E VANGÉLIKUS H IT TUDOMÁNYI E GYETEM
H-1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.
tel.: 469-1051; e-mail: tanulmanyi.teol@lutheran.hu

Iktatószám: 210/4/2019.
TEOLÓGIA (TEOLÓGUS-LELKÉSZ) SZAKOS HALLGATÓKNAK
Kedves Leendő Hallgatónk!
Gratulálunk sikeres felvételijéhez, szeretettel várjuk a közös tanévkezdésen.
Mellékelt levelünk a tanév legfontosabb tudnivalóit tartalmazza, kérjük, figyelmesen olvassa
át. Ha bármi kérdése, kérése merülne föl, kérjük, írja meg a tanulmanyi.teol@lutheran.hu
címre.
A TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉNEK LEGFONTOSABB DÁTUMAI
I. (őszi) félév
Beiratkozás 1. évf. nappali

2019. szeptember 2. (hétfő) 9:00-12:00

Tanévkezdési / tárgyfelvételi tájékoztató az első
éves hallgatóknak:

2019. szeptember 4. (szerda) 12:00

Tárgyfelvételi időszak

2019. augusztus 30. - szeptember 11.
(elsőéveseknek)

Pasztorálpszichológiai blokkszeminárium
(elsősöknek kötelező!)

2019. szeptember 2., 13:00-20:30
2019. szeptember 3., 9:00-16:30

EHE elsőéves napok

2019. szeptember 5.

Tanévnyitó istentisztelet és ünnepi ülés
(elsőévesek fogadalomtétele)

2019. szeptember 6. (péntek) 14:30

Tanév eleji csendesnapok (Révfülöp)

2019. szeptember 7-8.
(szombat-vasárnap)

Szorgalmi időszak [2019. szeptember 9. (hétfő) – december 13. (péntek)]
Első oktatási nap

2019. szeptember 9. (hétfő)

Hallgatói tájékoztató

2019. szeptember 9. (hétfő) 10:00 óra

Kérvényleadási határidő (!)

2019. szeptember 12. (csütörtök) 12:00

Őszi szünet

2019. október 28. (hétfő) 2019. november 3. (vasárnap)

Utolsó tanítási nap

2019. december 13. (péntek)

Vizsgaidőszak [2019. december 16. (hétfő) – 2020. január 24. (péntek)]

A teljes évi terminust – a legfontosabb eseményekkel, határidőkkel – megtalálja az
Elektronikus Tanulmányi Nyilvántartás (ETN) Irattárában. Ezt év közben folyamatosan
aktualizáljuk, kérjük, kísérje figyelemmel.
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1. Beiratkozással/bejelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók:
Első évfolyam, nappali tagozat beiratkozása: 2019. szeptember 2., hétfő, 9.00-12:00-ig.
A tanévkezdéssel, tárgyfelvétellel kapcsolatban szeptember 4-én (szerda) 12:00-kor
tájékoztatót tartunk.
Beiratkozni csak a megadott időpontban és személyesen lehet!
A beiratkozáshoz/bejelentkezéshez szükséges:
1) Személyi igazolvány
2) Lakcímkártya
3) TAJ kártya
4) Adókártya (Ha még nincs adókártyája, vagy nem tudja az adószámát, még a
beiratkozás előtt menjen el az illetékes NAV-hoz igényelni, mert a Felsőoktatási
Információs Rendszerben kötelező megadni!)
5) Bankszámlaszám (Ha még nincs, a beiratkozás előtt nyisson bankszámlát!)
6) NEK azonosító (ld: 11. pont)
7) Minden dokumentumot eredetben (bizonyítvány, oklevél, nyelvvizsga, születési
anyakönyvi kivonat, keresztelési, konfirmációi igazolvány stb.)
Az önköltséges/állami ösztöndíjas képzés feltételei:
 Nyilatkozat: Előzetesen fölhívjuk a figyelmet, hogy az állami ösztöndíjas képzésben
részt vevő hallgatóknak a beiratkozásnál nyilatkozatot kell aláírniuk az állami
ösztöndíjas képzés feltételeinek vállalásáról. A feltételekről a mellékelt tájékoztatóban
(Melléklet 1.) olvashat.
 Ügyfélkapu: A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben résztvevő
hallgatóknak kötelező ügyfélkapu regisztrációval rendelkezniük, mert az Oktatási
Hivatal állami ösztöndíjjal kapcsolatos kommunikációja elektronikusan történik.
(Ügyfélkapu azonosító bármely okmányirodában igényelhető.)
 Az önköltséges finanszírozási státuszú hallgatók a beiratkozásnál aláírják a Hallgatói
Képzési Szerződést. A szerződés aláírása a hallgatói jogviszony létesítésének
feltétele. (Melléklet 2.)
Leckekönyv:
Az egyetemen csak elektronikus leckekönyvet (index) nyitunk. Kérjük, hogy a beiratkozást
követően tanulmányozza az ETN-t, a személyi adataiban bekövetkező változásokat pedig
mindig naprakészen jelentse be a tanulmanyi.teol@lutheran.hu címen.
Felhívjuk figyelmét, hogy a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, ezért kérjük,
hogy a beiratkozás kijelölt napján pontosan jelenjen meg intézményünkben.
2. Pasztorálpszichológiai blokkszeminárium
Az elsőéves hallgatók számára szeptember 2-3-án pasztorálpszichológiai
blokkszemináriumot tartunk. (hétfőn: 13:00-20:30, kedden: 9:00-16:30) Az elsőéves
teológus-lelkész, osztatlan hittanár-nevelő tanár szakos hallgatók számára a részvétel
végig kötelező!
3. Tárgyfelvételi időszak
Az elsőéves hallgatók a beiratkozásnál kapnak egy regisztrációs kódot az Elektronikus
Tanulmányi Nyilvántartáshoz (ETN), ezt követőn tudják megkezdeni a tárgyfelvételt. A
tárgyfelvételi időszak az elsőévesek számára szeptember 11-én zárul! A tárgyfelvétellel
kapcsolatos tájékoztatást, segítséget szeptember 4-i tájékoztatón kapnak (12:00).
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A tárgyfelvétel-korrekció (kurzuskorrekció) nappali tagozaton, elsőéveseknek szeptember
12-21-ig tart.
Kurzuskorrekcióra, azaz a megadott határidőig kurzustörlésre és helyette új kurzusfelvételre
az alábbi esetekben van lehetőség:
- Alternatív (köt. vál.) vagy fakultatív (szab. vál.) tárgy törlésre került.
- Alternatív vagy fakultatív tárgy órarendi időpontja a regisztrációs időszakot követően
került rögzítésre vagy módosításra.
- Párhuzamos képzés esetében a kialakuló tanegységütközések miatt.
Ezekben az esetekben a korrekció, ill. törlés nem díjköteles.
Tárgyak törlése: Kurzusfelvételi időszakot követően 2019. október 18-ig (péntek) az alábbi
felvett kurzus/ok törlését lehet kérni a Tanulmányi Titkárságon:
- egy kötelező elméleti jellegű tanegység
- egy szabadon választható tanegység.
4. Elsőéves napok
Szeptember 5-án (csütörtök) hagyományosan elsőéves „napokat” szervezünk az egyetem
területén. Ennek részleteiről később küldünk tájékoztatást.
5. Tanévnyitó istentisztelet és ünnepi ülés
Szeptember 6-án, pénteken 14.30 órakor a zuglói templomban kerül sor a tanévnyitó
istentiszteletre és ünnepi ülésre. Az elsőévesek az ünnepi ülésen tesznek fogadalmat, ezért
jelenlétükre feltétlenül számítunk!
6. Tanévkezdő csendesnapok
Szeptember 7-én és 8-án délelőttig tanévkezdő csendes hétvégét tartunk Révfülöpön.
Nappali tagozatosok számára a részvétel kötelező, kimentés csak írásban kérhető a
Rektori Hivatalba eljuttatott kérelemmel. (Részletes program később!)
7. Kérvényleadási határidő
A félévre vonatkozó kérelmeket (kreditelismerés, szociális ösztöndíj támogatási kérelem,
tanulmányi ügyek, így pl.: halasztás, munkarendváltás, tandíj-részletfizetés,
tandíjmérséklés stb.) 2019. szeptember 12. (csütörtök) 12:00-ig tudják benyújtani papír
alapon a Rektori Hivatalban vagy elektronikusan a tanulmanyi.teol@lutheran.hu címen. A
szociális ösztöndíj-kérelmeket és az alaptámogatási kérelmet a Recepción kell leadni, csak
papír alapon lehet benyújtani, ezért célszerű azt a beiratkozásra elhozni.
 Szociális támogatást csak nappali tagozatos, állami ösztöndíjas (állami támogatott)
hallgató igényelhet. A szociális ösztöndíj igényléséhez a mellékletben található űrlapot
(Melléklet 3.) kell kitöltve a szükséges dokumentumokkal együtt a recepción leadni.
Kitöltéshez segítséget a tanulmányi felelőstől kérhetnek.
 Alaptámogatás
Egyszeri támogatás, amely kérelemre adható. Az alaptámogatást kérelmezni jogosult
az első alkalommal államilag támogatott (állami ösztöndíjas), nappali tagozatos
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy,
vagy első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói
jogviszonyt létesítő személy, akkor, ha az alábbi kritériumoknak megfelel:
a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
c) családfenntartó, vagy
-3-

d) nagycsaládos, vagy
e) árva
f) hátrányos helyzetű, vagy
g) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
h) félárva.
Az alaptámogatás és a szociális ösztöndíj – bár azonos feltételek alapján adható – mégis
egyidejűleg mindkettő igényelhető. Az alaptámogatás űrlapját is mellékeljük. (Melléklet
4.)
 Az önköltség mértéke szakonként változó.
Szak
Katekéta-lelkipásztori munkatárs BA / Részismeret (teológia)
Teológia (lelkész) osztatlan MA
természettudományos szakpárral
Tanárképzés osztatlan
bölcsész szakpárral
Teológia MA
Tanár mesterképzés MA
(felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek)

Ft/félév
115.000
230.000
400.000
400.000
190.000
190.000

A befizetés határideje: 2019. október 11. (péntek). (Részletfizetés engedélyezése esetén
az első részlet befizetésének a határideje.)
 A kreditelismerési kérelmeket a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével lehet
kérelmezni. Kétféle típusú nyomtatvány létezik: (1) A más intézményben teljesített
tanulmányok elfogadására; (2) Az EHE-n korábban teljesített tanulmányok
elfogadására. (mellékelve)
Felhívjuk figyelmét, hogy a késedelmesen beérkező vagy hiányosan kitöltött kérelmeket
nem áll módunkban befogadni!
8. Regisztrációs nyilatkozat a hitoktatásról
A nappali tagozatos teológus-lelkész és osztatlan rendszerű kétszakos hittanár-nevelő tanár
képzésben részt vevő hallgatóknak az érvényes beiratkozáshoz (regisztrációhoz) le kell
adniuk egy nyilatkozatot a hitoktatásról. (TVSZ 26/A. §) (Melléklet 5.) Ezt, kérjük, kitöltve
hozza magával a beiratkozásra.
A nyilatkozat bekérés okáról és jelentőségéről a melléklelt Közleményből tájékozódhatnak.
(Melléklet 6.)
9. Szorgalmi időszak /hallgatói tájékoztató
Szeptember 9-én hétfőn kezdődik a szorgalmi időszak. Délelőtt 10:00 órakor az órarendbe
építve hallgatói tájékoztatót tartunk valamennyi nappali tagozatos hallgató számára.
10. Első tanítási hét
Elsőéves teológus-lelkész szakos hallgatóknak a szorgalmi időszak első hétben (szeptember
9-13.) kötelező bibliai héber, illetve görög nyelvi hetet tartunk. Az órarendi órák csak a
második héten (szeptember 16-tól) kezdődnek.
11. Diákigazolvány információk:
Új diákigazolványt igénylők még a beiratkozás előtt (!) menjenek el az Okmányirodába,
ahol a fénykép és aláírás ügyintézését végzik. Ott kapnak egy papírt (rajta fénykép, aláírás,
NEK azonosító), amit le kell adni a beiratkozáskor a Tanulmányi Titkárságon.
12. A Teológus Otthonnal kapcsolatos tudnivalók:
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A Teológus Otthonban az újonnan felvett hallgatók közül csak azoknak tudunk kollégiumi
elhelyezést
biztosítani,
akik
igényüket
2019.
augusztus
5-ig
jelzik
az
tamas.banyai@lutheran.hu e-mail címen (tárgymegjelölés: bentlakás).
Az EHE hallgatói az ETN irattárában a Teológus Otthon mappában tekinthetik meg a
szobabeosztás tervezetét.
A beköltözés (kulcsátvétel) időpontja, helyszíne: 2019. augusztus 29-én és 30-án (csütörtökpéntek) 8-14 óra között, 101-es szoba. A bejárati kártya átvétele: recepció. Szobakulcs, egyéb,
a beköltözéssel kapcsolatos adminisztráció: ETO 101-es szoba.
Beköltözésre csak a 10.000 Ft kaució befizetéséről szóló igazolás bemutatása után van
lehetőség. Banki átutalás esetén az utalásról szóló igazolás, pénztári befizetés esetén a
Gazdasági Irodában kapott igazolás. Banki átutalásnál kérem, a közlemény rovatba írják be:
„kollégiumi kaució”. Az igazolásokat Zirneáné Matos Évának kell bemutatniuk a kulcsok
átvételekor.
A beléptető mágneskártya 2.000,- Ft-os letéti díj ellenében a Recepción (egyetemi épület), a
szobakulcs 1000,- Ft-os letéti díj ellenében a Gondnokságon, Zirneáné Matos Éva kollégiumi
gondnoknál (kollégiumi épület) vehető át. Kérjük, hogy ezeket a címleteket pontosan hozzák,
mert pénzváltásra nincs módunk.
* Az Otthon lakói két rend ágyneműhuzatot, bögrét, poharat, tányért, evőeszközt hozzanak
magukkal. Az ágynemű mosásáról mindenki maga gondoskodik. A szobakulcsok átvételekor
mindenki kap egy, a saját nevével ellátott hűtődobozt.
* A Teológus Otthon lakószobáiban tűzrendészeti és anyagi okokból nem megengedett
egyedi fűtő- vagy hűtőberendezés (hősugárzó, hűtőszekrény) televízió- és főzőkészülék
(rezsó, mikrohullámú sütő, kávéfőző, merülő forraló, kenyérpirító stb.) használata. Az
általános tűzrendészeti előírások betartását saját érdekében elvárjuk az Otthon minden
lakójától.
13. Ebédigénylés:
Étkezési díjak
Reggeli
Ebéd
Egész napos

150.-Ft
700.-Ft
700.-Ft

Étkezés megigénylésére több lehetőség is rendelkezésre áll:
- Személyesen a Gazdasági Irodában. Ebben az esetben az igénylés összege azonnal
fizetendő, és csak másnapra tudunk étkezést biztosítani.
- Az igényléseket az ebed.teol@lutheran.hu, vagy a zsuzsanna.papp@lutheran.hu e-mail
címre kell elküldeni. Az e-mailben elküldött igénylés banki átutalással fizetendő. Az
étkezési díjat a 11707024 – 20272733 számlaszámra kérjük átutalni. Az átutalás
közleményébe kérjük feltüntetni a nevet, tárgyat és a hónapot (pl. Példa Géza
ÉTKEZÉS szeptember hó).
Kizárólag a kifizetett/ átutalással megerősített igényléseket áll módunkban elfogadni!
Az étkezések lemondása az igényléssel megegyező módon történik. Az étkezések
lemondására az étkezést megelőző munkanap 14:00-ig van lehetőség. A lemondott
étkezések díját jóváírással tudjuk visszatéríteni.
A szeptemberre történő ebédigényeket a hallgatók szeptember 6-ig adhatják le.
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14. Egyéb szolgáltatások:
- WIFI: Az oktatási épület és kollégium területén ingyenes WIFI működik.
- Az oktatási épület és a kollégium számítógépeinek használatához lehet belépő nevet
és jelszót igényelni. Igénylés: a http://teol.lutheran.hu/szamitogephasznalat címen
online. (A korábban igényelt jelszavak az új tanévben már nem érvényesek!)
- Könyvtár: A egyetem területén nyilvános kölcsönző könyvtár működik.
Kelt: Budapest, 2019. július 25.

dr. Borókay Réka sk.
főtitkár
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