
Tisztelt Hallgatók! 

Minden  hallgatónak  szüksége  lesz  a  beiratkozáskor  a  NEPTUN kódjára  valamint  a
jelszavára!!!!!!

A  beiratkozáskor  aTH  tájékoztatót  tart  a  Neptun  rendszer  használatáról  ezért
különösen fontos, hogy a megadott időpontban a hallgatók személyesen megjelenjenek,
azon résztvegyenek!!!!

Tájékoztatom  Önöket,  hogy  a  2019/20/1.  félévére  a  regisztrációs  héten  az  alábbi
időpontokban tartjuk a beiratkozást aktív és korábban passzív hallgatóknak egyaránt:

Egyházi/felekezeti közösségszervező BA szak     

 -Egyházi/felekezeti közösségszervező BA szak I. évfolyam beiratkozása 2019. augusztus 26-
án 14:00 –kor lesz, a Hexagonális teremben. 

-Egyházi/felekezeti közösségszervező BA szak II. évfolyam beiratkozása 2019. augusztus 26-
án 10:00 –kor lesz, a Hexagonális teremben. 

 -Egyházi/felekezeti  közösségszervező BA szak III. évfolyam beiratkozása 2019. augusztus
26-án 11:00 –kor lesz, a Hexagonális teremben. 

   Felekezeti szociális munkás BA szak  

- Felekezeti szociális munkás BA szak I. évfolyam beiratkozása 2019. augusztus 27-án 14:00
–kor lesz, a Hexagonális teremben. 

-Felekezeti szociális munkás BA szak II. évfolyam beiratkozása 2019. augusztus 27-án 12:00
–kor lesz, a Hexagonális teremben. 

-Felekezeti szociális munkás BA szak III. évfolyam beiratkozása 2019. augusztus 27-án 13:00
–kor lesz, a Hexagonális teremben. 

-Felekezeti szociális munkás BA szak IV. évfolyam beiratkozása 2019. augusztus 27-án 9:00
–kor lesz, a Hexagonális teremben

Judaisztika BA szak

-  Judaisztika  BA szak I.  évfolyam beiratkozása  2019.  augusztus  28-án 14:00 –kor  lesz,  a
Hexagonális teremben

- Judaisztika BA szak II.  évfolyam beiratkozása 2019. augusztus 28-án 10:00 –kor lesz, a
Hexagonális teremben

- Judaisztika BA szak III. évfolyam beiratkozása 2019. augusztus 28-án 11:00 –kor lesz, a
Hexagonális teremben



Kultúratörténet MA szak

- Kultúratörténet MA szak I. évfolyam beiratkozása 2019. augusztus 29-án 14:00 –kor lesz, a
Hexagonális teremben

- Kultúratörténet  MA II.  évfolyam beiratkozása  2019.  augusztus  29-án 12:00 –kor  lesz,  a
Hexagonális teremben

Liturgika BA szak

-  Liturgika  BA szak IV.  évfolyam beiratkozása  2019.  augusztus  29-án  10:00 –kor  lesz,  a
Hexagonális teremben

Kántor szakirányú továbbképzés 

-  Kántor  szakirányú továbbképzés  beiratkozása  2019.  augusztus  29-án  13:00 –kor  lesz,  a
Hexagonális teremben

Rabbihelyettes szak

- Rabbihelyettes szak -III.-IV. évfolyam beiratkozása 2019. augusztus 28-án 12:00 –kor lesz,
a Hexagonális teremben

Rabbi osztatlan szak

-  Rabbi  osztatlan  I.-II.  évfolyam  beiratkozása  2019.  augusztus  29-án  11:00  –kor  lesz,  a
Hexagonális teremben

Fontos információk a beiratkozással kapcsolatban

Adatváltozás esetén hozza magával az adott dokumentum/ok (személyi igazolvány, 
lakcímkártya,  Adó- és TAJ kártya) fénymásolatát.
E-mail és telefonszám változását szintén jelezze a Tanulmányi Hivatalnak.

Amennyiben az időpont nem megfelelő, kérem, hogy írásban jelezze azt, a 
(tanulmanyioszt@or-zse.hu) e-mail címen!
 
KÉREM AZ ALÁBBI PONTOKAT FIGYELMESEN TANULMÁNYOZZÁK ÁT:
 
1. ) A  költségtérítéses illetve önköltséges hallgatók: 
-      A beiratkozáshoz minden költségtérítéses illetve önköltséges hallgatónak hoznia kell a 
befizetésről szóló igazolást és annak másolatát! Ennek hiányában nem iratkozhat be!
-      A fizetési kötelezettség szociálisan indokolt (kellő mértékben igazolt!) esetben félévi két 
részletben is fizethető. Ebben az esetben a kérelemhez csatolni kell az aktuális igazolásokat! 
Ebben az esetben az első részlet a beiratkozáskor, a második a félév III. hónapjának végéig 
fizetendő. A szociális helyzet igazolásához szükséges dokumentumokat az Országos 
Rabbiképző-Zsidó Egyetem Hallgatói juttatási és térítési szabályzata taglalja: Megtalálható:
(A hallgatói  juttatási és térítési szabályzat 1sz. melléklete a 14-16. oldalon). Az igazolások 
nem lehetnek régebbiek, mint 2019. június.
-      A befizetés történhet postán az Egyetem által kiadott készpénz átutalási megbízáson, 



illetve banki átutalással  az aktuális félév közleményben való megnevezésével a következő 
bankszámlaszámra:11708001-20544557,  vagy közvetlenül az Egyetem pénztárában.
-      Fizetési kedvezményt - megfelelően igazolt rászorultság esetén, egyéni kérelemre - a 
Szenátus, a TH- n beadott, a rektornak címzett kérelemre adhat. Az adott kedvezményt írásba 
kell foglalni az időtartam és a kedvezmény mértékének megjelölésével.
A kérelmek űrlapjait megtalálják itt:  https://rebrand.ly/tanulmanyio
A kérelmeket illetve a beadványokat a megadott linken az űrlapok használatával kell a 
Tanulmány Hivatalra  (TH) beadni. Az űrlapokat word- vagy kinyomtatás után olvasható 
nyomtatott betűkkel kézzel lehet kitölteni. A beadás történhet személyesen a kitöltött 
nyomtatvány átadásával vagy elektronikus úton kizárólag a tanulmanyioszt@or-zse.hu e-mail 
címre elküldve.
Beadható: a szorgalmi időszak első három hetében.

2.) A nemzeti felsőoktatási törvény 45.§ szerint:
„Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének 
nem kíván eleget tenni, illetve, ha a hallgató a soron következő képzési időszakra nem 
jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő 
szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató, a tanulmányi és 
vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint több alkalommal is élhet a hallgatói 
jogviszonyának szüneteltetésével.”
 
A tanulmányi és vizsgaszabályzat ide vonatkozó passzusa: 
5. § Hallgatói jogviszony 5.3 pontja
„….A passzív félévet a TH-n kell írásban bejelenteni. Az igénybe vett passzív félévek összes 
száma nem lehet több, mint a szak képzési ideje.”
 
A kérelmek űrlapjait megtalálják itt:  https://rebrand.ly/tanulmanyio
A kérelmeket illetve a beadványokat a megadott linken az űrlapok használatával kell a 
Tanulmány Hivatal (TH) beadni. Az űrlapokat word- vagy kinyomtatás után olvasható 
nyomtatott betűkkel kézzel lehet kitölteni. A beadás történhet személyesen a kitöltött 
nyomtatvány átadásával vagy elektronikus úton kizárólag a tanulmanyioszt@or-zse.hu e-mail 
címre elküldve.
Beadható: a szorgalmi időszak első hónapjának végéig
 
3.) A tanulmányi és oktatási ügyekben az alábbi bizottságok járnak el:
 
a. Tanulmányi Bizottság (TB): átvétel, szakváltás, kivételes tanulmányi rend, rendkívüli 
passzív félév engedélyezése
b. Oktatási és Kreditbizottság (OKB): kreditbefogadás
 
A  kérelmek űrlapjait megtalálják itt:  https://rebrand.ly/tanulmanyio
A  kérelmeket illetve a beadványokat a megadott linken az űrlapok használatával kell a 
Tanulmány Hivatalra  (TH) beadni. Az űrlapokat word- vagy kinyomtatás után olvasható 
nyomtatott betűkkel kézzel lehet kitölteni. A beadás történhet személyesen a kitöltött 
nyomtatvány átadásával vagy elektronikus úton kizárólag a tanulmanyioszt@or-zse.hu e-mail 
címre elküldve.
Beadható: a szorgalmi időszak első két hetében.

Üdvözlettel,
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