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ELTE Társadalomtudományi Kar Tanulmányi Hivatal 
1117 Budapest, Pázmány sétány 1/a. (szoba: 6.55) th@tatk.elte.hu 

 
 

Ikt. sz.: TáTK/…..…..…./……..(20…..…) 
 

KÉRELEM részismereti képzésre / vendéghallgatásra / felnőttképzési 
jogviszonyra 

 (térítési díj: 10 000 Ft / kredit, EU-n kívüli külföldiek esetén: 30 000 Ft alapdíj + 15 000 Ft / kredit) 

 

Név (NEPTUN kód):  

Oktatási azonosító:  

Születési hely, idő:  

Állampolgárság:  

e-mail cím, telefon:  
 

Az ELTE Társadalomtudományi Kar alábbi kurzusait szeretném felvenni: 
kód kurzus címe kredit oktató neve olvashatóan 

    

    

    

    

    

 
Kelt: …………………………………. 

………………….……………. 
a kérelmező aláírása 

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK: 
1.) igazolás az érvényes hallgatói jogviszonyról – ha vendéghallgató szeretne lenni 
2.) felsőfokú oklevél másolata, ha részismereti képzésre / felnőttképzési jogviszonyra 

szeretne beiratkozni 
3.) személyi igazolvány / külföldiek esetén útlevél másolata 
4.) adóazonosító jel 
5.) lakcímkártya másolata 

mailto:th@tatk.elte.hu
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aktuális szabályzat (beadni nem kell a 2-4. oldalt, az érdeklődő tájékoztatására szolgál) 
 

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATA 

II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 
 

A VENDÉGHALLGATÓI JOGVISZONY 
Nftv. 42. § 

(1) A hallgató a) a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányok folytatása céljából másik felsőoktatási 
intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet, (…).  

(2) Nftv. 82. § (4) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgató a vendéghallgatói jogviszonyának 
keretében is a 81. §-ban és az (1)–(3) bekezdésben meghatározottak szerint vehet részt az oktatásban. Nftv. 
108. § 30. résztanulmányok folytatása: ha a hallgató másik felsőoktatási intézményben vendéghallgatói 
jogviszony keretében szerez kreditet. 

 
43. § 

(1) Az Egyetem hozzájárul, hogy más – hazai vagy külföldi – felsőoktatási intézmény hallgatója 
tanulmányokat folytasson vendéghallgatói jogviszony keretében. 
(2) A vendéghallgató bekerül az Elektronikus Tanulmányi Rendszerbe, és rá az Egyetemen 
folytatott tanulmányai idejére az Egyetem vonatkozó szabályzatainak hatálya értelemszerűen 
terjed ki. 
(3) A vendéghallgató a felvett tárgyai után kreditenkénti önköltségrészt fizet, melyet az 
anyaintézménye az Egyetemmel kötött szerződés vagy kötelezettségvállalási nyilatkozat 
keretében magára vállalhat. 
 

44. § 
(1) A vendéghallgatásra vonatkozó kérelmet a rangsorolásos kurzusfelvételi időszak végéig 

kell benyújtani illetékességi körébe tartozó kurzusok esetében a Tanárképző Központban vagy 
azon kar TH-ján, amelyik kar kurzusait a kérelmező látogatni kívánja. Külföldi hallgató 
esetében e határidő legfeljebb a szorgalmi időszak negyedik hetének végéig meghosszabbítható. 
A kérelemhez mellékelni kell az anyaintézmény nyilatkozatát a vendéghallgatás keretében 
megszerzett kreditek befogadásáról, valamint – a költségek átvállalása esetén – a kreditarányos 
önköltségrész megtérítéséről. 
(2) A vendéghallgatási kérelmen az adott kurzus esetében erre felhatalmazott személy (pl. a 
kurzus oktatója, a kurzusért felelős oktatási szervezeti egység vezetője), több kurzus esetén 
külön-külön igazolja, hogy hozzájárul a vendéghallgatás engedélyezéséhez. 
(3) A kérelem alapján a vendéghallgatásra szóló engedélyt az oktatási dékánhelyettes vagy a 
kari TH-ja vezetője, az illetékességi körébe tartozó kurzusok esetében a Tanárképző Központ 
főigazgatója adja ki, rendelkezve az esetleges önköltségrész összegéről, fizetésének módjáról és 
határidejéről. Az intézményközi megállapodás keretében zajló vendéghallgatás esetén a 
költségek megtérítéséről az intézményközi szerződés rendelkezik. 
(4) A vendéghallgatásra vonatkozó engedély alapján a vendéghallgató számára a TH vagy a 
Tanárképző Központ az engedélyezett kurzusokat a rangsorolástól függetlenül fölveszi az 
Elektronikus Tanulmányi Rendszerben. 
(5) A vendéghallgatás eredményéről a TH vagy a Tanárképző Központ féléves 
teljesítésigazolást ad ki. (6) Más – hazai vagy külföldi – felsőoktatási intézménnyel képzésre 
irányuló együttműködés esetén a 42–44. §-okban foglaltak nem alkalmazandók, ha az 
együttműködésre vonatkozó megállapodás vagy a kari különös rész az ezekben foglaltaktól 
eltérő rendelkezéseket tartalmaz.  
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RÉSZISMERETEK MEGSZERZÉSE ÉRDEKÉBEN FOLYTATOTT KÉPZÉS 

Nftv. 42. § 
(2) A felsőoktatási intézmény a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személyeket – 
részismereti képzés céljából – hallgatói jogviszony keretében, az intézmény bármely kurzusára, moduljára – külön 
felvételi eljárás nélkül – önköltséges képzésre felveheti. Az intézmény a tanulmányi teljesítményről igazolást 
köteles kiállítani. Az elvégzett kurzus, modul teljesítése felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint 
beszámítható. 
(3) Az (1)–(2) bekezdésekben meghatározott kérelmek teljesítésének feltételeit a fogadó felsőoktatási intézmény 
határozza meg. 

 
44/A. § 

(1) A hallgatói jogviszonyban folyó, részismereti képzés szervezhető 
a) a Kar által ilyenként meghirdetett valamely képzési modulra, tárgyak körülírt csoportjára, 
illetőleg 
b) a részismereti képzésre jelentkező egyéni képzési terve alapján. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti részismereti képzés tartalmáról és meghirdetéséről az 
illetékes oktatási szervezeti egység javaslatára a Kari Tanács dönt. A döntés során vizsgálni 
szükséges a képzés finanszírozási feltételeit. 
(3) Részismereti képzés keretében egybefüggően legfeljebb négy félév alatt legfeljebb 70 kreditet 
lehet teljesíteni. 
(4) Részismereti képzésre az illetékes kari TH-ban lehet jelentkezni, őszi félévre történő 
jelentkezésnél július 1-jéig, tavaszi félévre történő jelentkezésnél január 20-ig. A jelentkezési 
laphoz mellékelni kell a jelentkező felsőfokú végzettségét igazoló oklevelének másolatát, a kar 
által meghatározott esetekben a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, szakmai önéletrajzát, 
valamint egy motivációs levelet, amiben bemutatja, hogy milyen okból és milyen célból kíván 
részt venni a képzésben. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti részismereti képzésre jelentkező a 
jelentkezési laphoz az érintett oktatási szervezeti egység(ek) vezetője vagy az arra 
felhatalmazott más személy által jóváhagyott, egyéni képzési tervet is mellékel, melyben 
felsorolja azokat a tárgyakat, amelyeket a képzés keretében el kíván végezni. 
(5) Az (1) bekezdés a) pont szerinti részismereti képzésre történt jelentkezést a TH szükség 
esetén véleményezteti az érintett oktatási szervezeti egység(ek) vezetésével, egyéb szervezettel 
(pl. kreditátviteli testület). A felvételről az oktatási dékánhelyettes javaslatára a dékán dönt a 
felvételi eljárások során hozott felvételi döntések időpontjáig. 
(6) A részismereti képzésre felvett hallgató a beiratkozás általános szabályai szerint létesít 
hallgatói jogviszonyt, és a jelen szabályzat előírásainak megfelelően folytatja tanulmányait. 
(7) A kari TH a részismereti képzésről annak lezárulta után a hallgató kérésére kreditigazolást 
állít ki. 

 
A TOVÁBBI (PÁRHUZAMOS) JOGVISZONY 

45. § 
(2) Más felsőoktatási intézmény hallgatója az Egyetemmel párhuzamos hallgatói jogviszonyt a 
felvételi szabályok szerint létesíthet. 
 

A FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS EGYÉB KÉPZÉSI JOGVISZONY 
46. § 

(1) Az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban nem álló személy 
a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó képzések esetében 
felnőttképzési jogviszonyban, 
b) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó képzések, illetve 
képzési szolgáltatások esetében, melynek keretében az Egyetem biztosítja egy vagy több 
tanegység, modul teljesítését, egyéb képzési jogviszonyban folytathat tanulmányokat. 
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(2) Az egyéb képzési jogviszonyban olyan modul felvétele nem engedélyezhető, amely 
valamely szak mintatantervének első féléves tanulmányait fedi le, továbbá e jogviszonyban 
szak felvétele, oklevél megszerzése nem lehetséges. 
(3) Az egyéb képzési jogviszonyban képzési szolgáltatásként igénybe venni szándékozott 
tanulmányi lehetőséggel kapcsolatos kérelmezési, engedélyezési és igazolási eljárásokban – a 
külföldi hallgatókra vonatkozó külön szabály kivételével – a jelen Szabályzat 44. §-ban foglalt 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
(4) A tanfolyami jellegű képzések szabályaira a jelen szakaszban foglalt rendelkezéseket kell 
alkalmazni. Az e képzéseken való részvétel nyilvántartása az Elektronikus Tanulmányi 
Rendszerbe történik. 
 


