
Az első lépések után …

a NEPTUN és társai, valamint 
további tudnivalók

elsőéves rekreációszervező szakos 
diákoknak



2020-től ÚJ KÉPZÉS!

NE higgyenek az elődöknek … mindenben.

Megújulás: helyszínek, képzés.

Specializációk (17), választás – bekerülés.

Előfeltételek – optimális haladás.













• TERVEZZÜK jelenléti formában rekreáció 
és testnevelő tanári szakosoknak nemtun 
ismeret és Canvas „gyorstalpaló”

• 2020. szeptember 08., 2 x 20 fő számára

• Első csapat 9-9:30; második csapat 9:30-
10-ig

• Helyszín: Bogdánfy út TT2-es terem

• E-mailt fognak kapni a jelentkezéses 
„felületről”



• Közgazdaságtan: szeptember 14-től 
CANVAS-on a tanárnő video előadása, 
hétről hétre megnézni és hozzá olvasni a 
canvas tananyagot! (video később lekerül)

• Jogi alapismeretek: szeptember 28-tól 
konzultációs rendszer, doodle linket 
kapnak ahol be kell jelentkezni és a 
félévben összesen 2 konzultáció /fő 
elmenni. Az első foglalkozásig megnézni 
az első 5 videót és ahhoz értő kérdésekkel 
készülni. Oktatói körüzenetet figyelni.



Tárgyfelvétel

• Neptun: bővebb órarendi információ

• Naptárban is megjelenik

• Tematikák elolvasása és letöltése már 
most! 

• Ez alapján tud felkészülni az órára – pl 
alapfelszerelés, előzetes kérdések a 
teljesítésekkel kapcsolatban.



XI. kerület, Bogdánfy u. 10/B. /BEAC/ (CS1, CS2, 
CS3, MŰFŰ, TT3, TT4, TT2, TT1 …)

XI. kerület, Magyar Tudósok körútja 7., Tüske 
uszoda, Tüske csarnok

VII. kerület, Kazinczy u. 23-27. (KAZY)

XI. kerület, Lágymányos, Északi Tömb

XI. kerület, Mérnök utca 35.

Jelenléti, szinkron online, aszinkron online, 
kombinált …



Tanári fogadóórák

• Aktuális kifüggesztve a Bogdánfy úti 
épületben, illetve elérhető az ESI weboldalon

• Kurzustematika elvileg tartalmazza
• A www.ppk.elte.hu honlapon lehet hogy nem 

friss, de e-mail-es elérhetőség van
• Kérjük az aktuális betartását





Korábbi tanulmányok beszámítása

Kredit átviteli kérelem: űrlap (letölthető a PPK 
honlapjáról) és kiegészítései (index oldal másolat 
+ tantárgyi tematika)

Kérvény, űrlap, hivatalos kérés leadása a Kazinczy 
utcai TO – Információs Irodában most 
szeptember 11-ig (ülés október 05.)

A válasz a Neptunban személyes üzenetként is 
megjelenik.



Tanulmányi Bizottsági ügyek
Intézetünket Patakiné Bősze Júlia képviseli 
(előzetes tanács kérhető!)
Első TB ülés szeptember 21, melyhez kérelem 
szeptember 14-ig adható le.
Aki nem volt ott a beiratkozáson, de mégis 
megkezdené tanulmányait … ppkto@ppk.elte.hu

Költségtérítés csökkentési kérelem – legalább 
2 lezárt félév.
Állami finanszírozásból kiesés – átsorolás 
alapján (2 félév, 36 kredit).



„Kötelezettségek”
• HKR betartása, JOKT szabályok
• Mintatanterv szerinti haladás (kontakt órák, 

táborok, gyakorlatok)
• Saját / csoport órarend szerinti órára járás 

(aktív részvétel az órákon)
• Rangsorolásos jelentkezés zárása 2020.09.03. 

17 óra, rendszer újra nyit 2020.09.04. 08 óra
• Tárgyfelvétel lezár 2020.09.11-én 16 órakor, 

utána pótlólagos kurzusfelvétel letölthető 
űrlappal.





Évfolyam mentorok I. év
rekreációszervező szakirány

2020 ősztől

• Ránky Márta
ranky.marta@ppk.elte.hu

• Magyar Márton
magyar.marton@ppk.elte.hu



• Egészséges életmód megalapozása.
• Életminőség korszerűen.
• Szervező képesség.
• Gyakorlati foglalkozásvezetés.
• Elméletre alapozott gyakorlatorientáltság.



Egyéb lehetőségek
• Nyelvtanulás (NEPTUN)
• Szabadon választható kreditek (+10% ingyen 

felvehető, NEPTUN)
• Erazmus – külföldi félévek (Bukta Zsuzsanna, 

ESI koordinátor)
• Tudományos kutatás, tudományos diákköri 

munka, konferencia részvétel (Kovács Katalin, 
Patakiné Bősze Júlia)

• Egyéb juttatások (HÖK kiírások, pályázatok 
alapján)





Egyensúly

Egyensúly



Későbbi irányvonalak

• Rekreáció területű, illetve 
társtudományok MSc képzései

• PhD képzés
• Szakirányú továbbképzések



Ezután te is nyugodtan túrázhatsz!!!


