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BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 
2022/2023. TANÉV 

 
Beiratkozás: SZEMÉLYESEN 
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Tanulmányi Osztály (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 82.) 
az alábbi időpontokban: 

 
- Gólyatábor résztvevőinek: 2022. augusztus 23-án (kedd) 14.00-tól 
- akik nem vesznek részt a Gólyatáborban: 2022. augusztus 29-én 9:00-

12:00 óráig és 13:00-16:00 óráig. 
 

„A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, a beiratkozással 
jön létre.” TVSZ 3.§ (1)  
„Az, aki az egyetemre felvételt vagy átvételt nyert, a felvételről, átvételről szóló döntés 
véglegessé válását követően jogosult hallgatói jogviszonyt létesíteni. Az egyetemre felvételt 
nyert jelentkező kizárólag abban a félévben létesíthet hallgatói jogviszonyt, amelyre a felvételi 
eljárás során felvételt nyert.  
A tanulmányaikat első évfolyamon 2013. szeptemberben – majd ezt követően felmenő 
rendszerben – megkezdő állami (rész)ösztöndíjas hallgatók nyilatkoznak a képzés 
feltételeinek1 vállalásáról, az önköltséges képzésben részt vevő hallgatókkal hallgatói képzési 
szerződést kell kötni.” TVSZ 3. § (2) 
„A hallgató tanulmányai megkezdése előtt köteles személyesen beiratkozni. A beiratkozás a 
tanulmányok megkezdésekor írásban történik és személyesen.” TVSZ 5.§ (1) 
 
A felvett jelentkező személyesen köteles megjelenni a beiratkozáson. Akadályoztatás esetén 
írásos meghatalmazással rendelkező meghatalmazott is elvégezheti a beiratkozást. 
Papír alapon írásban kell a szükséges nyomtatványokat, szerződéseket kitölteni és/vagy 
aláírni. 

 
A beiratkozáshoz szükséges: 
 

– alapszakra (BA), osztatlan tanárképzésre (OMA) történt felvétel esetén eredeti 
érettségi bizonyítvány és annak fénymásolata, amennyiben már van, felsőoktatásban 
szerzett oklevél(ek), eredeti példánya és fénymásolata(i) is 

– művész mester és rövid ciklusú tanári mesterképzési szakra (MA) történt felvétel esetén 
eredeti diploma és annak fénymásolata 

– eredeti nyelvvizsga bizonyítvány(ok) és fénymásolata(i) 
– személyi igazolvány, lakcím kártya (külföldi állampolgár esetén útlevelét) 
– bankszámlaszám 
– TAJ- és adószám/azonosító; TAJ-szám külföldi állampolgár esetén nem kötelező 
– 1 darab fénykép (6x4 cm-és vagy igazolványkép) 

 
Kizárólag abban az esetben lehet beiratkozni, ha minden rendelkezésére álló, felsorolt 
dokumentum és annak másolata bemutatásra kerül. Ha a rendelkezésére álló 

 
1 Az állami ösztöndíjas képzésről szóló részletes OH tájékoztató az alábbi oldalon található: 
https://music.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/magyar-allami-oszondij-reszletes-
tajekoztato_20220412.pdf 
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dokumentumok vagy másolatok közül bármi is hiányzik, a beiratkozás csak később 
végezhető el és ezzel a tárgy- és kurzusfelvétel is tolódik! 
Az egyetem külső intézmények felé előírt adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségei 
miatt ezen dokumentumok nélkül a Tanulmányi Osztály nem tudja a beiratkozást elvégezni. 
 
A helyszínen kitöltendő: 

• iratkozási lap / törzslap, 
• képzési szerződés (önköltséges finanszírozási formára nyert felvétel esetén) 

 

Évhalasztás csak a beiratkozás napján vagy utána kérhető a kari honlapról letölthető 
Halasztási kérelem nyomtatvánnyal. (music.unideb.hu – Hallgatóknak - Nyomtatványok 
menüpont) 
 

A 2022-ben felvett hallgatóknak szóló tájékoztató anyagot az alábbi linken találja: 
https://music.unideb.hu/hu/2022-ben-felvetteknek-szolo-informaciok  

 
Kérjük, hogy feltétlenül jelenjenek meg vagy augusztus 23-án vagy 29-én a 

beiratkozáson, mert augusztus 30-tól megkezdődnek az órabeosztások. 
 

Indokolt, előre jelzett esetben 2022. augusztus 30. és szeptember 16. között a Tanulmányi 
Osztály fogadóóráiban (hétfő-péntek: 8.00–11:30 óra) is be lehet iratkozni. 
 
A későbbi beiratkozást az alábbi elérhetőségeken van lehetőség jelezni: 
 
Fafúvós, Rézfúvós- és Ütőhangszer és Szolfézs-Zeneelmélet, Karvezetés tanszékek 
esetében:  
Rédai Ferencné: redai.ferencne@music.unideb.hu 
 
Vonós, Magánének és Billentyűs tanszékek esetében: 

Bódi-Végh Barbara: bodi-vegh.barbara@music.unideb.hu  
 
Telefonon: +36 52 512-900/ 23834 mellék 
 

 
A 2022. szeptember 19–23. közötti beiratkozás már késedelmes beiratkozásnak 
minősül, ezért 5000 Ft térítési díj ellenében történhet meg. 
 
Kérjük, a beiratkozása időpontjának megválasztásakor vegyék figyelembe, hogy Neptunban 
tantárgyat, kurzust felvenni csak aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató tud. A 2022. 
szeptember 19–23. közötti késedelmes tantárgyfelvétel térítési díja 1500 Ft/tantárgy. 

 


