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Hasznos tudnivalók (határidős jegyzék előzetes) 
2018/2019 tanév őszi félév

AUGUSZTUS 

1.  szerda  
A Tanulmányi Hivatalban 
az ügyfélfogadás szünetel 

2.  csütörtök  

3.  péntek  

4.  szombat   

5.  vasárnap   

6.  hétfő  

A Tanulmányi Hivatalban 
az ügyfélfogadás szünetel 

7.  kedd  

8.  szerda  

9.  csütörtök  

10.  péntek  

11.  szombat   

12.  vasárnap   

13.  hétfő  

A Tanulmányi Hivatalban 
az ügyfélfogadás szünetel 

14.  kedd  

15.  szerda  

16.  csütörtök  

17.  péntek  

18.  szombat   

19.  vasárnap   

20.  hétfő  Államalapítás Ünnepe 

21.  kedd  

A Tanulmányi Hivatalban 
az ügyfélfogadás szünetel 

22.  szerda  

23.  csütörtök  

24.  péntek  

25.  szombat   

26.  vasárnap    

27.  hétfő  Beiratkozás 

28.  kedd  Beiratkozás 

29.  szerda  Beiratkozás 

30.  csütörtök  Beiratkozás 

31.  péntek 1600 
 Előzetes kurzusfelvétel 

 

2000 
utolsó napja 

 Rangsorolásos kurzus-
felvétel első napja 

 BA, illetve osztatlan ta-
nárképzésre felvételt 
nyert hallgatók szakos 
tájékoztatója 

SZEPTEMBER 

1.  szombat   

2.  vasárnap   

3.  hétfő 

  A 2018/2019. tanév 
őszi félévére vonatko-
zó, kizárólag a 2018. jú-
lius 9. után keletkezett 
tanulmányi kérelmek 
leadási határideje. Fel-
hívjuk figyelmüket, 
hogy a Tanulmányi 
Hivatal csak azokat a 
kérvényeket kezeli 
külön-eljárási díj 
megfizetése nélkül, 
melyek tartalmukból 
fakadóan 2018. július 
9-ig nem voltak be-
nyújthatóak. 

 A kreditátviteli ké-
relmek leadásának első 
napja (tanárképzés: 
fszt. 14., minden to-
vábbi képzés: fszt. 25.) 
HKR 34 §. (10) 

4.  kedd   

5.  szerda 

  A 2018/2019. őszi fé-
lév regisztrációs idő-
szakának első napja 

6.  csütörtök 
1700 Rangsorolásos kurzusfel-

vétel utolsó napja 

7.  péntek 

800 

 

1200 

 Versenyjelentkezés első 
napja 

 Személyes megjelenést 
igénylő regisztráció 
(tanulmányok folytatá-
sának vagy szünetelte-
tés bejelentésének) 
utolsó napja 

8.  szombat   

9.  vasárnap 
2400 A 2018/2019. őszi félév 

regisztrációs időszakának 
utolsó napja 

10.  hétfő 

  2018/2019. őszi félév 
szorgalmi időszakának 
első napja 

 Szakdolgozati cím 
módosításának lehet-
séges utolsó napja (a 
2018/2019 őszi félév-
ben záróvizsgázni 
szándékozó BA, MA 
képzés esetén és szak-
irányú továbbképzés-
ben részt vevő hallga-
tók részére) a fszt. 17. 
irodában (HKR 77. § (8 
a), (10)) 

 A 2018/2019. őszi fél-
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éves záróvizsgára je-
lentkezés első napja 
(Neptunon keresztül) 

11.  kedd   

12.  szerda   

13.  csütörtök 1000 Könyvtári nap 

14.  péntek 

1600  Versenyjelentkezés 
utolsó napja 

 A kreditátviteli ké-
relmek leadásának 
utolsó napja (tanár-
képzés: fszt. 14., min-
den további képzés: 
fszt. 25.) HKR 34 §. 
(10) 

15.  szombat   

16.  vasárnap   

17.  hétfő 

  Költségtérí-
tés/önköltség tárgyú 
méltányossági kérvé-
nyek (szükséges igazo-
lásokkal együtt), illetve 
túlfutó hallgatóknak 
kreditdíj-fizetési kére-
lem leadásának határ-
ideje – a határidő jog-
vesztő (TH fszt. 15. 
iroda) 

 A 2018/2019 tanév 
őszi féléves kivételes 
tanulmányi rend ké-
relem leadásának utol-
só napja 

 Utólagos kurzusfelvé-
tel első napja 62/A. § 

18.  kedd   

19.  szerda   

20.  csütörtök   

21.  péntek 
 Utólagos kurzusfelvétel 

utolsó napja 62/A. § 

22.  szombat   

23.  vasárnap   

24.  hétfő   

25.  kedd   

26.  szerda    

27.  csütörtök   

28.  péntek   

29.  szombat   

30.  vasárnap   

OKTÓBER 

1.  hétfő   

2.  kedd   

3.  szerda   

4.  csütörtök   

5.  péntek 

 A 2018/2019 tanév őszi 
félévi záróvizsgára jelent-
kezés utolsó napja (va-
lamennyi képzés esetén 
kizárólag a Neptunban 
lehet jelentkezni) 

6.  szombat   

7.  vasárnap   

8.  hétfő   

9.  kedd   

10.  szerda   

11.  csütörtök   

12.  péntek   

13.  szombat   

14.  vasárnap   

15.  hétfő 

1600 

 

 

 

 

 Szakdolgozati cím 
bejelentésének utolsó 
napja minden képzési 
formában (a 2018/2019 
tavaszi félévben záró-
vizsgázni szándékozó 
BA, MA képzésben és 
szakirányú továbbkép-
zésben részt vevő hall-
gatók részére a fszt. 17-
es, valamint a 
2019/2020 őszi félév-
ben záróvizsgázni 
szándékozó osztatlan 
tanárképzésű hallgatók 
részére a fszt.14-es iro-
dában)(HKR 77. § (3), 
(10) HKR 337. § (4)) 

 Önkölt-
ség/Költségtérítés 
befizetésének határ-
ideje (HKR 131. § (1) 
bekezdés) további in-
formáció: 
https://qter.elte.hu/Sta
tikus.aspx/GyIK-
NeptunBevezetes#Pen
zugy 

16.  kedd   

17.  szerda   

18.  csütörtök   

19.  péntek   

20.  szombat   

21.  vasárnap   

22.  hétfő  A Tanulmányi Hivatalban 

https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-NeptunBevezetes#Penzugy
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-NeptunBevezetes#Penzugy
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-NeptunBevezetes#Penzugy
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-NeptunBevezetes#Penzugy
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az ügyfélfogadás szünetel 

23.  kedd  Nemzeti Ünnep 

24.  szerda   

25.  csütörtök   

26.  péntek   

27.  szombat   

28.  vasárnap   

29.  hétfő 

 Őszi szünet első napja 
A Tanulmányi Hivatalban 
az őszi szünet alatt az 
ügyfélfogadás szünetel. 

30.  kedd   

31.  szerda  Őszi szünet utolsó napja 

NOVEMBER 

1.  csütörtök  Mindenszentek 

2.  péntek 
 A Tanulmányi Hivatalban 

az ügyfélfogadás szünetel 

3.  szombat   

4.  vasárnap   

5.  hétfő   

6.  kedd   

7.  szerda   

8.  csütörtök   

9.  péntek   

10.  szombat   

11.  vasárnap   

12.  hétfő   

13.  kedd   

14.  szerda   

15.  csütörtök   

16.  péntek 

1400 

 

 

 

 Szakdolgozat – tanári 
képzés kivételével – le-
adásának utolsó napja 
(HKR 338. § (1)) 

17.  szombat   

18.  vasárnap   

19.  hétfő 

1600 Témabejelentő lap be-
nyújtásának utolsó nap-
ja a tanári mesterszakos 
hallgatók számára, a 
2018/2019 tavaszi félév-
ben záróvizsgát tevő taná-
ri képzésben résztvevő 
hallgatóknak a fszt. 14-es 
irodában. (a PPK-s pél-
dányt a PPK kari honlap-
ján közzétett határidőig 
kell benyújtani) 

20.  kedd   

21.  szerda 

1600 Tanári szakdolgozat 
leadási határideje a 
2019. januári záróvizsgá-
zók esetében. (fszt. 14. 
iroda) 

22.  csütörtök   

23.  péntek   

24.  szombat   

25.  vasárnap   

26.  hétfő   

27.  kedd   

28.  szerda   

29.  csütörtök   

30.  péntek 

  Oklevél mintalap aláírá-
sának első napja 

 Osztatlan tanárképzés-
ben résztvevő hallga-
tóknál a szakképzett-
ség-választás első nap-
ja 

DECEMBER 

1.  szombat   

2.  vasárnap   

3.  hétfő   

4.  kedd   

5.  szerda   

6.  csütörtök 
1800 A 2018/2019. tanév őszi 

félévi vizsgajelentkezés 
első napja 

7.  péntek   

8.  szombat   

9.  vasárnap   

10.  hétfő   

11.  kedd   

12.  szerda   

13.  csütörtök   

14.  péntek 
 A 2018/2019. tanév őszi 

félévi szorgalmi időszak 
utolsó napja 

15.  szombat   

16.  vasárnap 

1700 

 

 

 

1700 

 A 2018/2019. tavaszi 
félév regisztrációs idő-
szakának első napja 
(Neptunban) 

 Előzetes kurzusfelvétel 
első napja 

17.  hétfő 
 A 2018/2019. tanév őszi 

félévi vizsgaidőszak első 
napja 

18.  kedd   

19.  szerda  A Tanulmányi Hivatalban 
december 19. és január 2. 
között a félfogadás szüne-
tel. 

20.  csütörtök  

21.  péntek 
 

22.  szombat   
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23.  vasárnap   

24.  hétfő   

25.  kedd  Karácsony 

26.  szerda  Karácsony 

27.  csütörtök   

28.  péntek 

1700 Osztatlan tanárképzésben 
résztvevő hallgatóknál a 
szakképzettség-választás 
utolsó napja 

29.  szombat   

30.  vasárnap   

31.  hétfő   

JANUÁR 

1.  kedd  Újév 

2.  szerda   

3.  csütörtök 
 A 2018/2019 őszi félévi 

záróvizsga időszak első 
napja 

4.  péntek 

1200 

 
Osztatlan tanárképzésben 
résztvevő hallgatók részé-
re szakváltási kérelmek 
leadásának utolsó napja 
(HKR 34/B §. (7)) 

5.  szombat   

6.  vasárnap   

7.  hétfő   

8.  kedd   

9.  szerda   

10.  csütörtök   

11.  péntek   

12.  szombat   

13.  vasárnap   

14.  hétfő   

15.  kedd   

16.  szerda   

17.  csütörtök   

18.  péntek   

19.  szombat   

20.  vasárnap   

21.  hétfő 

1600 

 
TB kérvények leadásá-
nak utolsó napja. A kér-
vényeket a szakos tanul-
mányi előadóknál kell 
leadni. 

22.  kedd   

23.  szerda 
 A 2018/2019 őszi félévi 

záróvizsga időszak utol-
só napja 

24.  csütörtök   

25.  péntek 

 Szakdolgozati cím mó-
dosításának lehetséges 
utolsó napja (a 
2018/2019. tavaszi félév-
ben záróvizsgázni szándé-
kozó BA, MA képzés ese-
tén és szakirányú tovább-
képzésben részt vevő hall-
gatók részére) a fszt. 17. 
irodában (HKR 77. § (8 
a), (10)) 

26.  szombat   

27.  vasárnap   

28.  hétfő   

29.  kedd   

30.  szerda   

31.  csütörtök   

FEBRUÁR 

1.  péntek 

 
1600 

 

 A 2018/2019. tanév 
őszi félévi vizsgaje-
lentkezés és vizsga-

 
1600 

 

2000 

 

1600 

 

időszak utolsó napja 

 Előzetes kurzusfelvétel 
utolsó napja 

 Rangsorolásos kurzus-
felvétel első napja 

 Értékelésre vonatkozó 
adattal szembeni kifo-
gások beadásának első 
napja (HKR 65. § (6)) 

2.  szombat   

3.  vasárnap   

4.  hétfő 

 
 
 
 
1600 

 
 
 
 
1600 

 

 A 2018/2019. tavaszi 
félév regisztrációs idő-
szakának első napja 

 A kreditátvitel kérel-
mek leadásának első 
napja (tanárképzés: 
fszt. 14., minden to-
vábbi képzés fszt. 25. 
iroda) HKR 34 §. (10) 

 A 2018/2019. tanév ta-
vaszi félévére vonatko-
zó, kizárólag a 2019. 
január 21. után keletke-
zett tanulmányi kérel-
mek leadási határideje. 
Felhívjuk figyelmü-
ket, hogy a Tanul-
mányi Hivatal csak 
azokat a kérvényeket 
kezeli külön-eljárási 
díj megfizetése nél-
kül, melyek tartal-
mukból fakadóan 
2019. január 21. előtt 
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nem voltak benyújt-
hatóak. 

5.  kedd   

6.  szerda   

7.  csütörtök 
1700 

 
Rangsorolásos kurzusfel-
vétel utolsó napja 

8.  péntek 

800 

 
 
1200 

 
 
 
 
 
1700 

 

 Versenyjelentkezés első 
napja 

 Személyes megjelenést 
igénylő regisztráció 
(tanulmányok folytatá-
sának vagy szünetelte-
tés bejelentésének) 
utolsó napja 

 Értékelésre vonatkozó 
adattal szembeni kifo-
gások beadásának utol-
só napja (HKR 65. § 
(6)) 

9.  szombat   

10.  vasárnap 

2000 

 
A 2018/2019. tavaszi fé-
lév regisztrációs időszaká-
nak utolsó napja 
(Neptunban) 

11.  hétfő   2018/2019. tavaszi fé-

lév szorgalmi időszaká-
nak első napja 

 A 2018/2019. tavaszi 
féléves záróvizsgára je-
lentkezés első napja 
(Neptunon keresztül) 

12.  kedd   

13.  szerda 
 Diplomaosztó ünnepélyek 

– Gólyavár, Mária Terézia 
terem 

14.  csütörtök   

15.  péntek 

1600 

 
 
1200 

 

 Versenyjelentkezés 
utolsó napja 

 A kreditátviteli ké-
relmek leadásának 
utolsó napja (tanár-
képzés: fszt. 14., min-
den további képzés 
fszt. 25. iroda) HKR 34 
§. (10) 

16.  szombat   

17.  vasárnap   

18.  hétfő 

1600 

 
 

 Költségtérí-
tés/önköltség tárgyú 
méltányossági kérvé-

 
 
 
 
 
 
 
 
1600 

 

nyek (szükséges igazo-
lásokkal együtt), illetve 
túlfutó hallgatóknak 
kreditdíj-fizetési kére-
lem leadásának határ-
ideje – határidő jog-
vesztő (fszt. 15. iroda) 

 A 2018/2019 tanév ta-
vaszi féléves kivételes 
tanulmányi rend ké-
relem leadásának utol-
só napja 

 Utólagos kurzusfelvétel 
első napja 62/A. § 

19.  kedd   

20.  szerda   

21.  csütörtök   

22.  péntek 
1200 

 
Utólagos kurzusfelvétel 
utolsó napja 62/A. § 

23.  szombat   

24.  vasárnap   

25.  hétfő   

26.  kedd   

27.  szerda   

28.  csütörtök   
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Kérjük, a határidős jegyzék mellett a hirdetményeinket folyamatosan figyelje! 

A tanulmányi és tanárképzési referensek ügyfélfogadása: 

hétfő 1300-1600 

szerda 900-1200 és 1300-
1600 

péntek 900-1200 

 

A nyilvántartási referens ügyfélfogadása: 

fszt. 30. iroda: 

hétfő 1300-1600 

szerda 900-1200 és 1300-
1600 

 

A felvételi referensek ügyfélfogadása: 

hétfő 1300-1600 

szerda 900-1200 és 1300-
1600 

A záróvizsga referens ügyfélfogadása: 

hétfő 1300-1600 

szerda 900-1200 és 1300-
1600 

péntek 900-1200 

A tantervi és tanrendi referensek ügyfélfogadása: 

    

hétfő 1300-1600 

szerda 900-1200 és 1300-
1600 

péntek 900-1200 

 


