
Az aktuális tanügyi időrend a Questura honlapján elérhető:

https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Idorend

Regisztráció (iratkozás) 2022-05-15 17:00 - 2022-09-11 20:00
Az aktuális tanügyi időrend a Questura 

honlapján elérhető:
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Idorend

Félévek rendje

Félév Regisztrációs időszak (regisztrációs hét) Szorgalmi időszak Vizsgaidőszak

2022/23/1                        –2022-09-11 2022-09-12–(2022-12-17) 2022-12-09 2022-12-19–2023-02-04

Adminisztratív Tárgyfelvétel
szervezet Előzetes jelentkezés Rangsorolásos jelentkezés Versenyjelentkezés

IK 2022-05-15 17:00–2022-08-26 16:00 2022-09-02 20:00–2022-09-08 17:00 2022-09-09 15:00–2022-09-16 16:00

IK SEK 2022-05-15 17:00–2022-09-02 16:00 2022-09-02 20:00–2022-09-08 17:00 2022-09-09 15:00–2022-09-16 16:00

IDŐPONT FELADAT HOGYAN/HOL SZÜKSÉGES IRATOK/CSATOLMÁNYOK

őszi tanév regisztrációs hét ünnepélyes eskütétele pontos időpont és helyszín tájékoztató levélben fehér kesztyű, alkalomhoz illő öltözék

őszi tanév regisztrációs hét beíratkozás pontos időpont és helyszín tájékoztató levélben

-Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerből kinyomtatott és aláírt beiratkozási nyilatkozat.

-Eredeti érettségi bizonyítványa, - amennyiben oklevél alapján nyert felvételt, akkor oklevele is és 

annak fénymásolata.

-Eredeti nyelvvizsga bizonyítványa (ha van) és annak fénymásolata

-érvényes személyi igazolványa, lakcímkártyája

-adóazonosító jele (adó igazolvány)

-társadalombiztosítási azonosító jele – TAJ szám (hatósági bizonyítvány)

-1 db igazolványkép (a hátoldalra írja rá a nevét).

-Elérhetőségei leírva

beiratkozáskor INF-es azonosító LOVARDA

őszi tanév regisztrációs hét Passzív félév beállítása
Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,                          

IK - Passzív félév (elsősök)

szorgalmi időszak 1. hét péntek
költségtérítés/önköltség mérséklésével kapcsolatos 

kérelem

Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,                        

IK - Tandíj csökkentési kérelem
Csatolva igazolás az indokról, részletes tájékoztatás a kérvényen.

ősz/tavaszi tanév regisztrációs hét tanegység-elfogadási kérelem
Tanulmányi előadónál                                                              

IK TH honlap Tanegység-elfogadási kérelem

-kitöltött nyomtatvány

-teljesítési igazolás

-egyéb karon/más egyetemen végzett tárgyak hitelesített tematikája

október 15./március 15. önköltség befizetése
Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben jóváírni az 

elutalt önköltséget

baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt a 

hallgató személyesen vagy meghatalmazott 

útján – az ok bekövetkeztét vagy az akadály 

elhárulását követő 8 napon belül 

passziválás - regisztráció visszavonása rendkívüli esetben 

okt. 14-ig

Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,    Szakos 

jogviszony szüneteltetése rendkívüli okból
a váratlan ok igazolására szolgáló eredeti dokumentum bemutatása

aktív státusz beállítását követően tárgyfelvétel estis hallgatóknak Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben

BSc, FSZ I. évfolyam

2022/23 1. FÉLÉV

https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Idorend

