
A 2014/2015-ös tanév rendje 

Tanulmányi határidők 2014/2015. tanév őszi félév 

AUGUSZTUS 

Gólyatábor, Balatonfenyves augusztus 25-

28. 

A nagykőrösi képzési helyre felvett első éves nappali munkarendű hallgatók 

beiratkozása  

augusztus 29. 

11:00 

A nagykőrösi képzési helyre felvett első éves levelező munkarendű hallgatók 

beiratkozása  

augusztus 29. 

14:00 

A budapesti képzési helyre felvett első éves nappali munkarendű hallgatók 

beiratkozása  

augusztus 29. 

10:00 

A budapesti képzési helyre felvett első éves levelező munkarendű hallgatók 

beiratkozása 

augusztus 29. 

14:00 

I. évfolyamos hallgatók esetében az önköltség összegének egyéni számlára történő 

beérkezése 

augusztus 30. 

Részletfizetési kérelmek beadási határideje augusztus 30. 

Diákhitel kérelmek benyújtási határideje augusztus 30. 

SZEPTEMBER 

Költségtérítés/önköltség NEPTUN-on történő befizetésének határideje szeptember 7. 

TFK tanévnyitó: Nagykőrösi Református Gyülekezet templomába szeptember 7. 

(10:00) 

Félévkezdő csendes nap (nagykőrösi képzési hely) szeptember 7-

8. 

Egyetemi tanévnyitó: Fasori Református Gyülekezet templomában (VII. Városligeti 

Fasor 7.)  

szeptember 8. 

(10:00) 

Regisztrációs időszak a NEPTUN-on szeptember 8-

21. 

Tárgyfelvétel a nappali és levelező munkarendű hallgatók számára NEPTUN-on szeptember 8-

21. 



Félévkezdő hallgatói fórum (budapesti képzési hely) szeptember 9. 

(10:00) 

Az őszi félév első tanítási napja szeptember 15. 

TFK marosvásárhelyi képzés tanévnyitó: a marosvásárhelyi Vártemplomban szeptember 28. 

OKTÓBER 

Utólagos beiratkozás, halasztási (passziválási), felmentési, kurzusbeszámítási 

(kreditátviteli) kérelmek, párhuzamos tantárgy felvétel, kedvezményes, egyéni 

tanrend kérelmek leadási határideje  

október 5. 

Utólagos kurzusfelvételre és leadásra vonatkozó kérelmek benyújtása október 5. 

Tréninghét október 20-22. 

Őszi szünet október 27-

október 31. 

Költségtérítés/önköltség utolsó részletének befizetése részletfizetési engedély esetén október 31. 

NOVEMBER 

Vizsgára jelentkezés kezdete november 29. 

Szakdolgozat leadás határideje az őszi záróvizsga-időszakra jelentkezés esetén november 30. 

Záróvizsgára jelentkezés határideje november 30. 

DECEMBER 

Az őszi félév utolsó tanítási napja december 19. 

A vizsgaidőszak első napja december 20. 

2015. JANUÁR 

Végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításának félévében, amennyiben csak 

kreditátvitel szükséges annak megszerzéséhez, a hallgató kérelmének beadási 

határideje 

január 2. 

Záróvizsga-időszak január 12-25. 

  



FEBRUÁR 

Diplomaosztó ünnepség február 1. 

A vizsgaidőszak utolsó napja február 7. 

Az őszi félév utolsó napja február 7. 

 

  



 

Tanulmányi határidők 2014/2015. tanév tavaszi félév 

JANUÁR 

Részletfizetési kérelmek beadási határideje január 17. 

Diákhitel kérelemek benyújtási határideje január 29. 

Önköltség/költségtérítés  NEPTUN-on történő befizetésének 

határideje 
január 30. 

FEBRUÁR 

Félévkezdő csendes nap február 9. 

Regisztrációs hét a NEPTUN-on február 9-14. 

Tárgyfelvétel a NEPTUN-on február 9-22. 

A tavaszi félév első tanítási napja február 16. 

MÁRCIUS 

Utólagos bejelentkezés, halasztási (passziválási), felmentési, 

kurzusbeszámítási (kreditátviteli), kedvezményes, egyéni 

tanrend kérelmek leadási határideje 

március 1. 

Utólagos kurzusfelvételre és leadásra vonatkozó kérelmek 

benyújtása 
március 1. 

Tréninghét március 23-27. 

Tavaszi szünet március 30-április 3. 

Önköltség/költségtérítés utolsó részletének befizetése 

részletfizetési engedély esetén 
március 31. 

ÁPRILIS 

  

Szakdolgozatok leadási határideje a tavaszi záróvizsga-

időszakra történő jelentkezés esetén 
április 30. 

Záróvizsgára jelentkezés határideje április 30. 

MÁJUS 

A tavaszi félév utolsó tanítási napja május 22. 

A vizsgaidőszak első napja május 23. 



 

KRE- TFK 

HALLGATÓI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND 

Tanulmányi és dékáni hivatal ügyfélszolgálatán (I. em. 10.) 

Nagykőrös 

 de: du: 

HÉTFŐ:  -  13:00 - 16:00 

KEDD: 8:30 - 11:00 13:00 - 16:00 

SZERDA:  8:30 - 11:00 - 

CSÜTÖRTÖK:  13:00 - 16:00 

PÉNTEK:  8:30 - 11:00 13:00 - 16:00 

Tanulmányi és dékáni hivatal ügyfélszolgálatán 

Budapest „B” épület 

 de: du: 

HÉTFŐ:  8:30 - 11:00 13:00 - 16:00 

KEDD:  13:00 - 16:00 

SZERDA:  8:30 - 11:00 - 

CSÜTÖRTÖK:  13:00 - 16:00 

PÉNTEK:  8:30- 11:00 13:00- 16:00 

JÚNIUS 

Záróvizsga-időszak június 15-26. 

Tanévzáró ünnepélyes Istentisztelet, diplomaosztó június 28. 

JÚLIUS 

A vizsgaidőszak utolsó napja július 4. 

A tavaszi félév utolsó napja július 4. 



ELÉRHETŐSÉGEINK: 

 

KRE- TFK nagykőrösi képzési helyszín 

2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. 

Telefon: +36(53) 350 885 

Mobiltelefon (egyházi mobilflotta): +36 (30) 564 9331; Fax: +36(53) 351 393 

 

KRE- TFK budapesti képzési helyszín 

1042 Budapest, Viola u. 2-4. 

Mobiltelefon (egyházi mobilflotta): +36 (30) 655 85 77 

 


