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Az ELTE intézményi adatai 
Egyetemünkről  
A Hallgatói követelményrendszer 
A 2022/2023-as tanév rendje 

A hallgatók tanulmányi ügyeinek intézése: 
– Quaestura Iroda 
– kari tanulmányi hivatalok 

A záróvizsgáról: 
A záróvizsgával kapcsolatos tudnivalókat a Hallgatói Követelményrendszer 81. § és 82. §-a tartalmazza.

Mobilitási terv 
Fogyatékossággal élő hallgatókkal foglalkozó koordinátorok, esélyegyenlőség az ELTE-n

A hallgatói jogorvoslat rendje:
A jogorvoslatra vonatkozó információ és ügyrend a Hallgatói Követelményrendszer VIII-IX. fejezeteiben 
található meg.

A tanulmányi tanácsadáshoz és az életpálya-tanácsadáshoz való hozzáférés módja:
– Életvezetési tanácsadó
– Kortárs Segítők
– Karriertanácsadás

Beiratkozási és bejelentkezési eljárás 
Külföldi hallgatók részére szóló információk

Az ELTE által szedett díjak és az önköltség összege: 
– A Quaestura szolgáltatási díjai 
– Önköltséges képzések díjai 
– Karok szolgáltatási és térítési díjai 
– Kollégiumi, diákotthoni elszállásolási lehetőségek 
– Könyvtári szolgáltatások 
– Számítógépes szolgáltatások 
– Sportolási lehetőségek, szabadidős tevékenység 

Institutional datas of the ELTE
About ELTE
Academic regulations for students
Academic calendar

Academic affairs
– Quaestura Office 
– Faculty student administration offices

About the final exam
The information about the final exam can be found in the Academic regulations for students Section 81 and 82.

Equal opportunities
Mobility

Order of the student legal remedy
The information about the order of the student legal remedy can be found in the Academic regulations
for students Chapter VIIIIX.

Life management support

How to apply?
Information for foreign students

Fees
– Service fees of the Quaestura Office
– Fees of the degree programs
– Service and charge fees of the Faculties
– Housing
– Libraries
– IT support
– Sports and freetime at ELTE

a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról 53. § szerint: A teljes Intézményi Tájékoztató elérhető nyomtatott formában az ELTE Oktatási Igazgatóságán. The complete Institutional Study Information Guide is accessible in a printed format in the ELTE Directorate of Education.

I. RÉSZ PART I

https://www.elte.hu/kozerdeku/azonosito
https://www.elte.hu/elte-szamokban
https://www.elte.hu/ELTE_SZMSZ_II
https://www.elte.hu/kozerdeku/tanev-rendje
https://www.elte.hu/quaestura
https://www.elte.hu/tanulmanyi_hivatalok
https://www.elte.hu/ELTE_SZMSZ_II
https://www.elte.hu/oktatas/nemzetkozi
https://www.elte.hu/eselyegyenloseg
https://www.elte.hu/ELTE_SZMSZ_II
https://www.elte.hu/eletvezetes/tanacsado
https://www.elte.hu/eletvezetes/kortars
https://www.elte.hu/eletvezetes/karrier
https://www.elte.hu/beiratkozas
https://www.elte.hu/en/practical-matters
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Dokumentumok-Szabalyzatok
https://www.elte.hu/indulo-kepzesek
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Dokumentumok-Szabalyzatok
https://www.elte.hu/kollegiumok
https://www.elte.hu/konyvtar
https://www.elte.hu/infoszolg
https://www.elte.hu/sport
https://www.elte.hu/en/eotvos-lorand-university-administration-data
https://www.elte.hu/en/about-elte
https://www.elte.hu/en/ELTE_SZMSZ_II_EN
https://www.elte.hu/en/academic-calendar
https://www.elte.hu/en/quaestura-office
https://www.elte.hu/en/faculty-administration-offices
https://www.elte.hu/en/ELTE_SZMSZ_II_EN
https://www.elte.hu/en/equal
https://www.elte.hu/en/outgoing-mobility
https://www.elte.hu/en/ELTE_SZMSZ_II_EN
https://www.elte.hu/en/ELTE_SZMSZ_II_EN
https://www.elte.hu/en/life-management
https://www.elte.hu/en/how-to-apply
https://www.elte.hu/en/practical-matters
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Dokumentumok-Szabalyzatok
https://www.elte.hu/en/find-degree-program
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Dokumentumok-Szabalyzatok
https://www.elte.hu/en/housing
https://www.elte.hu/en/library
https://www.elte.hu/en/it-support
https://www.elte.hu/en/sport


AZ ELTE KÉPZÉSEIRŐL ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEIRŐL 

Az egyes tantárgyak: szakmai tartalmának elsajátítási céljait; évközi tanulmányi követelményeit; olyan leírását, amely lehető-
vé teszi az Nftv. 49.§ (5) bekezdése szerinti döntéshozatalt, tartalmazza a megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási 
(rész)készségek és (rész)kompetenciák (attitűdök, nézetek, önállóság és felelősségvállalás) leírását; a megszerzett ismeretek, 
elsajátított (rész)készségek és (rész)kompetenciák (attitűdök, nézetek, önállóság és felelősségvállalás) értékelési módjait, azok 
ütemezését; az ismeretek, készségek és kompetenciák (attitűdök, nézetek, önállóság és felelősségvállalás) elsajátításához ren-
delkezésre álló tanulmányi segédanyagait; a képzési tematikák foglalják magukba.

A képzési tematikák az ELTE NEPTUN tanulmányi rendszerében érhetőek el bejelentkezés után. Az ELTE képzéseinek és kime-
neti követelményeinek leírásai az ELTE Képzési Programjában találhatók meg. E mellett érdemes áttanulmányozni az adott 
képzés mintatantervét és a záróvizsgára való jelentkezés rendjét, valamint a záróvizsga részleteit. Az alábbi áttekintő táblázat 
ezek elektronikus elérhetőségeit tartalmazza karonkénti, sajátos jogállású intézetenkénti (továbbiakban kari) bontásban:

PROGRAMME AND OUTCOME REQUIREMENTS OF THE ELTE

All other information of the courses are summarised in the subject matter of the course and can be found in 
the NEPTUN system of the ELTE after logging in.
The descriptions of the programme and outcome requirements of the ELTE can be found in the Programme 
Guide of the ELTE. Please check the ideal curriculums of the programmes and the order and details of the final
exams as follows:

Kari honlap
Website of the

faculty

Állam- és
Jogtudományi

Kar (ÁJK)
Faculty of Law

Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai

Kar (BGGYK)
Faculty of

Special Needs

Bölcsészettudományi
Kar (BTK)
Faculty of

Humanities

Gazdaságtudományi 
Kar (GTK) 

Faculty of Business 
Economics

Informatikai Kar (IK) 
Faculty of

Informatics 

Pedagógiai és
Pszichológiai Kar (PPK)

Faculty of Education and 
Psychology 

Tanító- és 
Óvóképző Kar (TÓK)

Faculty of Primary and 
Pre-School Education 

Társadalomtudományi 
Kar (TáTK) 

Faculty of Social Sciences

Természettudományi
Kar (TTK) 

Faculty of Science

Tanárképző
Központ (TKK)

Berzsenyi Dániel
Pedagógusképző
Központ (BDPK)

Képzések
Programmes

BA
MA 

szakirányú
továbbképzés
doktori képzés

MA
postgraduate
programmes

PhD programme

BA
MA

szakirányú
továbbképzés 

BA
MA

postgraduate
programmes

BA
MA 

szakirányú
továbbképzés
 tanárképzés

doktori képzés
BA
MA 

others
PhD programme

BA 
MA

doktori képzés
BSc 
MSc

BSc
MSc 

szakirányú
továbbképzés
doktori képzés 

BSc
MSc

postgraduate
programmes

PhD programme

BA, BSc
MA, MSc

szakirányú továbbképzés 
tanárképzés

doktori képzés
BA, BSc
MA, MSc

PhD programme

BA
MA

szakirányú
továbbképzés 
tanárképzés

BA

BA, BSc
MA, MSc

szakirányú
továbbképzés
doktori képzés

BA, BSc
MA, MSc

postgraduate 
programmes 

PhD programme

BSc
MSc 

tanárképzés
doktori képzés 

BSc
MSc

teacher training
PhD programme

osztatlan
tanárképzés

tanári 
mesterképzés

tantervek,
tanegysgélisták

Záróvizsgára való
jelentkezés rendje, 

a záróvizsga részletei 
Registering for final 
exam and its details

záróvizsga záróvizsga
BA
MA

final exam

BSc
MSc záróvizsga záróvizsga

final exam záróvizsga záróvizsga
final exam záróvizsga záróvizsga
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II. RÉSZ PART II

https://www.elte.hu/kpr
https://www.ajk.elte.hu/
https://www.ajk.elte.hu/
https://www.ajk.elte.hu/
https://www.ajk.elte.hu/en/
https://barczi.elte.hu/
https://barczi.elte.hu/
https://barczi.elte.hu/
https://barczi.elte.hu/en/
https://barczi.elte.hu/en/
https://btk.elte.hu/
https://btk.elte.hu/
https://btk.elte.hu/en
https://btk.elte.hu/en
https://gtk.elte.hu/
https://gtk.elte.hu/
https://gtk.elte.hu/en/
https://gtk.elte.hu/en/
https://www.inf.elte.hu/
https://www.inf.elte.hu/en/
https://www.inf.elte.hu/en/
https://www.ppk.elte.hu/
https://www.ppk.elte.hu/
https://www.ppk.elte.hu/en/
https://www.ppk.elte.hu/en/
https://www.tok.elte.hu/
https://www.tok.elte.hu/
https://www.tok.elte.hu/en/
https://www.tok.elte.hu/en/
https://tatk.elte.hu/
https://tatk.elte.hu/
https://tatk.elte.hu/en/
https://ttk.elte.hu/
https://ttk.elte.hu/
https://ttk.elte.hu/en/
https://tkk.elte.hu/
https://tkk.elte.hu/
https://sek.elte.hu/content/berzsenyi-daniel-pedagoguskepzo-kozpont.t.9433?m=3667
https://sek.elte.hu/content/berzsenyi-daniel-pedagoguskepzo-kozpont.t.9433?m=3667
https://sek.elte.hu/content/berzsenyi-daniel-pedagoguskepzo-kozpont.t.9433?m=3667
https://www.ajk.elte.hu/kepzesek/ba
https://www.ajk.elte.hu/kepzesek/ma
https://jotoki.elte.hu/
https://jotoki.elte.hu/
https://www.ajk.elte.hu/doktoriiskola
https://www.ajk.elte.hu/en/llm_programs
https://jotoki.elte.hu/en/programs
https://jotoki.elte.hu/en/programs
https://www.ajk.elte.hu/en/doctoral
https://www.barczi.elte.hu/akapkepzes
https://www.barczi.elte.hu/mesterkepzes
https://barczi.elte.hu/content/gyogypedagogiai-tovabbkepzo-kozpont.t.176?m=30
https://barczi.elte.hu/content/gyogypedagogiai-tovabbkepzo-kozpont.t.176?m=30
https://barczi.elte.hu/en/content/a-diverse-and-multi-level-training-portfolio-for-social-inclusion.t.1304?m=277
https://barczi.elte.hu/en/content/a-diverse-and-multi-level-training-portfolio-for-social-inclusion.t.1304?m=277
https://barczi.elte.hu/en/content/a-diverse-and-multi-level-training-portfolio-for-social-inclusion.t.1304?m=277
https://barczi.elte.hu/en/content/a-diverse-and-multi-level-training-portfolio-for-social-inclusion.t.1304?m=277
https://www.btk.elte.hu/alapkepzes
https://btk.elte.hu/mesterkepzes
https://btk.elte.hu/content/szakiranyu-tovabbkepzesek.t.3123?m=373
https://btk.elte.hu/content/szakiranyu-tovabbkepzesek.t.3123?m=373
https://btk.elte.hu/tanarkepzes
https://btk.elte.hu/phd
https://btk.elte.hu/bachelor-programmes
https://btk.elte.hu/master-programmes
https://btk.elte.hu/foundation_programmes?m=245
https://btk.elte.hu/en/phd
https://gtk.elte.hu/alapkepzes
https://gtk.elte.hu/mesterkepzes
https://gtk.elte.hu/phd
https://gtk.elte.hu/en/programmes/ba
https://gtk.elte.hu/en/programmes/ma
https://www.inf.elte.hu/kepzeseink
https://www.inf.elte.hu/kepzeseink
https://www.inf.elte.hu/kepzeseink
https://www.inf.elte.hu/kepzeseink
https://www.inf.elte.hu/doktori
https://www.inf.elte.hu/en/content/bachelor-programmes.t.3143?m=532
https://www.inf.elte.hu/en/content/master-programmers.t.3145?m=533
https://www.inf.elte.hu/en/content/studies.c2c.27?m=174
https://www.inf.elte.hu/en/content/studies.c2c.27?m=174
https://www.inf.elte.hu/en/content/phd-studies.t.1125?m=179
https://www.ppk.elte.hu/alapkepzesek
https://www.ppk.elte.hu/mesterkepzesek
https://www.ppk.elte.hu/szakiranyu_tovabbkepzesek
https://www.ppk.elte.hu/kepzesek/tanarkepzes
https://www.ppk.elte.hu/PhD_kepzesek
https://www.ppk.elte.hu/en/programmes/bachelor
https://www.ppk.elte.hu/en/programmes/master
https://www.ppk.elte.hu/en/phd_programmes
https://www.tok.elte.hu/alapkepzesek
https://www.tok.elte.hu/mesterkepzesek
https://www.tok.elte.hu/tovabbkepzesek
https://www.tok.elte.hu/tovabbkepzesek
https://www.tok.elte.hu/tanarkepzes
https://www.tok.elte.hu/en/
https://tatk.elte.hu/kepzesek/alap
https://tatk.elte.hu/kepzesek/mester
https://tatk.elte.hu/egyebkepzesek
https://tatk.elte.hu/egyebkepzesek
https://tatk.elte.hu/doktori
https://tatk.elte.hu/en/studies/ba
https://tatk.elte.hu/en/studies/ma
https://tatk.elte.hu/en/studies/postgrad
https://tatk.elte.hu/en/studies/postgrad
https://tatk.elte.hu/en/studies/phd
http://to.ttk.elte.hu/alapszakos-tantervek
https://ttk.elte.hu/oktatas/msc
https://ttk.elte.hu/content/tanarkepzes.t.1058?m=112
https://ttk.elte.hu/phd?m=90
https://ttk.elte.hu/en/content/educational-units.t.984?m=16
https://ttk.elte.hu/en/content/educational-units.t.984?m=16
https://ttk.elte.hu/en/content/teacher-training.t.1058?m=112
https://ttk.elte.hu/en/content/doctoral-schools.t.924?m=90
https://tkk.elte.hu/osztatlan_tanarkepzes
https://tkk.elte.hu/osztatlan_tanarkepzes
https://tkk.elte.hu/tanari_mesterkepzes
https://tkk.elte.hu/tanari_mesterkepzes
https://tkk.elte.hu/tantervek_tanegyseglistak_22
https://tkk.elte.hu/tantervek_tanegyseglistak_22
https://www.ajk.elte.hu/zarovizsga
https://barczi.elte.hu/th/hasznos/zarovizsga
https://btk.elte.hu/ba/zv-kovetelmenyek
https://btk.elte.hu/content/a-mesterszakok-ma-zarovizsga-kovetelmenyei.t.3331?m=207
https://www.btk.elte.hu/education
https://gtk.elte.hu/content/zarovizsga-bsc.t.14925?m=5056
https://gtk.elte.hu/content/zarovizsga-msc.t.14917?m=5053
https://www.inf.elte.hu/szigorlat-szakdolgozat-zarovizsga
https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/tajekoztatok/zarovizsga_oklevel
https://www.ppk.elte.hu/en/student_administration/general_information/student-administration-final-exam-degree-certificate
https://www.tok.elte.hu/th/zarovizsga
http://to.ttk.elte.hu/zarovizsga-jelentkezes
http://to.ttk.elte.hu/zarovizsga-jelentkezes
https://tkk.elte.hu/szakzaras_22
https://sek.elte.hu/dokumentumok/zarovizsga

