelmében a kedvezmény az alábbiak szerint 
érvényesíthető: 

a) 0-9 felvett kredit esetén a hallgató 40%-os mérséklésre jogosult, 
b) 10-19 felvett kredit esetén 20%-os mérséklésre jogosult, 
c) legalább 20 felvett kredit esetén a kedvezmény nem érvényesíthető. 

Kérelem benyújtásának határideje: 2021.09.15.  
 
 

4. Abszolutórium (csak végzős hallgatók számára): 
Az utolsó félévre bejelentkező hallgató csak akkor bocsájtható záróvizsgára, ha az összes 
abszolutóriumhoz szükséges kreditet teljesítette. Figyelem! Az abszolutóriumhoz szükséges 
kreditek összegyűjtéséhez, kötelező, kötelezően választható és szabadon választható 
tárgyakat is teljesítenie kell! Szabadon választható tárgyként bármely SEK-es kurzus 
felvehető. 

https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Dokumentumok-Rangsorolas
https://sek.elte.hu/dokumentumok/teritesi_es_szolgaltatasi_dijak
https://sek.elte.hu/tanulmanyi-hivatal/informaciok-szabalyzatok
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Penzugy
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5. Diákigazolványok: 

A 2019/2020-as tanév I. vagy II. félévére, VAGY a 2020/2021-es tanév I. vagy II. félévére 
szóló érvényesítő matricával ellátott diákigazolványokkal az utazási kedvezmények a 
veszélyhelyzet megszűnését követően még 60 napig vehetők igénybe. 
(A veszélyhelyzet a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napjáig lesz 
érvényben.) 
 
Első évfolyamos hallgatókat később tájékoztatjuk az igénylés/igazolások kiadása 
ügyrenddel kapcsolatban.  
 

6. Információk: 
Kérdéseket az alábbi tematikus e-mail címeinkre várjuk: 
Tanulmányi ügyek: tanulmanyi@sek.elte.hu 
Neptun, pénzügyek: neptun@sek.elte.hu 
Felvételi: felveteli@sek.elte.hu 
 

7. Igazolások: 
A 2021/22/1. félévvel kapcsolatos igazolásokat a regisztrációs időszak lezárulta után tudunk kiadni. 
Kérjük, hogy ilyen kérésekkel csak 2021. szeptember 6-a után forduljanak a Tanulmányi 
Hivatalhoz. 
 

 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tanulmányi Hivatalban az ügyintézés 

augusztus 11-19-ig szünetel! 
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1. sz. melléklet 

Határidők  

a 2021/22/1 félévben 

 

 
Regisztrációs időszak vége 2021. szeptember 5. 20:00 

Gólya szakképzettségválasztás határideje 
osztatlan tanárképzésen 

2021. 09. 05. 20:00 

Műveltségiterület választás tanító 
alapképzésen 

2021.07.26 00:00 –2021.08.15 20:00 

Vizsgakurzusos vizsgajelentkezés (kizárólag 
IK-s hallgatók számára) 

2021-09-06 08:00 –2021-09-10 16:00 

Kritérium vizsgák (csak 
természettudományos tanárszakra felvett 
hallgatók számára) 

2021. augusztus 30. – 2021. szeptember 2. 

Beiratkozás (levelező) 2021. augusztus 26-27. 

Beiratkozás (nappali) 2021. augusztus 31 – szeptember 1. 

Tanévnyitó 2021. szeptember 1. 10:00 

Szorgalmi időszak 2021. szeptember 6 – 2021. december 11. 

Utólagos regisztráció 2021.09.05. 20:00 – 2021.09.12. 23:59 

TÁRGYFELVÉTEL 
- Előzetes jelentkezés 
- Rangsorolásos jelentkezés 
- Versenyjelentkezés (BDPK) 
- Versenyjelentkezés (IK) 
- Versenyjelentkezés (TÁTK) 

2021-05-16 17:00 - 2021-09-10 16:00 
2021-05-16 17:00–2021-08-27 16:00 
2021-08-27 20:00–2021-09-02 17:00 
2021-09-03 08:00–2021-09-10 16:00 
2021-09-03 15:00–2021-09-10 16:00 
2021-09-03 14:00–2021-09-10 16:00 

Utólagos kurzusfelvételi kérelem 2021-09-10. 16:00 – 2021-09-19. 16:00 

Kredit elismerési kérelem 2021.08.23. 18:00 – 2021.09.12. 23:59 

Kivételes tanulmányi rend iránti kérelem 2021.08.23. 18:00 – 2021.09.12. 23:59 

Pályázat Savaria Kiválósági Ösztöndíjra 2021.08.23. 18:00 – 2021.09.05. 23:59 

Önköltség mérséklési kérelem határideje: jogvesztő határidő: 2021.09.15! 

Kérelem önköltség két részletben történő 
fizetéséhez 

leadás időszaka megtekinthető lesz a Neptun-
rendszer – Ügyintézés – Kérvények felületén 

Képzési időn túli hallgatók kreditalapú fizetési 
kérelme 

2021.09.15. 

A költségtérítési díjak befizetésének határideje  2021. október 15. 

Őszi szünet 2021. október 25–30. 

Szakdolgozat témajelentkezési időszak (a 
félév során küldendő tájékoztatóban jelölt 
hallgatóknak) 

2021. október 15-31. 

Záróvizsga jelentkezés 2021. november 30. 

Szakdolgozat leadás határideje (tanár 
szakokon) 

2021. november 30. 

Szakdolgozat leadás határideje (nem tanár 
szakokon) 

2021. december 10. 

Portfóliók leadási határideje (csak tanár 
szakokon) 

2022. január 6. 
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Összefüggő gyakorlat befogadó nyilatkozatok 
leadása (tanár szakokon a tavaszi félévre) 

2021. november 30.  
 

Összefüggő gyakorlat teljesítésigazolás 
leadásának határideje (tanár szakokon) 

 2022. január 10. 
végzős hallgatók: 2021. december 15. 

Vizsgaidőszak 2021. december 13. – 2022. január 29. 

- záróvizsga-időszak 2022. január 24-28. 

Oklevélátadó Ünnepség Az időpont később kerül meghatározásra 
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2. sz. melléklet 
 

Képzések  Ügyintéző neve  Email cím  

anglisztika, angol nyelv- és kultúra 
tanára, magyartanár 
 

Sziberné Vártok Piroska  vartok.piroska@sek.elte.hu 

képi ábrázolás, képalkotás,  
rajz- és vizuális kultúra tanár, ének-
zene tanár, germanisztika, német 
nyelv- és kultúra tanára, szlavisztika, 
horvát nyelv- és kultúra tanára, 
szlovén nyelv- és kultúra tanára, 
orosz nyelv- és kultúra tanára 

Offenmüller Ramóna  offenmüller.ramona@sek.elte.hu  

informatikus könyvtáros, történelem, 
történelemtanár,  
tanító  

Csiszár Andrea  csiszar.andrea@sek.elte.hu  

biológia, biológiatanár, földrajz, 
földrajztanár, kémia, kémiatanár  
matematika, matematikatanár, fizika, 
fizikatanár  
természetismeret- és 
környezettantanár  

Török Tamás  torok.tamas@sek.elte.hu  

testnevelőtanár, gyógytestnevelő-
tanár, rekreációszervezés, edző   

Kanyó Anita  kanyo.anita@ppk.elte.hu  

gépészmérnöki, programtervező 
informatikus, technikatanár, műszaki 
menedzser 

Szirmay Judit;  
Tajnai Anita  

szj@inf.elte.hu; ta@inf.elte.hu  

pedagógia modul (tanárképzés), 
pszichológia 

Kovácsné Tóth Timea  kovacsne.toth.timea@ppk.elte.hu  

gazdálkodási és menedzsment, 
kereskedelem és marketing, pénzügy 
és számvitel, turizmus-vendéglátás 
(BSc, FOKSZ)  

Móritzné Zsámboki Nóra  zsamboki.nora@sek.elte.hu  

 
 
 


