
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

BERZSENYI DÁNIEL PEDAGÓGUSKÉPZŐ 
KÖZPONT 

TANULMÁNYI HIVATAL 

____________________________________________________________________________ 

H-9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4. : +36 94 504-376 
E-mail: tanulmanyi@sek.elte.hu 

 

   
  
 

 
 
Tisztelt Hallgató! 
 
Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb tanulmányi jellegű feladatokat és változásokat, 
valamint a 2019/20/2 félév ütemtervét. 
 

1. Bejelentés (regisztráció) 
 
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: 2020. 
február 9. 20:00.  
A regisztráció elmulasztása esetén – szolgáltatási díj ellenében – utólagos regisztrációs 
kérelem nyújtható be a Neptun rendszerben, melynek határideje: 2020.02.16. 23:59.  
 
Bejelentkezés visszavonása: A fenti időszakot követően a regisztráció visszavonása - indokolt esetben 
- a Neptun rendszerben elérhető „Szakos jogviszony szüneteltetése rendkívüli okból” nevű 
központi kérvény elküldésével kezdeményezhető.  
 

2. Kurzusfelvétel: 
A kurzusfelvételi időszakokról a https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Idorend oldalon, vagy jelen 
tájékoztató 1. sz. mellékletéből 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 2. sz. mellékleteként  
Felsőbb éves hallgatók (vizsga)kurzushirdetéssel kapcsolatos igényeiket az illetékes tanszék 
ügyintézőjnek juttassák el 2020. január 22-ig. A kurzusjelentkezés végleges határideje: 2020. 
február 14. 16:00 
 
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 kérelem határideje: 2020.02.23. 
23:59 
 
Figyelem! A 2019. augusztus 1-től hatályos térítési- és szolgáltatási díjak alapján ugyanazon 
kurzus 2. és 3. felvétele térítési díj köteles. A térítési- és szolgáltatási díjak az alábbi linken 
érhetők el: 
https://sek.elte.hu/dokumentumok/teritesi_es_szolgaltatasi_dijak 
 

3. 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 a kérvényhez kapcsolódó 
Hallgatói Követelményrendszerben található bekezdéseket. 

https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Idorend
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Dokumentumok-Rangsorolas
https://sek.elte.hu/dokumentumok/teritesi_es_szolgaltatasi_dijak
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A kérvények 2020. január 6-tól adhatók le a Neptun rendszerben. 
 

4. Pénzügyek: 
Az önköltségek befizetésének határideje: 2020. március 15.  
A befizetéssel, számlakérelemmel kapcsolatos információk elérhetők az alábbi linkre 
katintva: 
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Penzugy 
 
Indokolt és igazolt szociális helyzet esetén mérséklési kérelem nyújtható be, melynek határideje: 
2020. február 14. 23:59 
A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ hallgatója az önköltségre vonatkozó részletfizetési 
kérelmet a kiírást követő 8 napon belül nyújthatja be. Részletfizetés kizárólag a szociális indokok 
alapján adható, melyet a hallgató a kérelemben köteles igazolni. Részletfizetés feltétele az önköltség 
legalább 50 %-nak befizetése. A második részlet befizetésének határideje: 2020. április 15. 
 
Képzési időt túllépő, önköltséges hallgató a tanulmányai alatt egy alkalommal kérelmezheti az 
önköltség felvett kredit alapján történő megállapítását.  
Figyelem! A korábbi félévekben benyújtott ilyen típusú kérelmek automatikusan 
elutasításra kerülnek.  
A kreditenkénti összeg számítása: hallgató féléves önköltsége / 30. Kérelem benyújtásának 
időszaka: 2020.02.14 - 2020.02.23. 
 
 

5. Abszolutórium (csak végzős hallgatóknak): 
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.  
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Penzugy
mailto:tanulmanyi@sek.elte.hu
mailto:neptun@sek.elte.hu
mailto:felveteli@sek.elte.hu
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1. sz. melléklet 

 
 

Határidők  
a 2019/20/2 félévben 

 
 

Vizsgakurzusos vizsgajelentkezés (kizárólag 
IK-s hallgatóknak) 

2020-02-10 08:00 – 2020-02-14 16:00 

Regisztráció 2020.02.09. 

Utólagos regisztráció 2020.02.16. 

Szorgalmi időszak 2020.02.10. – 2020.05.16. 

  

Kurzusjelentkezés 
- Előzetes kurzusfelvétel 
- Rangsorolásos kurzusfelvétel 
- Versenyjelentkezés (BDPK, IK) 
- Versenyjelentkezés (TÁTK) 

 

2019-12-15 17:00 – 2020-02-14 16:00 
- 2019-12-15 17:00 – 2020-01-31 16:00 
- 2020-01-31 20:00 – 2020-02-06 17:00 
- 2020-02-07 08:00 – 2020-02-14 16:00 
- 2020-02-07 14:00 – 2020-02-14 16:00 

 

Utólagos kurzusfelvételi kérelem 2020.02.14 – 2020.02.23. 

Önköltség mérséklési kérelem 2020.02.14. 

A költségtérítési díjak befizetése 2020.03.15. 

Tavaszi szünet 2020.04.08–14. 

Pázmány-nap (tanítási szünet – kivéve 
gépész képzés)1 

2020. május 8. 

Átsorolás alóli mentesség2 2020.05.15. 

Záróvizsga jelentkezés április 15.  

Szakdolgozat leadás határideje (tanár 
szakokon) 

2020.04.30. 

Szakdolgozat leadás határideje (nem tanár 
szakokon) 

2020.04.15.  

Portfóliók leadási határideje (csak tanár 
szakokon) 

2020.05.11. 

Összefüggő gyakorlat befogadó nyilatkozatok 
leadása (tanár szakokon a tavaszi félévre) 

2020.06.30. 

Összefüggő gyakorlat teljesítésigazolás 
leadásának határideje (tanár szakokon) 

2020.05.29.,  
végzős hallgatók esetén 2020.05.11. 

Vizsgaidőszak - május 18. – július 4. 

- záróvizsga-időszak - június 15-26. 

- záróvizsga-időszak (tanár szakokon) - június 17-24. 

Oklevélátadó Ünnepség - július 11. 

 
 

                                                 
1 Frissítve: 2020.01.17 
2 HKR 132. § alapján 
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2. sz. melléklet 
 

Képzések Ügyintéző neve Email cím 

anglisztika, germanisztika, 
szlavisztika, angoltanár, 
horváttanár, szlovéntanár, 
orosztanár 

Farkasné Márkus Erika farkasne.markus.erika@sek.elte.hu 

képi ábrázolás, képalkotás, 
rajztanár, ének-zene, ének-
zenetanár 

Erős Imréné eros.imrene@sek.elte.hu 

informatikus könyvtáros, 
történelem, történelemtanár 
magyartanár 
tanító 

Csiszár Andrea csiszar.andrea@sek.elte.hu 

gépészmérnöki, programtervező 
informatikus, technikatanár 

Szirmay Judit szj@inf.elte.hu 

testnevelőtanár, gyógytestnevelő-
tanár, rekreációszervezés, edző  

Kanyó Anita kanyo.anita@ppk.elte.hu 

pedagógia modul (tanárképzés) Kovácsné Tóth Timea kovacsne.toth.timea@ppk.elte.hu 

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

Móritzné Zsámboki 
Nóra 

zsamboki.nora@sek.elte.hu 

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

Török Tamás torok.tamas@sek.elte.hu 

 
 
 


