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TANULMÁNYI HATÁRIDŐK 
2022/2023. tanév 

 

2022/2023. tanév 1. (őszi) félév  

2022. AUGUSZTUS  

Részletfizetési kérelmek beadási határideje (első évfolyam)  2022. 08. 15.  

Számlaigénylő kérelem beadási határideje (minden évfolyamnak)  2022. 08. 15.  

I. évfolyamos hallgatók esetében az önköltség összegének vagy első részletének 
teljesítése a NEPTUN rendszerben  

2022. 08. 19.  

Átvételi kérelem leadási határideje (emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment 
alapképzési szakok, kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés) 

2022. 08. 15.  

Átvételi kérelem leadási határideje (szociális munka, szociálpedagógia, diakónia 
alapképzés) 

2022. 08. 31. 

Vendéghallgatói kérelem leadási határideje 2022. 08. 19. 

Részletfizetési kérelmek beadási határideje (felsőbb évfolyam)  2022. 08. 26.  

Diákhitel kérelmek benyújtási határideje  2022. 08. 26.  

Munkarendváltás kérelmének beadása (emberi erőforrások, gazdálkodási és 
menedzsment alapképzési szakok, kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés) 

2022. 08. 26. 

Képzés-, képzési hely és munkarendváltási kérelmek beadása (szociális munka, 
szociálpedagógia, diakónia alapképzés) 

2022. 09. 02. 

Beiratkozás nappali munkarendű hallgatóknak (első évfolyam) (emberi erőforrások, 
gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakok, kereskedelem és marketing 
felsőoktatási szakképzés) 

2022. 08. 25.  

Beiratkozás nappali munkarendű hallgatóknak (első évfolyam) (szociális munka, 
szociálpedagógia, ápolás és betegellátás alapképzés) 

2022. 08. 26. 

Beiratkozás levelező munkarendű hallgatóknak (első évfolyam) (emberi erőforrások, 
gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakok, kereskedelem és marketing 
felsőoktatási szakképzés) 

2022. 08. 30. 

Gólyatábor 
2022. 08. 28 – 
2022. 08. 31. 

 

2022. SZEPTEMBER 

Beiratkozás pótfelvételi eljárásban felvételt nyert hallgatóknak (első évfolyam) 
(emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakok, 
kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés), nappali és levelező 
munkarend együtt  

2022. 09. 01.  

Beiratkozás levelező munkarendű hallgatóknak, valamint a pótfelvételi 
eljárásban felvételt nyert hallgatóknak (első évfolyam) szociális munka, 
szociálpedagógia, ápolás és betegellátás alapképzés 

2022. 09. 02. 

Beiratkozás kecskeméti képzési helyre felvételt nyert, levelező munkarendű 
hallgatóknak (első évfolyam) szociális munka, szociálpedagógia alapképzések 

2022. 09. 03. 
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Beiratkozás nagykőrösi képzési helyre felvételt nyert, levelező munkarendű 
hallgatóknak (első évfolyam) diakónia alapképzés 

2022. 09. 04. 

Önköltség/költségtérítési díj összegének vagy első részletének teljesítése a 
NEPTUN rendszerben (felsőbb évfolyam)  

2022. 09. 02.  

Tanévnyitó ünnepség – Budapest 2022. 09. 05. 

Tanévnyitó ünnepség – Nagykőrös 2022.09.04. 

Tanévnyitó ünnepség – Kecskemét 2022.09.09. 

Regisztrációs hét a NEPTUN-rendszerben 

2022.09.05. 16:00 – 
2022.09.18. 23:59 
 

Tantárgyfelvétel a NEPTUN-rendszerben  
2022. 09. 05. 16:00 –  
2022. 09. 23. 16:00 

Szorgalmi időszak  
2022. 09. 05 –  
2022. 12. 17. 

Az őszi félév első tanítási napja nappali munkarendű hallgatóknak 2022. 09. 12.  

Az őszi félév első tanítási napja levelező munkarendű hallgatóknak (emberi 
erőforrások, gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakok, kereskedelem és 
marketing felsőoktatási szakképzés) 

2022. 09. 09.  

Az őszi félév első tanítási napja levelező munkarendű hallgatóknak (szociális 
munka, szociálpedagógia, diakónia alapképzés) 

2022.09.23.  

Kreditátviteli kérelmek beküldésének határideje az Intézet/Tanszék felé 
véleményezésre elektronikusan 

2022.09. 19. 23:59 

Kérelmek benyújtási határideje (kedvezményes tanulmányi és vizsgarend) 
elektronikusan 

2022. 09. 25. 23:59 

Utólagos beiratkozás (aktiválás/passziválás), kurzusfelvételre és leadásra 
vonatkozó kérelmek benyújtása elektronikusan 

2022. 09. 25. 23:59 

Kreditátviteli kérelmek beküldésének határideje a Tanulmányi Osztályra 
elektronikusan 

2022.09. 26. 23:59 

 

2022. OKTÓBER 

Félév utólagos passzíválására vonatkozó kérelem leadási határideje 2022.10.14. 

Szakdolgozat leadási határidő (emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment 
alapképzési szakok, kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés) 

2022. 10. 27.  

Záróvizsgára történő jelentkezés (emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment 
alapképzési szakok, kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés) 

2022. 10. 31.  
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Károli Közösségi Napok (Tréning hét)  2022. 10. 24 - 10. 28.  

Őszi szünet 2022. 11. 02 – 04. 

 

2022. NOVEMBER 

Károli Közösségi Napok (Tréning hét):  2022. 11. 02 – 04. 

Önköltség/költségtérítési díj második részletének teljesítése a NEPTUN rendszerben 
(részletfizetési engedély esetén)  

2022. 11. 15.  

Vizsgajelentkezés kezdete  2022. 11. 28. 09:00  

Szakdolgozat leadási határideje szociális munka, szociálpedagógia és diakónia 
alapképzés 

2022.11.30. 

Záróvizsga-jelentkezés határideje szociális munka, szociálpedagógia és diakónia 
alapképzés 

2022.11.30 

 

2022. DECEMBER 

Szakmai gyakorlat teljesítési dokumentációjának leadási határideje őszi félévben 
(emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakok, kereskedelem és 
marketing felsőoktatási szakképzés) záróvizsgázóknak  

2022. 12. 15. 

Az őszi félév utolsó tanítási napja  2022. 12. 17. 

Szakdolgozati témaválasztás, akik 2023. őszi félévben záróvizsgáznak: emberi 
erőforrások, gazdálkodási és menedzsment hallgatóinak.  
A FOKSZ képzésen lévő hallgatók záródolgozat témaválasztása, akik 2023. tavaszi 
félévben záróvizsgáznak.  

2022. 12. 14. 

Vizsgaidőszak  
2022.12.19-
2023.02.04. 

 

2023. JANUÁR   

 2022/2023. tanév ŐSZI záróvizsga időszaka 
2023. 01. 09 – 
2023. 01. 27. 

Átvételi kérelem leadási határideje (átjelentkezők a KRE-GESZK-re másik intézményből)  2023. 01. 13. 

Vendéghallgatói kérelem leadási határideje 2023. 01. 20. 

Számlaigénylő és/vagy részletfizetési kérelmek leadási határideje 2023. 01. 15. 
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2022/2023. TANÉV 2. (TAVASZI) FÉLÉV 

2023. FEBRUÁR 

Diplomaátadó ünnepség (Budapest) 2022. 02.04. 

Beiratkozás átvett hallgatóknak és vendéghallgatóknak  2023. 02. 02 – 15. 

Önköltség/költségtérítési díj összegének vagy első részletének teljesítése a 
NEPTUN rendszerben  

2023. 02. 04.  

Regisztrációs hét a NEPTUN rendszerben  
2023. 02. 06 16.00 – 
2023. 02. 12. 23.59 

Tantárgyfelvétel a NEPTUN-rendszerben  
2023. 02. 06. 16:00  
- 2023. 02. 19. 23:59 

Szorgalmi időszak  
2023. 02. 06 –  
2023. 05. 20. 

A tavaszi félév első tanítási napja nappali munkarendű hallgatóknak 2023. 02. 13.  

A tavaszi félév első tanítási napja levelező munkarendű hallgatóknak 2023. 02. 10.  

Kreditátviteli kérelmek beküldésének határideje az Intézetek felé elektronikusan 2023. 02. 17. 23:59 

Kérelmek benyújtási határideje (kedvezményes tanulmányi és vizsgarend) 
elektronikusan 

2023. 02. 26. 23:59 

Utólagos beiratkozás (aktiválás/passziválás), kurzusfelvételre és leadásra 
vonatkozó kérelmek benyújtása elektronikusan 

2023. 02. 25.  
23:59 

Kreditátviteli kérelmek beküldésének határideje a Tanulmányi Osztályra 
elektronikusan 

2023.02.27. 23:59 

 

2023. MÁRCIUS 

Félév utólagos passzíválására vonatkozó kérelem leadási határideje 2023.03.14. 

 

2023. ÁPRILIS 

Tavaszi szünet 2023. 04. 03 – 06. 

Önköltség/költségtérítési díj második részletének teljesítése a NEPTUN rendszerben 
(részletfizetési engedély esetén)  

2023. 04. 15.  
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Záróvizsgára jelentkezés határideje emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment 
alapképzési szakok, kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés 

2023. 04. 15.  

Szakdolgozat leadási határideje emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment 
alapképzési szakok, kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés 

2023. 04. 15. 

Záróvizsgára jelentkezés határideje szociális munka, szociálpedagógia és diakónia 
alapképzés 

2023. 04. 30. 

Szakdolgozat leadási határideje szociális munka, szociálpedagógia és diakónia alapképzés 2023. 04. 30. 

Károli Közösségi Napok (Tréning hét) 2023. 04. 11 – 14. 

 

2023. MÁJUS 

Vizsgajelentkezés kezdete  2023. 05. 02. 09:00 

Szakdolgozati témaválasztás, akik 2024. tavaszi félévben záróvizsgáznak: emberi 
erőforrások, gazdálkodási és menedzsment szociális munka, szociálpedagógia, 
ápolás és betegellátás, diakónia alapképzési szakok és a szakirányú 
továbbképzés(ek) hallgatóinak.  
A FOKSZ képzésen lévő hallgatók záródolgozat témaválasztása, akik 2023. őszi 
félévben záróvizsgáznak. 

2023. 05. 15.  

Szakmai gyakorlat teljesítési dokumentációjának leadási határideje tavaszi 
félévben emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakok, 
kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzésen záróvizsgázóknak  

2023. 05. 19.  

Vizsgaidőszak  
2023. 05. 22 –  
2023. 07. 01.  

 

2023. JÚNIUS 

2022/2023. tanév TAVASZI záróvizsga időszaka 
2023. 06. 05 — 
2023. 06. 23.  

 

2023. JÚLIUS 

Vizsgaidőszak utolsó napja (az adott félévben nem záróvizsgázó hallgatóknak)  2023. 07. 01.  

Oklevélátadó ünnepség (Budapest) 2023. 07. 01.  

Specializáció választás a képzés 4. félév vizsgaidőszaka után (Emberi erőforrások, 
Gazdálkodási és menedzsment alapképzés hallgatóinak) 

2023. 07. 07— 
2023. 07. 14. 

 
 


