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Kedves felvételt nyert Hallgatótársaink! 

 

Gratulálunk a sikeres felvételitekhez és üdvözlünk Titeket az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Sikerekben gazdag, eredményes éveket 

kívánunk nektek!  

Az alábbiakban és a mellékelt tájékoztatókban fontos és hasznos információkat osztunk meg 

veletek. Bízunk benne, hogy segítséget nyújtanak első lépéseitek megtételében, ezzel 

megkönnyítve tanulmányaitok megkezdését.  

Elsősorban a legfontosabb határidők, amelyeket be kell tartanotok: 

Tárgyfelvétel/kurzusfelvétel 

Rangsorolásos kurzusfelvétel 

2015. augusztus 28. (péntek) 

20.00-tól 

2015. szeptember 3. 

(csütörtök)  

16.00-ig 

Neptun rendszerben 

Versenyjelentkezés 

2015. szeptember 4. (péntek) 

16.00-tól 

2015. szeptember 11. (péntek)  

16.00-ig 

Neptun rendszerben 

Utólagos kurzusfelvételi 

kérelmek leadásának 

jogvesztő határideje 

2015. szeptember 18. (péntek)  

12.00-ig 
Tanulmányi Hivatalban 

A kurzusfelvétel előfeltétele a félév aktívvá tétele a Neptun rendszerén belül. Lsd. 1. számú tájékoztató. A 

regisztráció határideje szeptember 6., de augusztus 28-a előtt tegyétek meg. A kurzusfelvétel rendszeréről, 

valamint a Neptunban történő menetéről lsd. a 4. tájékoztatót. 

Beiratkozás 

Jogász 2015. szeptember 4. (péntek) 

B. épület 

(Kecskeméti u. 10-12.) 

Politológia BA 2015. szeptember 4. (péntek) 

Politikatudomány MA 
2015. szeptember 3. 

(csütörtök) 

http://ajkhok.elte.hu/
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Kriminológia MA 
2015. szeptember 3. 

(csütörtök) 

A beiratkozással kapcsolatos legfontosabb, bővebb információkat az alábbi linken találhatjátok: 

http://www.ajk.elte.hu/beiratkozas . Fontos, hogy a leírtakat pontosan be kell tartani, mindent hozzatok 

magatokkal! 

 

Költségtérítés befizetésének határideje 

Minden képzésen 2015. október 15-ig (csütörtök) Neptun rendszerben 
A befizetéssel kapcsolatos információkról és segítségről lsd. a 2. számú tájékoztatót. 

 

Évnyitók 

Az Egyetem ünnepélyes 

tanévnyitója 

2015. szeptember 4. (péntek) 

10.00  

ELTE Aula Magna 

(Egyetem tér 1-3. I. emelet) 

A jogászképzés ünnepélyes 

tanévnyitója és a 2015-ben 

beiratkozó hallgatók 

eskütétele 

2015. szeptember 7. (hétfő) 

13.00  

ELTE Aula Magna 

(Egyetem tér 1-3. I. emelet) 

A politológus képzések 

ünnepélyes tanévnyitója és a 

2015-ben beiratkozó 

hallgatók eskütétele 2015. szeptember 7. (hétfő) 

9.00 

ELTE Aula Magna 

(Egyetem tér 1-3. I. emelet) A kriminológia MA képzés 

ünnepélyes tanévnyitója és a 

2015-ben beiratkozó 

hallgatók eskütétele 
Az évnyitóra fehér alkalmi kesztyű beszerzése mindenképpen szükséges. 

 

Kérelmek leadásának határideje 

Az őszi szemesztert érintő 

kérelmek 
2015. szeptember 14. (hétfő) Tanulmányi Hivatalban 

http://ajkhok.elte.hu/
http://www.ajk.elte.hu/beiratkozas
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Kreditelismertetési kérelmek 2015. szeptember 11. (péntek) 

A szükséges 

formanyomtatványon, a 

Kreditátviteli Bizottságnak 

címezve a Tanulmányi 

Hivatalban 

Költségtérítéssel kapcsolatos 

kérelmek 
2015. szeptember 7. (hétfő) Tanulmányi Hivatalban 

Kivételes tanulmányi rend a 

2015/2016. tanév tavaszi 

szemeszterére 

2016. január 29. (péntek) 

A szükséges 

formanyomtatványon, a 

Tanulmányi Bizottságnak 

címezve a Tanulmányi 

Hivatalban 
Kreditelismertetési eljárással kapcsolatos információkról és segítségről lsd. a 3. számú tájékoztatót.  

 

Első tanítási nap 

Minden képzésen 2015. szeptember 7. (hétfő) Órarend szerint 

 

 

További fontos információk találhatóak a http://www.ajk.elte.hu/tanrend weboldalon az 

általános tájékoztatóban, valamint külön, a képzésekre írt tájékoztatókban. Ezek elolvasása 

mindenki számára ajánlott! 

 

Közzéteszünk további két tájékoztatót (5. és 6. számú): az 5. számú egy általános tájékoztató a 

legfontosabb fogalmak meghatározásával (egyfajta kisokos), a 6. számú a Neptun általános 

használatát mutatja be, azokon az opciókon kívül, amelyet külön tájékoztatókban ismertetünk 

veletek. 

 

Kérdés esetén forduljatok bizalommal a Hallgatói Önkormányzathoz, a 

golyalab@ajkhok.elte.hu címen, később pedig mentoraitokhoz!  
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