
 

Beiratkozással kapcsolatos tudnivalók – 2023K 

 

Gratulálunk sikeres felvételijéhez és örömmel köszöntjük leendő mesterszakos (MA) 

nappali tagozatos hallgatóink között! 

Tájékoztatjuk, hogy „az egyetemre történő felvételt követő félév elején a hallgató köteles 

beiratkozni az illetékes karra. Aki nem iratkozik be, elveszti jogosultságát a képzésben.” 

(Tanulmányi és vizsgaszabályzat 3. §. (3) bekezdés.) 

A beiratkozás írásban történik és személyesen (kivételes esetben meghatalmazott útján) az 

alábbi időpontban és helyszínen:  

 

2023. február 2. (csütörtök) 10.00 - 11.00 óra  

Főépület, III. emelet 330. iroda 

 

A beiratkozásra szíveskedjen magával hozni:  
– érvényes személyi igazolványát, annak hiányában érvényes útlevelét; lakcím 

kártyáját, 

– eredeti alapszakos (vagy főiskolai, egyetemi, mesterszakos) diplomáját, és annak 
fénymásolatát, 

 külföldi, nem magyar nyelven kiállított dokumentum esetén a hiteles 

magyar fordítás másolatát is; 

– eredeti nyelvvizsga bizonyítványát vagy bizonyítványait és fénymásolatát, fénymásolatait, 

– TAJ számát (külföldi állampolgárnak nem kell); 
– adóazonosító jelét/adószámát; 

– bankszámlaszámát,  

– sötétkék színű tollat (higiéniai okokból a beiratkozáson a kar nem ad),  
– arcmaszkot. 

 

Meghatalmazott útján történő beiratkozás esetén a meghatalmazott szíveskedjen magával 

hozni a fentebb felsorolt dokumentumokon kívül a meghatalmazást is (letölthető a 

http://btk.unideb.hu – Hallgatóknak – Nyomtatványok, űrlapok menüpont alól). 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmét arra, hogy csak abban az esetben iratkozhat be, ha 

minden rendelkezésére álló kért dokumentumot és annak másolatát magával hozza. Ha a 

rendelkezésére álló dokumentumok vagy másolatok közül bármi is hiányzik, csak később 

iratkozhat be és ezzel a tárgy- és kurzusfelvétele is tolódik!  

Kitöltendő a helyszínen:  

 iratkozási lap / törzslap, 

 képzési szerződés önköltséges finanszírozási formára nyert felvétel esetén. 

 

Amennyiben a megadott időpontban a beiratkozáson nem tud részt venni, 2023. február 6-24. 

között a Tanulmányi Osztály fogadó óráiban (munkanapokon 8.00–12.00 óra között) 

iratkozhat be Bertalan Ibolya kolléganő irodájában (Főépület III. emelet 330.).   

A 2023. február 27 – március 3. közötti beiratkozás már késedelmes beiratkozásnak minősül, 

ezért 5000 Ft térítési díj ellenében iratkozhat be.  

Kérjük, beiratkozása időpontjának megválasztásakor vegye figyelembe azt, hogy a 

Neptunban tantárgyat, kurzust felvenni csak aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató tud. 

A késedelmes beiratkozás késedelmes tárgyfelvétellel is jár szintén térítési díj (1500 

Ft/tantárgy) ellenében. 



 

Kérjük, hogy az alábbi linken (http://btk.unideb.hu/node/196) linken található 

tájékoztató anyagokat szíveskedjen átolvasni, mert a bennük foglalt információk 

fontosak és segítséget nyújtanak tanulmányaival kapcsolatban! 

 

  

Debrecen, 2023. január 25.       BTK Tanulmányi Osztály

  
 


