
Számlaigénylő és/ vagy részletfizetési kérelem leadási 

határideje (önköltség)
2018. augusztus 17. (péntek)

Az önköltség összegének egyéni számlára történő 

beérkezése és NEPTUNon történő befizetésének 

határideje (2018. JÚLIUS 25-ÉN FELVETTEK)

2018. augusztus 24. (péntek)

Az önköltség összegének egyéni számlára történő 

beérkezése és NEPTUNon történő befizetésének 

határideje (2018. AUGUSZTUS 24-ÉN FELVETTEK)

2018. augusztus 31. (péntek)

Az önköltség összegének egyéni számlára történő 

beérkezése és NEPTUNon történő befizetésének 

határideje (FELSŐBB ÉVES HALLGATÓK)

2018. augusztus 31. (péntek)

A nagykőrösi képzési helyre felvett első éves nappali 

munkarendű hallgatók beiratkozása
2018. augusztus 27. (hétfő) 10.00

A budapesti képzési helyre felvett első éves 

óvodapedagógus, tanító szakos, nappali munkarendű 

hallgatók beiratkozása

2018. augusztus 28. (kedd) 10.00

A budapesti képzési helyre felvett első éves szociális 

munka, csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos nappali 

munkarendű hallgatók beiratkozása

2018. augusztus 28. (kedd) 14.00

Gólyatábor
2018. augusztus 30.-2018. 

szeptember 2. (csütörtök-vasárnap)

A budapesti képzési helyre felvett első éves 

óvodapedagógus, tanító szakos levelező munkarendű 

hallgatók, valamint ugyanezen szakokra pótfelvételi 

eljárással felvett nappali és levelező munkarendű 

hallgatók beiratkozása 

2018. augusztus 29. (szerda) 10.00

A budapesti képzési helyre felvett első éves szociális 

munka, csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos levelező 

munkarendű hallgatók,valamint ugyanezen szakokra 

pótfelvételi eljárással felvett nappali és levelező 

munkarendű hallgatók beiratkozása 

2019. augusztus 29. (szerda) 14.00

A nagykőrösi képzési helyre felvett első éves levelező 

munkarendű hallgatók, valamint a pótfelvételi eljárásban 

felvett nappali és levelező munkarendű hallgatók  

beiratkozása

2018. augusztus 30. (csütörtök) 

14.00

Átjelentkezési kérelmek leadási határideje 2018. augusztus 31. (péntek)

Diákhitel kérelmek bemutatási határideje 2018. augusztus 31. (péntek)

Egyetemi tanévnyitó: Fasori Református Egyházközség 

templomában
2018. szeptember 3. (hétfő) 10.00

TFK tanévkezdő Csendesnap (Nagykőrös)
2018. szeptember 8- 9. 

(szombat- vasárnap)

TFK évnyitó: Nagykőrösi Református Gyülekezet 

templomába

2018. szeptember 9. (vasárnap) 

10.00

Regisztrációs időszak a Neptunon
2018. szeptember 3-9. (hétfő-

vasárnap)

Tárgyfelvételi időszak (Neptun)
2018. szeptember 3-15. (hétfő-

szombat)

Utólagos (papír alapú) beiratkozás csak az I. 

évfolyamosok számára.
2018. szeptember 7. (péntek)

Vendéghallgatói jogviszony iránti kérelem (más 

intézményben) benyújtási határideje
2018. szeptember 7. (péntek)

Az őszi félév első tanítási napja 2018. szeptember 10. (hétfő)

Utólagos regisztráció (aktiválás, passzíválás) 2018. szeptember 14. (péntek)

Kreditátviteli kérelmek,

erős előfeltétel alóli felmentéssel gyenge előfeltételként 

történő párhuzamos felvétel,

mintatantervtől eltérő kurzusfelvétel,

vizsgakurzus iránti, kedvezményes tanrend iránti,

utólagos kurzusfelvételre és -leadásra vonatkozó 

kérelmek benyújtása leadási határideje.  

2018. szeptember 21. (péntek)

Utólagos passziválás iránti kérelem beadási határideje 2018. október 3. (szerda)

Károli Közösségi Napok (Tréning hét)
2018. október 24-27.  (szerda-

szombat)

Őszi szünet
2018. október 29- 2018. november 2. 

(hétfő-péntek)

Önköltség utolsó részletének befizetése részletfizetési 

engedély esetén
2018. november 15. (csütörtök)

Záróvizsgára jelentkezés határideje 2018. november 15. (csütörtök)

Szakdolgozat leadás határideje 2018. november 15. (csütörtök)

Vizsgajelentkezés kezdete 2018. november 26. (hétfő)

Az őszi félév utolsó tanítási napja (dékáni méltányossági 

kérelmek beadási határideje)
2018. december 14. (péntek)

A vizsgaidőszak első napja 2018. december 15. (szombat)

Abszolutórium kiállításának félévében, amennyiben csak 

kreditátvitel szükséges annak megszerzéséhez, a hallgató 

kérelmének beadási határideje

2018. december 28. (péntek)
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A vizsgaidőszak utolsó napja 2019. február 2. (szombat)

Diplomaosztó ünnepség Budapest 2019. február 1. (péntek)

Diplomaosztó ünnepség Nagykőrös 2019. február 3. (vasárnap)

Számlaigénylő és/ vagy részletfizetési kérelem leadási 

határideje (önköltség)
2019. január 18. (péntek)

Diákhitel kérelmek benyújtási határideje 2019. január 31. (csütörtök)

Az önköltség összegének egyéni számlára történő 

beérkezése és NEPTUNon történő befizetésének 

határideje

2019. február 1. (péntek)

Átjelenkezési kérelmek leadási határideje 2018. február 1. (péntek)

Regisztrációs hét a Neptunon 2019. február 4-10. (hétfő-vasárnap)

Tárgyfelvétel a Neptunon 2019. február 4-16. (hétfő-szombat)

Vendéghallgatói jogviszony iránti kérelem (más 

intézményben) benyújtási határideje
2019. február 8. (péntek)

A tavaszi félév első tanítási napja 2019. február 11. (hétfő)

Utólagos regisztráció (aktiválás, passzíválás) 2019. február 15. (péntek)

Kreditátviteli kérelmek,

erős előfeltétel alóli felmentéssel gyenge előfeltételként 

történő párhuzamos felvétel,

mintatantervtől eltérő kurzusfelvétel,

vizsgakurzus iránti, kedvezményes tanrend iránti,

utólagos kurzusfelvételre és -leadásra vonatkozó 

kérelmek benyújtása leadási határideje.  

2019. február 22. (péntek)

Utólagos passziválás iránti kérelem beadási határideje 2019. március 4. (hétfő)

Károli Közösségi Napok (Tréning hét) 2019. április 8-12. (hétfő-péntek)

Önköltség utolsó részletének befizetése részletfizetési 

engedély esetén
2019. április 15. (hétfő)

Tavaszi szünet 2019. április 15-19. (hétfő-péntek)

Záróvizsgára jelentkezés határideje 2019. április 15. (hétfő)

Szakdolgozatok leadási határideje 2019. április 15. (hétfő)

A tavaszi félév utolsó tanítási napja (dékáni 

méltányossági kérelmek leadási határideje)
2019. május 17. (péntek)

A vizsgaidőszak első napja 2019. május 18. (szombat)

Abszolutórium kiállításának félévében, amennyiben csak 

kreditátvitel szükséges annak megszerzéséhez, a hallgató 

kérelmének beadási határideje

2019. május 31. (péntek)

Átsorolási (finanszírozási forma váltási) kérelmek leadási 

határideje
2019. június 25. (kedd)

A vizsgaidőszak utolsó napja 2019. június 28. (szombat)

A tavaszi félév utolsó napja 2019. június 29. (vasárnap)

Diplomaosztó ünnepség Nagykőrös 2019. június 30. (vasárnap) 10.00

Diplomaosztó ünnepség Budapest Kari hirdetmény alapján
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