
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

PTI MSc Felvételkor SZAKIRÁNY VÁLASZTÁS Tanulmányi előadónál

őszi/tavaszi tanév regisztrációs hét beiratkozás pontos időpont és helyszín tájékoztató levélben Eredeti oklevele, melynek bemutatása nélkül felvétele érvénytelen! - és 

annak fénymásolata, (akik még nem kapták meg az oklevelüket - hivatalos 

igazolás, mely szerint az oklevél kiállítása folyamatban van)

•  eredeti nyelvvizsga bizonyítványa   -  és annak fénymásolata,

•  személyi igazolványa,

• más intézményből jövőknek: adókártya, TAJ kártya - ezek fénymásolata, 

valamint bankszámlaszám 

•  1 db igazolványkép (a hátoldalra írja rá a nevét),

•   a Neptunból kinyomtatott és aláírt:

    - beiratkozási nyilatkozat,

    - nyilatkozat az elhasznált államilag támogatott félévekről (amennyiben 

szerepel a nyomtatványok között)

- belépési nyilatkozat az ELTE Alumni szervezetébe

beiratkozáskor INF-es azonosító LOVARDA -

regisztációs héten Tárgyfelvétel-rangsorolásos jelentkezés Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben

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.

szorgalmi időszak 1. hét péntek előfeltétel alóli mentességet kér Tanulmányi előadónál                                                           

IK TH honlap IK-kérvény formanyomtatványa

a tárgy oktatójának és a tanszékvezető aláírásával ellátott Dékánhelyettesi 

kérelem

Msc I. évfolyam

2022/23 1. FÉLÉV

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


regisztációs héten tanegység-elfogadási kérelem
Tanulmányi előadónál                                                           

IK TH honlap Tanegység-elfogadási kérelem

Pontosan kitöltött kérelem, csatoltan az elvégzett tárgyakról az 

igazolás(teljesítés igazolás), valamint szükség esetén hitelesített tematika

szorgalmi időszak 1. hete a felvételi eljárásban előírt pótlandó kreditek 
Tanulmányi előadónál                                                           

IK TH honlap IK-kérvény formanyomtatványa

a specializáció felelős oktató jelöli ki az elvégzendő tárgyakat, támogatja a 

kérvényt és ezen tárgyak esetén az előfeltételek elengedését is. SZT: Kozsik 

Tamás, MOD: Fridli Sándor, IR: Kiss Attila

szorgalmi időszak 1. hete tárgyfelvétel-versenyjelentkezés Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben

szorgalmi időszak 2. hete, péntek
utólagos tárgyfelvétel, a tárgyfelvételi időszak vége után 

(mintatanterv szerinti tárgyakra)

Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,                                                 

Utólagos tárgyfelvételi kérelem tanév/félév

szorgalmi időszak 3. hete, péntek
utólagos tárgyfelvétel-tanegység-elfogadási kérelmet 

leadó hallgatóknak

Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,                                                 

Utólagos tárgyfelvételi kérelem tanév/félév

szorgalmi időszak 3. hete, péntek
utólagos tárgyleadás-tanegység-elfogadási kérelmet 

leadó hallgatóknak

Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,                                                 

Utólagos tárgyleadási kérelem tanév/félév

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

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. 

Részletek: HKR 131. § (3)


