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HASZNOS TUDNIVALÓK (határidős jegyzék előzetes) 
2020/2021 tanév őszi félév 

 

AUGUSZTUS 

20. csütörtök    Államalapítás Ünnepe 

25. kedd    Beiratkozás első napja 

26. szerda    Beiratkozás 

27. csütörtök    Beiratkozás 

28. péntek 1600 
2000 

- Előzetes kurzusfelvétel utolsó napja (HKR 4. § (2) 49.) 
- Rangsorolásos kurzusfelvétel első napja (HKR 4. § (2) 49.) 
- Beiratkozás utolsó napja 

31. hétfő   A 2020/2021 tanév őszi félévére vonatkozó, kizárólag a 2020. július  
 6. után keletkezett tanulmányi kérelmek elektronikus benyújtása.  
 Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tanulmányi  
 Hivatal csak azokat a kérvényeket kezeli külön-eljárási   
 díj megfizetése nélkül, melyek tartalmukból fakadóan  
 2020. július 6-ig nem voltak benyújthatóak. 

 

 

SZEPTEMBER 

2. szerda 800   A kreditátviteli kérelmek elektronikus benyújtásának első napja  
  HKR 34 §. (10) 

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

4.  péntek  
800 

- Tanévnyitó  
- Versenyjelentkezés első napja 

6. vasárnap 2000 
2000 

- OTAK szakképzettség-választás utolsó napja 
- A 2020/2021 tanév őszi félévi regisztrációs időszakának   
  utolsó napja (HKR 54. §) 

7. hétfő  - A 2020/2021 tanév őszi félévi szorgalmi időszakának első napja 
- A szakdolgozati cím módosításának lehetséges utolsó napja  
  (a 2020/2021 őszi félévben záróvizsgázni szándékozó BA, MA   
  képzés) 
- A 2020/2021 őszi féléves záróvizsgára jelentkezés első napja   
  (minden képzésen, kivéve tanárképzés, Neptunon keresztül) 

11. péntek 1200 
 

1600 

- A kreditátviteli kérelmek elektronikus benyújtásának utolsó   
  napja HKR 34 §. (10) 
- Versenyjelentkezés utolsó napja 

14. hétfő  - Költségtérítés/önköltség tárgyú méltányossági kérvények  
  (szükséges igazolásokkal együtt), illetve túlfutó hallgatóknak    
  kreditdíj-fizetési kérelem elektronikus benyújtása – a határidő  
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  jogvesztő 
- A 2020/2021 tanév őszi féléves kivételes tanulmányi rend  
  kérelem elektronikus benyújtásának utolsó napja  
- Utólagos kurzusfelvétel első napja 62/A. § 

18. péntek    Utólagos kurzusfelvétel utolsó napja 62/A. § 

25. péntek    Tanítási szünet (UNESCO Egyetemi Sport   
  Nemzetközi Napja) 

 

OKTÓBER 

2. péntek   A 2020/2021. tanév őszi félévi záróvizsgára jelentkezés utolsó  
 napja (minden képzésen, kivéve tanárképzés, Neptunon   
 keresztül) 

15. csütörtök   Önköltség/Költségtérítés befizetésének határideje (HKR 131.    
 § (1) bekezdés) további információ:    
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-
NeptunBevezetes#Penzugy 

16. péntek 1200 

 
 
 
1200 

- Szakdolgozati cím elektronikus bejelentésének utolsó napja  
 minden képzési formában (a 2020/2021 tavaszi félévben   
 záróvizsgázni szándékozó BA, MA képzésben és szakirányú   
 továbbképzésben részt vevő hallgatók részére 
- Szakdolgozati cím elektronikus bejelentésének utolsó napja  
 2021/2022 őszi félévben záróvizsgázni szándékozó osztatlan  
 tanárképzésű hallgatók részére.  

23. péntek   Nemzeti Ünnep (munkaszüneti nap) 

26. hétfő   Őszi szünet első napja 

31. szombat   Őszi szünet utolsó napja 

 

NOVEMBER 

1. vasárnap   Mindenszentek 

15. vasárnap   Témabejelentő lap elektronikus benyújtásának utolsó napja a  
 tanári mesterszakos hallgatók számára, a 2020/2021 tavaszi  
 félévben záróvizsgát tevő tanári képzésben résztvevő hallgatóknak.   
 (a PPK-s példányt a PPK kari honlapján közzétett határidőig kell  
 benyújtani) 

16. hétfő 1600 

 

 Szakdolgozat – tanári képzés kivételével – Neptunban történő  
 benyújtásának utolsó napja (HKR 338. § (1)) 

20. péntek 1200  Tanári mesterképzés szakdolgozat Neptunban történő  
 benyújtásának határideje a 2021. januári záróvizsgázók esetében. 

 

 

 

 

 

 

https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-
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DECEMBER 

12. szombat  A 2020/2021 tanév őszi félévi szorgalmi időszakának utolsó napja 

14. hétfő  A 2020/2021 tanév őszi félévi vizsgaidőszak első napja 

25. péntek  Karácsony 

26. szombat  Karácsony 

 

JANUÁR 

1. péntek  Újév 

30. szombat  A 2020/2021 tanév őszi félévi vizsgaidőszak utolsó napja 

 

FEBRUÁR 

7. vasárnap  A 2020/2021 tanév tavaszi félévi regisztrációs időszakának   
utolsó napja (HKR 54. §) 

8. hétfő  A 2020/2021 tanév tavaszi félévi szorgalmi időszakának első napja 
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Kérjük, a határidős jegyzék mellett a hirdetményeinket folyamatosan figyelje, a Neptun 
üzeneteket figyelmesen olvassa el! 

 

A BTK Tanulmányi Hivatalának ügyfélfogadása megtekinthető: 

Tanulmányi és Tantervi Csoport: 

https://www.btk.elte.hu/szervezetek/721/tanulmanyi-es-tantervi-csoport 

Felvételi Iroda: 

https://www.btk.elte.hu/szervezetek/719/felveteli-iroda 

Nyilvántartási és Informatikai Csoport: 

https://www.btk.elte.hu/szervezetek/720/nyilvantartasi-es-informatikai-csoport 
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