
A BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

 

Aki a 2020. szeptemberi felvételi eljárásban felvételt nyert a DE IK valamely képzésére, 

és szeretné elkezdeni a tanulmányait, be kell iratkoznia a képzésre. Annak is, aki 

korábban már járt az IK-ra, vagy esetleg jelenleg is az IK hallgatója. 

Aki ugyanarra a képzésre nyert felvételt, melyen jelenleg is hallgatói jogviszonya van (pl. PTI 

BSc – PTI BSc), annak el kell döntenie, hogy melyik képzésen folytatja tanulmányait: 

• ha a korábbi képzésen, akkor az új képzésre nem kell beiratkozni. Ezesetben kérjük 

írjon egy emailt a to@inf.unideb.hu címre, hogy nem kíván beiratkozni. 

• ha az új képzésen, akkor a korábbi képzésről való kiiratkozás után lehet csak 

beiratkozni. (A kérvény a Neptunban található - "Ügyintézés / kérvények" menüben IK 

Hallgatói jogviszony megszüntetés_2019/20/2 -, a régi képzésen kell beadni kérvényt, a 

képzések között a bal felső sarokban található Képzés gomb segítségével lehet váltani.) 

Aki más képzésre nyert felvételt, mint amelyen jelenleg jogviszonya van, annak döntenie kell, 

hogy mindkét képzésen kívánja-e tanulmányait folytatni: 

• ha párhuzamosan szeretné a két képzést végezni, akkor az új képzésre be kell 

iratkozni 

• ha csak az új képzésen szeretné megkezdeni tanulmányait, akkor be kell iratkozni 

az új képzésre, a korábbi képzésről pedig célszerű kiiratkozni a beiratkozásnál 

korábbi dátummal. (A kérvény a Neptunban található - "Ügyintézés / kérvények" 

menüben IK Hallgatói jogviszony megszüntetés_2019/20/2 -, a régi képzésen kell 

beadni kérvényt, a képzések között a bal felső sarokban található Képzés gomb 

segítségével lehet váltani.) 

 

Aki felvételt nyert, de nem kívánja elkezdeni a tanulmányait, kérjük hogy ezt emailben jelezze 

a to@inf.unideb.hu címen. 

 

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, telefonszám, 

email cím 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_2020A/7_allami_

onkoltseges/74_allami_osztondij 

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

A beiratkozás módjáról, időpontjáról később adunk tájékoztatást. 

 

Félévhalasztás/Évhalasztás 

Lehetőség van arra, hogy a felvételt nyert hallgató passzív félévvel kezdje a tanulmányait. A 

Neptunban az "Ügyintézés / kérvények" menüben érhető el az "IK Félévhalasztás / 

évhalasztás 2020/21/1" kérvény. 

Halasztás esetén is be kell iratkozni, a kérvény elbírálása, valamint a passzív félév beállítása a 

beiratkozást követően történik meg. 


