
Tárgyfelvétel – 2022. szeptembertől felvett hallgatóknak 
 

Tankörbeosztás: 

Az alábbi képzéseken  

nappali tagozat gazdaságinformatikus alapképzés 

nappali tagozat mérnökinformatikus alapképzés 

nappali tagozat programtervező informatikus alapképzés 

a 2022. szeptemberétől felvett és beiratkozott hallgatók fix csoportokba (tankörökbe) kerülnek. 

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a felvett hallgatóknak fix helyük lesz az adott tankörben, nem 

fognak lemaradni a kötelező tárgyak felvételéről akkor sem, ha később iratkoznak be (később 

lesznek aktívak), mint ahogy az adott szakon a tantárgyfelvétel kezdődik. Mindenkit értesíteni 

fogunk arról, hogy hányas számú tankörbe került, továbbá a Neptunban a Tanulmányok / 

Féléves adatok / Alapvető féléves adatok felületen is megtekinthető lesz a tankör sorszáma (pl. 

„22-3” a 2022-ben felvett hallgató 3. számú tanköre). 

 

A szintfelmérő dolgozat eredménye alapján az 1. tankör lesz a kiemelt csoport mindhárom 

alapszakon. 

 

Beiratkozás és regisztráció: 

A beiratkozásról külön tájékoztató készül, a beiratkozott hallgatók – miután rendszerüzenetet 

kaptak arról, hogy státuszuk Aktívra van állítva - felvehetik a tantárgyakat. 

 

 

Tárgyfelvétel – kötelező tárgyak: 

A tárgyakat mindenkinek saját magának kell felvenni. A tárgyfelvételt nem a Tanulmányi 

Osztály munkatársai fogják megtenni, az elsős hallgatóknak sem. 

A fent felsorolt 3 szak hallgatóinak fix helyet biztosítunk az első félévre ajánlott kötelező 

tárgyak gyakorlati/labor csoportjaiban, mindenki kizárólag a saját tankörének megfelelő 

gyakorlati/labor kurzust tudja felvenni: a kurzus kódjának utolsó két karaktere azonos a tankör 

sorszámával, továbbá a kurzus leírásában is szerepel a tankör sorszáma. 

 
Megnevezés Tárgyfelvétel 

kezdő időpontja 

Záró időpont Megjegyzés 

IK által hirdetett 

tárgyak felvétele 

2022.08.26. 10.00 2022.09.11. 23.59 Nappali tagozat GI BSc, MI BSc és PTI BSc 

IK által hirdetett 

tárgyak felvétele 

2022.08.25. 10.00 2022.09.11. 23.59 A fentiektől eltérő nappali tagozatos képzéseken 

IK által hirdetett 

tárgyak felvétele 

2022.08.29. 18.00 2022.09.11. 23.59 Levelező tagozat minden képzés 

 

 

Tárgyfelvétel - nem kötelező tárgyak: 

Kérjük, hogy mindenki vegye fel a Munkavédelem tárgy IK-teljesített nevű kurzusát és járjon 

el a leírtak szerint: http://munkavedelem.unideb.hu/ 

 

A nappali tagozatos hallgatók felvehetik a Testnevelés tárgy valamely kurzusát. 

Szabadon választható tárgyakat ráérnek felvenni a későbbi félévekben is. 

  

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


 
Megnevezés Tárgyfelvétel 

kezdő 

időpontja 

Záró 

időpont 

Megjegyzés 

Testnevelés 

tárgyfelvétel 

2022.09.01. 

14.00 

2022.09.18. 

23.59 

A Testnevelés tárggyal kapcsolatos problémákkal a DE 

Sporttudományi Koordinációs Intézetet kereshetik: 

http://sportsci.unideb.hu/ 

Minden 

intézményi 

választható 

tárgyfelvétel 

2022.09.02. 

08.00 

2022.09.18. 

23.59 

A minden intézményi választható tárgyakat nem az 

Informatikai Kar hirdeti, létszámemeléssel, órarendi 

információ hiányával, egyéb problémákkal kapcsolatban nem 

tudunk segíteni. A tárgyat hirdető szervezeti egységre 

általában a tárgykód első két karakteréből lehet következtetni. 

Munkavédelem felvétele: 

Tárgy: Munkavedelem;  

Kurzus: IK-teljesített 

 

Segítség a tárgyfelvételhez: 

A Neptunban a Tárgyak/Tárgyfelvétel felületen a Csak a meghirdetett tárgyak jelölőnégyzet 

bepipálása, majd az aktuális félév kiválasztása után, a tárgytípusnál a Mintatanterv tárgyait 

bejelölve, (szükség esetén a Mintatantervek ill. Tárgycsoportok közül a megfelelőt kiválasztva) 

a Tárgyak listázása gombbal listázhatóak a meghirdetett tantárgyak. A jobb szélen a + 

(Lehetőségek) közül a Tárgy adatok opciót kiválasztva megjelennek a meghirdetett kurzusok. 

A tárgyfelvétel során a normál labor/gyakorlati csoportokba kell bejelentkezni. A felsorolt 3 

szak hallgatóinak a megfelelő tankörhöz tartozó csoportba lehet bejelentkezni, máshová nem. 

A tankörbe be nem sorolt hallgatók – amennyiben nem jut hely, - feltétlenül minél előbb 

jelentkezzenek be a *-gal jelzett gyűjtő csoportba, így tudják jelezni hely igényüket. 

 Ha egy tárgyból Elmélet és Gyakorlat/Labor típusú kurzus is van 

o Akinek van gyakorlati aláírása a tárgyból (pl. korábbi félévről, másik szakról vagy 

másik tagozatról), csak a V jelű Vizsgakurzust tudja felvenni 

o Akinek nincs aláírása korábbi félévről, annak az E jelű Elméletet és - a tantárgytól 

függően - vagy a G jelű Gyakorlat vagy az L jelű Labor típusú kurzusok egyikét kell 

felvennie. (Minden típusú kurzusból egyet kell választani.) A sor jobbszélén levő 

négyzetek bepipálása, majd Mentés gomb. 

 Ha egy tárgyból csak Elmélet van, akkor aki már hallgatta legalább egyszer a tárgyat, a 

Vizsgakurzust, a többiek az Elmélet típusú kurzust tudják felvenni. 

Ha a tankörbe nem tartozó hallgatóknak létszámkorlát miatt nem sikerül gyakorlati/labor 

csoportot felvenni, kérjük, hogy a *-gal jelölt „gyűjtő” csoportba jelentkezzenek be. A kötelező 

tárgyak esetén mindenkinek, aki gyűjtőcsoportos kurzust vett fel, - miután a TO egyeztetett az 

illetékes tanszékkel – fogunk helyet biztosítani vagy új kurzus indítással, vagy 

létszámemeléssel. Kérünk mindenkit, hogy vegyék fel a kurzusokat akkor is, ha már csak 

a gyűjtőben van hely, hogy lássuk a helyigényeket. 

A gyűjtőcsoportokból a szorgalmi időszak első hetének végéig ki kell jelentkezni, a 

gyűjtőcsoportban maradt hallgató nem kaphat aláírást. 

http://sportsci.unideb.hu/

