
A BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

 A beiratkozás személyesen, írásban történik 

 Végső határidő: szeptember 13. péntek 

 Indokolt és igazolt esetben meghatalmazott útján is be lehet iratkozni. 

Teendők a beiratkozás előtt 

 Kérjük, hogy még a beiratkozás előtt lépjenek be a Neptunba, ellenőrizzék a 

személyes adataikat, végezzék el a szükséges módosításokat, illetve pótolják a hiányzó 

adatokat (adószám, TAJ szám, bankszámlaszám, ideiglenes lakcím stb.) 

 Tekintsék meg a Munkavédelem oktatással kapcsolatos anyagot:  

http://munkavedelem.unideb.hu/1_eves.htm 

 Állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgatók tanulmányozzák át az alábbi 

dokumentumokat: 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2019A/7_allami_

onkoltseges/74_allami_osztondij_tudnivalok 

https://www.oktatas.hu/felsooktatas/magyar_allami_osztondij 

 

Beiratkozási időpontok 

1. Nappali tagozat alapképzés: 

2019. szeptember 3. kedd – Egyetem tér, Élettudományi Épület 

 

Időpont Helyszín Képzés 

10.00 ÉTK F015-016 Mérnökinformatikus alapképzés nappali tagozat 

Osztatlan tanár nappali tagozat 

Informatikus könyvtáros alapképzés nappali tagozat 

10.00 ÉTK F003-004 Gazdaságinformatikus alapképzés nappali tagozat 

14.00 ÉTK F015-016 Programtervező informatikus alapképzés nappali tagozat 

 

2. Nappali tagozat mesterképzés: 

2019. augusztus 26. hétfő 9.00 óra Kassai út; Informatikai Kar F02 terem 

3. Levelező tagozat alap és mesterképzés: 

2019. szeptember 5. csütörtök 15.00 óra Kassai út; Informatikai Kar F01 terem 

4. Aki a szervezett beiratkozásokon igazoltan nem tud részt venni, augusztus 28-tól 

munkanapokon 9-11 óra között iratkozhat be a Kassai úton az Informatikai Kar 

épületében. 

Mit kell hozni a beiratkozásra? 

 alap/osztatlan képzésre történő felvétel esetén eredeti érettségi bizonyítvány és annak 

fénymásolata, ha már szerzett oklevelet, akkor az eredeti oklevél és annak 

fénymásolata 

 mesterképzésre történő felvétel esetén az eredeti főiskolai/egyetemi oklevél és annak 

fénymásolata (a DE-IK-n végzetteknek nem szükséges) 

 eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány és annak fénymásolata 

 személyi igazolvány, lakcím kártya (útlevél) 

http://munkavedelem.unideb.hu/1_eves.htm
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2019A/7_allami_onkoltseges/74_allami_osztondij_tudnivalok
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2019A/7_allami_onkoltseges/74_allami_osztondij_tudnivalok
https://www.oktatas.hu/felsooktatas/magyar_allami_osztondij


 bankszámlaszám 

 TAJ és adószám 

 kék színű toll 

Aki felsorolt dokumentumokat és az előírt fénymásolatokat nem hozza magával, csak később 

iratkozhat be. 

Fontos! Tárgyfelvételre csak a beiratkozás után van lehetőség, hallgatói jogviszony 

igazolást a beiratkozást követő naptól lehet kérni. 

 

Mi történik a beiratkozáson? 

 A beiratkozás helyszínén a Neptunból nyomtatott Beiratkozási lapot fognak kapni 

(két példányban), melyen az adatok helyességét ellenőrizni, a hiányzó adatokat pótolni 

kell 

 Az önköltséges képzésre felvett hallgatóknak a Hallgatói képzési szerződést alá kell 

írni. 

 Állami ösztöndíjas formára felvett hallgatóknak a beiratkozási lapon az alábbi 

nyilatkozatot alá kell írni (aki nem írja alá, csak önköltséges képzésen kezdheti a 

tanulmányokat): 

„Vállalom a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésnek a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben rögzített feltételeit, és kijelentem, 

hogy a feltételeket megismertem.” 

 

 Minden hallgatónak nyilatkozni kell arról, hogy a tűz- munka- és polgárvédelmi 

oktatási anyagot megismerte és betartja. 


