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TÁJÉKOZTATÓ 

a tanulmányok megkezdésével kapcsolatos tudnivalókról 

 

 

A Semmelweis Egyetem hatályos kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 7.§.1. 

pontjának értelmében: „Az, aki a Semmelweis Egyetemre felvételt vagy átvételt nyert az 

Egyetemmel hallgatói jogviszonyt létesíthet.” A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint 

a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozással a hallgató kinyilvánítja, 

hogy az Egyetem és a Kar rá vonatkozó szabályait ismeri és betartja. 

 

Tájékoztatom, hogy a jelenleg hatályban lévő jogszabályok értelmében a felvett személy 

beiratkozása után tanulmányai megkezdésére legfeljebb 2 félév halasztást kaphat. Az erre 

vonatkozó kérelmeket a Kar Dékáni Hivatalában írásban kell benyújtani a szorgalmi időszak 

harmadik hetéig.  

 

Ünnepélyes tanévnyitó és fogadalomtétel: 

 

A Semmelweis Egyetem mind a hat karának részvételével 

 

2019. szeptember 6-án /péntek/ 10 órai 

kezdettel kerül sor, a 

MŰVÉSZETEK PALOTÁJA  

/1095 Budapest, Komor Marcell u. 1,/ 

 

Az épületbe kizárólag a mellékelt belépőjeggyel lehet bejutni, kérjük azt gondosan megőrizni, 

mert pótlásra nincs lehetőség. A létesítmény korlátozott kapacitása és az Egyetem I. 

évfolyamainak nagy létszámára való tekintettel minden hallgató csak 1 db. jegyet kaphat. 

Ennek megfelelően a hozzátartozók részvételére nincs lehetőség. 

 

Beiratkozás: 

 

2019. szeptember 2. (hétfő), 8:00 órakor a Kar Oktatási Centrum Árkövy 

előadótermében. (1085 Budapest, Szentkirályi u. 47. sz. fszt.) 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Fogorvostudományi Kar 

Dékán: Dr. Gerber Gábor egyetemi docens 
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Kérjük, hogy a beiratkozásra az alább felsoroltakat hozza magával: 

 

 

 Az érettségi bizonyítványának (tanúsítvány is), nyelvvizsga bizonyítványának, 

középiskolai bizonyítványának másolatát. 

 A Neptun rendszerből kinyomtatott iratkozási lapot.  

 Személyazonossági igazolványát a lakcímkártyával együtt, adóigazolvány, 

társadalombiztosítási igazolvány, valamint mindezek másolatát (lehetőleg egy oldalon)! 

 A személyi anyagához 1 db. más célra eddig még nem használt igazolványképet 

(3,5cm*4,5cm), a nem megfelelő méretű fényképeket nem áll módunkban elfogadni, így 

hiányzó dokumentumnak minősülnek. A fényképek hátoldalán feltétlenül tüntesse fel nevét 

és születési dátumát! 

 Fentiekben kért iratkozási lapot, másolatokat, fényképet valamint a 

http://semmelweis.hu/fok/felvett-hallgatoknak/ linken található dokumentumokat 

névvel ellátott A/4-es méretű borítékban kérjük leadni a beiratkozáson! 

 Az Egyetem Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatához címzett lezárt borítékban kell leadni 

a beiratkozáskor: Szolgálat által kért vizsgálatokra vonatkozó csatolandó dokumentumokat 

és nyilatkozatokat. A kért dokumentumok, nyilatkozatok valamint a beiratkozó hallgatókra 

vonatkozó kötelező alkalmassági vizsgálat időpontja, helyszíne, beosztása szintén a Kar 

honlapján található meg.  

 A hallgatók részére az esetleges pénzbeli támogatás folyószámlára való utalással történik, 

ezért kérjük, hogy szíveskedjék előzetesen lakossági folyószámlát nyitni és adóazonosító 

számot igényelni, amennyiben nem rendelkezik még ezekkel. 

 A nem tárgyévben érettségizetteknek: amennyiben már más felsőoktatási intézményben 

volt hallgatói jogviszonyuk, az erről szóló hivatalos igazolást (államilag támogatott félévek 

száma, névsorból való törlés, stb. a beiratkozáskor kérjük leadni. 

 

A Neptun rendszerben történő beiratkozás után az alábbi hivatalos adatok feltöltése kötelező: 

adóazonosító jel, TAJ szám, bankszámla szám.  

 

A beiratkozás elmulasztása, valamint a fentiekben kért dokumentumok hiányos leadása, 

feltöltése pótbeiratkozást von maga utána, melynek különeljárási díja: 7450 forint! 

 

Amennyiben a Kar Tanulmányi és Vizsga Bizottságához szeretnének kérvényt benyújtani az 

erre használatos formanyomtatványok az alábbi linken a Tanulmányi ügyek alatt találhatóak: 

http://semmelweis.hu/fok-tvb/  

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Egyetem honlapján (http://semmelweis-egyetem.hu) az 

Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, az Egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat, 

valamint a Kari Térítési és Juttatási Rendje elérhető. Tanulmányaik megkezdésével 

kapcsolatban egyéb információkat a beiratkozáskor kapnak. 

 

Első oktatási nap: 2019. szeptember 9. (hétfő). 

 

A Fogorvostudományi Karra történt felvételéhez gratulálok és egyetemi tanulmányaihoz sok 

sikert kívánok. 

 

Budapest. 2019. július 25. 

                                                                   Üdvözlettel:  

 

Dr. Bartha Károly 

http://semmelweis.hu/fok/felvett-hallgatoknak/
http://semmelweis.hu/fok-tvb/
http://semmelweis-egyetem.hu/
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   egyetemi docens 

          oktatási dékánhelyettes  

 

 

 


