
 

Tisztelt Hallgató! 

 

Kérjük a külföldi, kettős állampolgárságú és a határon túli magyar hallgatókat, hogy az 

alábbiakban felsorolt dokumentumok közül minden rendelkezésre álló iratot hozzon magával 

a beiratkozásra. 

 

- Beiratkozási lap (adategyeztetést követően a Neptunból kinyomtatott hallgatói és 

intézményi példány), 

- Alumni nyilatkozat (része a Beiratkozási csomagnak), 

- EGT tagállamok állampolgárainak a külföldi személyazonosító igazolvány 

bemutatása kötelező, 

- nem EGT tagállamok állampolgárainak az útlevél bemutatása kötelező, 

- külföldi állampolgárságú – kivéve EGT állampolgárok és magyar állampolgársággal 

is rendelkező – hallgatóknak tartózkodási engedély bemutatása (amennyiben a 

beiratkozás pillanatában nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel, akkor szeptember 

30-ig kell megszerezniük és bemutatniuk a Tanulmányi Hivatalban),  

- magyar állampolgársággal is rendelkező kettős állampolgárok Honosítási okiratának 

bemutatása, 

- amennyiben rendelkezik magyarországi lakcímmel, akkor a lakcímkártya 

bemutatása kötelező, 

- 1 db igazolványkép, 

- adóazonosító kártya, 

-  igazolás a saját névre szóló lakossági folyószámlaszámról, 

- TAJ-kártya, EGT állampolgárok esetén Európai Egészségbiztosítása Kártya, 

- megítélt többletpontot igazoló dokumentumok, 

- eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) vagy annak közjegyző által hitelesített 

másolata(i), valamint ezek olvasható fénymásolata, 

- a speciális szükségletű hallgatóktól kérnénk, hogy szíveskedjenek behozni a speciális 

szükségletet igazoló eredeti szakorvosi igazolásaikat és azok olvasható fénymásolatát, 

- ALAPKÉPZÉSEN és OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSEN: érettségi bizonyítvány és 

középiskolai bizonyítvány (ez utóbbit abban az esetben, amennyiben felvételi 

pontszámában tanulmányi pontokat is számítottak.) és ezek olvasható fénymásolata, 

- MESTERKÉPZÉSEN: felsőfokú oklevél és ennek olvasható fénymásolata. 

 

Javasoljuk, hogy lehetőség szerint a beiratkozást megelőzően a hiányzó dokumentumok 

és/vagy adatok megigényelést indítsák el. 

 

Akadályoztatása esetén meghatalmazottja is eljárhat Ön helyett a beiratkozáson, amennyiben 

szabályos, két tanú által is aláírt meghatalmazással rendelkezik. A meghatalmazáshoz 

szükséges formanyomtatványt megtalálhatja a https://btk.elte.hu/th/urlapok menüpont alatt. 

 

Tartózkodási engedély igénylése: 

 

A tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi (nem EGT) állampolgárságú hallgatók a 

beiratkozást követően kérelmezzenek a Tanulmányi Hivatalban ideiglenes jogviszony-

igazolást, mellyel kezdeményezhetik a tartózkodási engedély kiváltását az Országos 

Idegenrendészeti Főigazgatóságon (http://www.bmbah.hu/index.php?lang=hu). A 

tartózkodási engedélyt 2020. szeptember 30-ig a Tanulmányi Hivatalban be kell mutatni. 

 

https://btk.elte.hu/th/urlapok
http://www.bmbah.hu/index.php?lang=hu


 

Adóazonosító jel és lakossági folyószámla igénylése: 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a hallgatói juttatások (pl. ösztöndíj, szociális juttatások) 

kifizetésének feltétele, hogy rendelkezzenek adóazonosító jellel és magyarországi 

bankszámlaszámmal.  

 

Az adóazonosító jel a Nemzeti Adó- és Vámhivatalban (https://nav.gov.hu/) kérelmezhető. Az 

ügyfélszolgálatok elérhetőségei a következő weboldalon tekinthető meg: 

https://www.nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg. 

 

Lakossági folyószámla (bankszámlaszám) bármely magyarországi bankban igényelhető. 

 

TAJ szám igénylése: 

 

A TAJ szám megigénylésével kapcsolatban a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda 

honlapján tájékozódhatnak: https://qter.elte.hu/Ugy.aspx/TAJIgenyles. Az EGT tagállamok 

állampolgárai a beiratkozáson az Európai Egészségbiztosítási Kártyát is bemutathatják. 

 

 

https://nav.gov.hu/
https://www.nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg
https://qter.elte.hu/Ugy.aspx/TAJIgenyles

