
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
Tanulmányi Hivatal 

 
HATÁRIDŐS JEGYZÉK 
2022/2023. tanév őszi félév 

 

Tisztelt Hallgató! 

Kérjük, a Határidős jegyzék mellett a hirdetményeinket folyamatosan figyelje, a Neptun 
üzeneteket figyelmesen olvassa el! 

 

A Határidős jegyzék a félév során kiegészülhet, módosulhat további, a rendkívüli 

tanulmányi és vizsgaszabályzatban rögzített határidőkkel. 

 

A BTK Tanulmányi Hivatalának elérhetőségei megtekinthetők: 

https://www.btk.elte.hu/Tanulmanyi_Hivatal_munkatarsainak_elerhetosegei 

A Tanulmányi Hivatal ügyfélfogadási ideje 2022. december 5.-től:  

Hetente egyszer, csütörtöki napon, kizárólag 14 órától 16 óráig. Legkésőbb 15:45-ig tudjuk az érkezőket 

fogadni, mivel azt követően az épületet zárják. 

Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4., A épület fszt. 14-es iroda. 

 

AUGUSZTUS 

20. szombat  Államalapítás Ünnepe 

23. kedd 800 Beiratkozás első napja 

26. péntek 1500 Beiratkozás utolsó napja 

 

SZEPTEMBER 
A 2022/2023-as tanév I. félév 
aktív regisztrációját követően 

A 2022/2023. tanév őszi féléves kivételes tanulmányi rend kérelem 
elektronikus benyújtása HKR 74. § 

2. péntek 1600 Előzetes kurzusfelvétel utolsó napja HKR 4. § (2) 49 

2000 Rangsorolásos kurzusfelvétel első napja HKR 4. § (2) 49 

7. szerda  Kreditátviteli kérelmek elektronikus benyújtásának első napja HKR 
34. § (10) 

8. csütörtök 1700 Rangsorolásos kurzusfelvétel utolsó napja HKR 4. § (2) 49 

9. péntek 800 Versenyjelentkezés első napja HKR 4. § (2) 49 

 Tanévnyitó ünnepség 

11. vasárnap 2000 OTAK szakképzettség-választás utolsó napja 
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2000 2022/2023. tanév őszi félév regisztrációs időszakának utolsó napja 
HKR 54. § 

12. hétfő  2022/2023. tanév őszi félév szorgalmi időszakának első napja 

 Szakdolgozati cím módosításának lehetséges utolsó napja  
(a 2022/2023. tanév őszi félévben záróvizsgázni szándékozó BA, MA 
képzésben részt vevő hallgatók részére)  

 2022/2023. tanév őszi féléves záróvizsgára jelentkezés első napja 
(tanárképzés kivételével minden képzésen, Neptunon keresztül) 

16. péntek  A kreditátviteli kérelmek elektronikus benyújtásának utolsó napja 
HKR 34. § (10) 

1600 Versenyjelentkezés utolsó napja HKR 4. § (2) 49 

19. hétfő  Költségtérítés/önköltség tárgyú méltányossági kérvények 
(szükséges igazolásokkal együtt), illetve túlfutó hallgatóknak kreditdíj-
fizetési kérelem leadásának határideje – határidő jogvesztő 

 A 2022/2023. tanév őszi féléves kivételes tanulmányi rend kérelem 
elektronikus benyújtásának utolsó napja 

 Utólagos kurzusfelvétel első napja HKR 62/A. § 

20. kedd  UNESCO Egyetemi Sport Nemzetközi Napja (Nem tanítási szünet) 

23. péntek  Utólagos kurzusfelvétel utolsó napja HKR 62/A. § 

 

OKTÓBER 

3. hétfő 800 Szakdolgozati cím elektronikus bejelentésének első napja 
a 2022/2023. tanév tavaszi félévben záróvizsgázni szándékozó BA, 
MA képzésben és szakirányú továbbképzésben részt vevő 
hallgatók részére 

800 Szakdolgozati téma elektronikus bejelentésének első napja  
2023/2024. tanév őszi félévben záróvizsgázni szándékozó 
osztatlan tanárképzésű hallgatók részére. 

7. péntek  2022/2023. tanév őszi féléves záróvizsgára jelentkezés utolsó 
napja (tanárképzés kivételével minden képzésen, Neptunon 
keresztül) 

15. szombat  Önköltség/költségtérítés befizetésének határideje  
HKR 131. § (1) további információ:    
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Penzugy 

2000 Szakdolgozati cím elektronikus bejelentésének utolsó napja  
a 2022/2023. tanév tavaszi félévben záróvizsgázni szándékozó BA, 
MA képzésben és szakirányú továbbképzésben részt vevő 
hallgatók részére 

2000 Szakdolgozati téma elektronikus bejelentésének utolsó napja  
2023/2024. tanév őszi félévben záróvizsgázni szándékozó 
osztatlan tanárképzésű hallgatók részére. 

23. vasárnap  Nemzeti ünnep 

31. hétfő  Szakdolgozat feltöltésének első napja (BA, MA, SZT, OTAK 
képzések) a Neptun tanulmányi rendszerbe HKR 338. § (1) 
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NOVEMBER 

1. kedd  Mindenszentek 

 Megajánlott jegy-beírási időszak első napja 

 Megajánlott jegy hallgatói elfogadás/elutasítási időszak első napja 

22. kedd 2000 Szakdolgozat – tanári képzés, valamint angol nyelvoktató képzés 
kivételével – feltöltésének utolsó napja a Neptun tanulmányi 
rendszerbe 

28. hétfő  Szakdolgozat feltöltésének utolsó napja a Neptun tanulmányi 
rendszerbe osztatlan tanárszakos hallgatóknak 

30. szerda 2000 Szakdolgozat feltöltésének utolsó napja a Neptun tanulmányi 
rendszerbe angol nyelvoktató szakos hallgatóknak 

 

December 

7. szerda 1900 A 2022/2023. tanév őszi félévi vizsgajelentkezés első napja 

9. péntek  A 2022/2023. tanév őszi félévi szorgalmi időszakának utolsó 
napja nappali munkarendben 

10. szombat  A 2022/2023. tanév őszi félévi szorgalmi időszakának utolsó 
napja esti és levelező munkarendben 

12. hétfő  Őszi szünet első napja 

17. szombat  Őszi szünet utolsó napja 

18. vasárnap 1700 A 2022/2023. tanév tavaszi félév regisztrációs időszakának első 
napja HKR 54. § 

1700 Előzetes kurzusfelvétel első napja HKR 4. § (2) 49 

19. hétfő  A 2022/2023. tanév őszi félévi vizsgaidőszak első napja 

25. vasárnap  Karácsony 

 Megajánlott jegy-beírási időszak utolsó napja 

26. hétfő  Karácsony 

 

Január 

1. vasárnap  Újév 

 Megajánlott jegy hallgatói elfogadás/elutasítási időszak utolsó napja 

2. hétfő  Osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatók részére szakváltási 
kérelmek leadásának utolsó napja (második aktív félév esetén) 
HKR 34/B §. (7) 

4. szerda  A 2022/2023. tanév őszi félévi záróvizsga időszak első napja  

16. hétfő 1600 TB-kérvények benyújtásának utolsó napja. 
A kérvényeket a szakos tanulmányi előadóhoz kell benyújtani. 
Benyújtható kérvények: 
Szakváltás, képzésváltás, munkarendváltás, hallgatói jogviszony 
szüneteltetésének hosszabbítása, tanegység ismételt felvétele, erős 
előfeltétel gyengítése  

25. szerda  A szakdolgozati cím módosításának lehetséges utolsó napja 

27. péntek  A 2022/2023. tanév őszi félévi záróvizsga időszak utolsó napja 
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Február 

8. szerda  A kreditátviteli kérelmek leadásának első napja HKR 34 §.(10) 

10. péntek 1600 Előzetes kurzusfelvétel utolsó napja HKR 4. § (2) 49 

1600 A 2022/2023. tanév őszi félévi vizsgajelentkezés utolsó napja 
nappali munkarendben 

1600 A 2022/2023. tanév őszi félévi vizsgaidőszak utolsó napja nappali 
munkarendben 

2000 Rangsorolásos kurzusfelvétel első napja HKR 4. § (2) 49 

11. szombat 1600 Értékelésre vonatkozó adattal szembeni kifogások beadásának első 
napja HKR 65. § (6) 

1600 A 2022/2023. tanév őszi félévi vizsgajelentkezés utolsó napja esti és 
levelező munkarendben 

1600 A 2022/2023. tanév őszi félévi vizsgaidőszak utolsó napja esti és 
levelező munkarendben 

16. csütörtök 1700 Rangsorolásos kurzusfelvétel utolsó napja HKR 4. § (2) 49 

17. péntek 1600 Versenyjelentkezés első napja HKR 4. § (2) 49 

 A kreditátviteli kérelmek leadásának utolsó napja HKR 34 §.(10) 

1600 TB-kérvények benyújtásának utolsó napja. 
A kérvényeket a szakos tanulmányi előadóhoz kell benyújtani. 
Benyújtható kérvények: 
Tanegység ismételt felvétele, erős előfeltétel gyengítése, hallgatói 
jogviszony szüneteltetésének hosszabbítása 

18. szombat 1700 Értékelésre vonatkozó adattal szembeni kifogások beadásának 
utolsó napja HKR 65. § (6) 

19. vasárnap 2000 A 2022/2023. tanév tavaszi félév regisztrációs időszakának utolsó 
napja HKR 54. § 

20. hétfő  2022/2023. tanév tavaszi félév szorgalmi időszakának első napja 

 Tavaszi szünet első napja 

1600 Költségtérítés/önköltség tárgyú méltányossági kérvények 
(szükséges igazolásokkal együtt), illetve túlfutó hallgatóknak 
kreditdíjfizetési kérelem leadásának határideje – a határidő jogvesztő 

25. szombat  Tavaszi szünet utolsó napja 

27. hétfő  2022/2023. tanév tavaszi félév szorgalmi időszakának első tanítási 
napja 

 

 

Március 

3. péntek 1600 Versenyjelentkezés utolsó napja HKR 4. § (2) 49 

 A 2022/2023. tanév tavaszi féléves kivételes tanulmányi rend 
kérelem leadásának utolsó napja 
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