
KRE-TFK tanulmányi határidők a 2020/2021. tanévre vonatkozóan

Számlaigénylő kérelem leadási határideje (önköltséges hallgatók esetén) 2020. augusztus 16. (vasárnap)

Részletfizetési kérelem leadási határideje (NEPTUN rendszeren keresztül)
a kivetett önköltség fizetési határidejét 

megelőző munkanap 14 óráig

Az általános felvételi eljárásban felvett első éves hallgatóknak, az önköltség összegének 

egyéni számlára történő beérkezése és NEPTUN-on történő befizetésének határideje
2020. augusztus 27. (csütörtök)

A nagykőrösi és budapesti képzési helyre, általános és hitéleti felvételi eljárásában felvett, 

első éves, nappali munkarendű hallgatók beiratkozása
2020. augusztus 31. (hétfő) 10.00

A nagykőrösi és budapesti képzési helyre, általános és hitéleti felvételi eljárásában felvett, 

első éves levelező munkarendű hallgatók beiratkozása
2020. szeptember 1. (kedd) 10.00

Diákhitel kérelem ügyintézési határideje 2020. augusztus 31. (hétfő)

Pedagógus szakvizsga és tanító műveltségterület részismereti képzés jelentkezési határideje 2020. szeptember 1. (kedd)

Pedagógus szakvizsga és tanító műveltésgterület képzésre jelentkezők számlaigénylő 

kérelmeinek leadási határideje
2020. szeptember 1. (kedd)

A pótfelvételi eljárásban felvett első éves hallgatóknak, az önköltség összegének egyéni 

számlára történő beérkezése és a NEPTUN-on történő befizetésének határideje
2020. szeptember 3. (csütörtök)

A nagykőrösi és budapesti képzési helyre, pótfelvételi eljárással felvett nappali és levelező 

hallgatók beiratkozása 
2020. szeptember 4. (péntek) 14.00

Gólyatábor (budapesti képzési hely hallgatóinak) 2020. szeptember 2-4. (szerda-péntek)

Gólyatábor (nagykőrösi és kecskeméti képzési hely hallgatóinak) 2020. szeptember 4-5. (péntek-szombat)

Felsőbb éves hallgatóknak az önköltség/költségtérítési díj összegének egyéni számlára 

történő beérkezése és NEPTUN-on történő befizetésének határideje
2020. szeptember 3. (csütörtök)

Átvétel más felősoktatási intézményből tárgyú kérelmek leadási határideje 2020. szeptember 4. (péntek)

Munkarend-, szak- és képzési hely változtatás iránti kérelmek leadási határideje 2020. szeptember 4. (péntek)

Egyetemi tanévnyitó 2020. szeptember 7. (hétfő)

TFK tanévnyitó (Nagykőrös) 2020. szeptember 6. (vasárnap)

Regisztrációs időszak a NEPTUN-ban (felsőbb évesek részére)
2020. szeptember 7. (hétfő) -

2020. szeptember 13. (vasárnap)

TFK félévkezdő Csendesnap (Nagykőrös) Kari hirdetmény alapján

Utólagos (papír alapú) beiratkozás határideje (csak az első évfolyam számára) 2020. szeptember 7. (hétfő)

Utólagos regisztráció iránti kérelmek határideje (csak az felsőbb évfolyamok számára) 2020. szeptember 16. (szerda)

Pedagógus szakvizsga és tanító műveltségterület képzésre felvett hallgatók önköltség 

összegének egyéni számlára történő beérkezése és NEPTUN-on történő befizetésének 

határideje

2020. szeptember 10. (csütörtök)

Pedagógus szakvizsga és tanító műveltségterület  képzésre felvett hallgatók beiratkozása 

(Nagykőrös)
2020. szeptember 11. (péntek) 14.00

Tantárgyfelvételi időszak a NEPTUN-ban (alapképzési szakok) 2020. szeptember 7-20. (hétfő-vasárnap)

Tantárgyfelvételi időszak a NEPTUN-ban (szakirányú továbbképzés, részismereti képzés)
2020. szeptember 11-20. (péntek-

vasárnap)

Az őszi félév első tanítási napja 2020. szeptember 14. (hétfő)

TFK tanévnyitó (Marosvásárhely) 2020. szeptember 27. (vasárnap)

Kreditátviteli kérelmek, párhuzamos tantárgyfelvétel, mintatantervtől eltérő kurzusfelvétel, 

vizsgakurzus iránti, kedvezményes tanrend iránti, utólagos kurzusfelvételre és -leadásra 

vonatkozó kérelmek benyújtása leadási határideje

2020. szeptember 25. (péntek)

Utólagos passziválás iránti kérelem leadási határideje 2020. október 7. (szerda)

Károli Közösségi Napok (Tréning hét) 2020. október 19-22. (hétfő-csütörtök)

Őszi szünet 2020. október 26-30. (hétfő-péntek)

Önköltség/költségtérítés utolsó részletének befizetése részletfizetési engedély esetén 2020. november 15. (vasárnap)

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

1. oldal, összesen: 3



KRE-TFK tanulmányi határidők a 2020/2021. tanévre vonatkozóan

Záróvizsgára jelentkezés határideje 2020. november 15. (vasárnap)

Szakdolgozat leadás határideje 2020. november 15. (vasárnap)

Vizsgajelentkezés kezdete 2020. november 30. (hétfő)

Az őszi félév utolsó tanítási napja 2020. december 19. (szombat)

A vizsgaidőszak első napja 2020. december 19. (szombat)

DECEMBER

2. oldal, összesen: 3



KRE-TFK tanulmányi határidők a 2020/2021. tanévre vonatkozóan

Végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításának félévében, amennyiben csak kreditátvitel 

szükséges annak megszerzéséhez, a hallgató kérelmének beadási határideje
2021. január 1. (péntek)

Számlaigénylő kérelem leadási határideje (önköltséges hallgatók esetén) 2021. január 17. (vasárnap)

Oklevélátadó ünnepség (Budapest) Kari hirdetmény alapján

Oklevélátadó ünnepség (Nagykőrös) Kari hirdetmény alapján

Diákhitel kérelem ügyintézési határideje 2021. január 28. (csütörtök)

Az önköltség összegének egyéni számlára történő beérkezése és NEPTUN-on történő 

befizetésének határideje
2021. február 1. (hétfő)

Átvétel más felsőoktatási intézményből tárgyú kérelmek beadási határideje 2021. február 1. (hétfő)

Munkarend-, szak- és képzési hely változtatás iránti kérelmek beadási határideje 2021. február 1. (hétfő)

A vizsgaidőszak utolsó napja 2021. február 6. (szombat)

Regisztrációs hét a NEPTUN-ban 2021. február 8-14. (hétfő-vasárnap)

Tantárgyfelvétel a NEPTUN-ban 2021. február 8-21. (hétfő-vasárnap)

TFK félévkezdő Csendesnap (Nagykőrös) Kari hirdetmény alapján

A tavaszi félév első tanítási napja 2021. február 15. (hétfő)

Utólagos regisztrációs kérelmek leadási határideje 2021. február 17. (szerda)

Kreditátviteli kérelmek, párhuzamos tantárgyfelvétel, mintatantervtől eltérő kurzusfelvétel, 

vizsgakurzus iránti, kedvezményes tanrend iránti, utólagos kurzusfelvételre és -leadásra 

vonatkozó kérelmek benyújtása leadási határideje  

2021. február 26. (péntek)

Utólagos passziválás iránti kérelem beadási határideje 2021. március 15. (hétfő)

Tavaszi szünet
2021. március 29. - április 2. (hétfő-

péntek)

Károli Közösségi Napok (Tréning hét) 2021. április 6-9. (kedd-péntek)

Önköltség/ költségtérítési díj utolsó részletének befizetése részletfizetési engedély esetén 2021. április 15. (csütörtök)

Záróvizsgára jelentkezés határideje 2021. április 15. (csütörtök)

Szakdolgozatok leadási határideje 2021. április 15. (csütörtök)

Vizsgajelentkezés kezdete 2021. május 3. (hétfő)

A tavaszi félév utolsó tanítási napja 2021. május 22. (szombat)

A vizsgaidőszak első napja 2021. május 25. (kedd)

Végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításának félévében, amennyiben csak kreditátvitel 

szükséges annak megszerzéséhez, a hallgató kérelmének beadási határideje
2021. június 4. (péntek)

A vizsgaidőszak utolsó napja 2021. július 3. (szombat)

Átsorolási kérelmek leadási határideje 2021. július 9. (péntek)

Diplomaosztó ünnepség Nagykőrös Kari hirdetmény alapján

Diplomaosztó ünnepség Budapest Kari hirdetmény alapján

JÚLIUS

JÚNIUS

MÁRCIUS

MÁJUS

ÁPRILIS

2021. JANUÁR

FEBRUÁR

3. oldal, összesen: 3


