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2022/2023. TANÉV ŐSZI SZEMESZTERÉRE VONATKOZÓ  

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK ÉS TUDNIVALÓK 
 

Tisztelt Hallgatók! 

 

A 2022/2023. tanév őszi szemeszter előrehozott vizsgáihoz kapcsolódó legfontosabb határidőkre 

szeretnénk figyelmüket felhívni: 

 

 

 

1. Tanév időbeosztása és tantárgyfelvétel 

 

Az őszi szemeszter a 2022/2023. tanév időbeosztása és tanrendje alapján a szokásos órarend szerint, 

személyes jelenléttel kezdődik. A 2022/2023 tanév őszi szemeszter órarendjeinek véglegesítése a 

Tanulmányi Hivatal honlapján: 2022. augusztus 19. 

 

A szorgalmi időszak első napja 2022. szeptember 5. (hétfő) lesz.  

 

A tanévkezdéssel kapcsolatos részletes határidőket és feladatokat megtalálják a Tanulmányi Hivatal 

weboldalán a tanév időbeosztásában. Kérjük, hogy ezt figyelemmel olvassák el, hogy a határidőket 

sikeresen be tudják tartani.  

 

FIGYELEM! VÁLTOZÁS TÖRTÉNT a regisztrációs időszak menetében: 

 

A regisztrációs időszak legfontosabb határidői az alábbiak, amelyeket részletesen a fenti linken a 

tanév időbeosztásában, a Tanulmányi Hivatal honlapján is megtalálnak (a fontosabb változásokat 

piros betűszínnel jelöltük): 

 

ELŐREHOZOTT VIZSGAIDŐSZAK – 2022/2023. őszi szemeszter 

(2022. augusztus 24. és 26. között) 

ESEMÉNY IDŐPONT 

Bejelentkezés a következő félévre Neptunban 
2022. augusztus 22. 8:00 és  

2022. szeptember 3. 24:00 között 

Vizsgakurzusok felvétele (ugyanazon a 

tannyelven, amelyen korábban felvette) 

2022. augusztus 22. 9:00 és  

2022. szeptember 9. 24:00 között 

Vizsgajelentkezés az előrehozott vizsgákra a 

Neptunban 

2022. augusztus 22. 9:00 és 

2022. augusztus 23. 09:00 között 
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FONTOS VÁLTOZÁS! Kérjük, hogy a regisztrációs időszak részletes menetrendjét figyelmesen 

olvassák el, különös tekintettel a tárgy-és kurzusfelvételre, azon belül is a kötelező tárgyak és 

kurzusok felvételére, mely a korábbi évektől eltérő módon, az alábbiak szerint zajlik: 

 

✓ Azoknak a hallgatóknak, akik mintatanterv szerint haladnak, lehetőségük van a regisztrációs 

időszak első napjától kezdődően a második hét harmadik napjáig az adott tantárgyra a 

Neptunban rögzített hallgatói csoportjukba jelentkezni.  

✓ A tantárgyfelvétel első hetének hatodik napján (szombat) reggel 8:00 órától kezdve minden 

hallgató jelentkezhet a Neptunban nyilvántartott hallgatói csoportjába.  

✓ A tárgy- és kurzusfelvételi időszak második hetének első napja (hétfő) reggel 8:00 órától 

kezdve minden hallgató számára biztosított a Neptunban rögzített hallgatói csoportok 

bármelyikébe jelentkezés a szabadon maradt helyek függvényében. A kötelező tárgyak 

felvétele 2022. augusztus 31-én (szerda) 24.00 órakor lezárul! 

 

 

REGISZTRÁCIÓS IDŐSZAK – 2022/2023. őszi szemeszter 

(2022. augusztus 22. – szeptember 3. között) 

ESEMÉNY IDŐPONT 

Bejelentkezés a következő félévre Neptunban 
2022. augusztus 22. 8:00 és  

2022. szeptember 3. 24:00 között 

Kötelező kurzusok felvétele és leadása 
2022. augusztus 22. 9:00 és  

2022. augusztus 31. 24:00 között 

Kötelező kurzusok felvétele és leadása 

mintatanterv szerint haladóknak, saját csoportba 
2022. augusztus 22. 9:00-től 

Kötelező kurzusok felvétele és leadása saját 

csoportba 
2022. augusztus 27. 8:00-tól 

Kötelező kurzusok felvétele és leadása 

bármelyik csoportba 

2022. augusztus 29. 8:00 és  

2022. augusztus 31. 24:00 között 

Vizsgakurzusok felvétele és leadása (ugyanazon 

a tannyelven, amelyen korábban felvette) 

2022. augusztus 22. 9:00 és  

2022. szeptember 9. 24:00 között 

Vizsgajelentkezés az előrehozott vizsgákra a 

Neptunban 

2022. augusztus 22. 9:00 és 

2022. augusztus 23. 9:00 között 

Kritériumkövetelmény felvétele 
2022. augusztus 22. 9:00 és  

2022. szeptember 9. 24:00 között 

Kritériumkövetelmény leadása 
2022. augusztus 22. 9:00 és  

2022. szeptember 7. 24:00 között 

Választható kurzusok felvétele 
2022. augusztus 29. 9:00 és  

2022. szeptember 9. 24:00 között 

Választható kurzusok leadása 
2022. augusztus 29. 9:00 és  

2022. szeptember 7. 24:00 között 

Kötelező kurzuslista ellenőrzése a hallgatók által 

(felvett tárgyak Neptunban történő ellenőrzése) 
2022. szeptember 3. 24:00 
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Felhívjuk figyelmüket, hogy a kiscsoportos foglalkozásokra (szeminárium/gyakorlat) történő 

hallgatói jelentkezés kizárólag tájékoztatás a tantárgyfelelős számára, ezt követően a tantárgyfelelős 

hatásköre a végleges csoportok kialakítása. 

 

FONTOS: a virtuális, T0 elnevezésű kurzuscsoportok kizárólag a kötelező tárgyak felvételi 

időszakának utolsó 2 napján [augusztus 30. (kedd) és 31. (szerda)] válnak elérhetővé, és kérjük csak 

abban az esetben jelentkezzenek ezen csoportba, amennyiben tanulócsoportjukban vagy más 

tanulócsoportban nincsen további elérhető hely. 

 

FONTOS: előrehozott vizsgákra történő jelentkezéshez szükséges az adott vizsgához kapcsolódó 

vizsgakurzus felvétele, amennyiben arra jogosultak. A vizsgakurzus felvételét követően fogják látni 

annak előrehozott vizsgaidőpontjait a Neptunban. 

 

Ezúton is tájékoztatjuk, hogy 2022. június 23-án a Szenátus módosította a Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzatot, amely értelmében a 17. számú melléklet hatályát vesztette. Ennek értelmében a 

járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazott kedvezmények (pl. rendkívüli dékáni méltányosság, 

eltekintés a nyári gyakorlatok előfeltételként való megkövetelésétől, stb.) megszűnnek. 

 

Választható tárgyak: Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kar kötelezően és szabadon választható 

tárgyainak listáját és részleteit megtalálják a tantárgyleírásokban a Tanulmányi Hivatal honlapján.  

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a megfelelő tantervi előrehaladás biztosításához javasolt, hogy 

szemeszterenként átlagosan legalább 30 kreditértékben vegyenek fel kurzusokat. A 

tantárgyfelelősök és a kar által javasolt választható tárgyak listáját a regisztrációs időszak kezdetéig 

elérhetővé tesszük a Tanulmányi Hivatal honlapján a Tantervek menüpontban. Ajánljuk, továbbá 

szíves figyelmükbe a kar Tudományos Diákkörét és Demonstrátori Diákkörét, melyekkel 

kapcsolatos tudnivalókat, részleteket megtalálják a honlapon. 

 

 

2. Elmaradt tartozások és tandíjfizetési kötelezettség 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022/2023. tanév őszi félévi költségtérítési díj első részletének (40%) 

befizetési határideje 2022. augusztus 12.  

 

Nem jogosultak előrehozott vizsgát tenni azon hallgatók, akik költségtérítésre vonatkozó 

díjfizetési kötelezettségüket, illetve egyéb tartozásukat (IV. vizsga díja, igazolatlan meg nem jelenés 

vizsgadíja, egyéb korábbi tartozás) a megadott határidőig nem rendezik. 

 

 

3. Elektronikus ügyintézés 

 

A kar a 2022/2023. tanévtől a tanulmányi ügyek hivatalos ügyintézése során elsődlegesen az 

elektronikus ügyintézést alkalmazza. Annak érdekében, hogy hivatalos dokumentumaikat, 

értesítéseiket elektronikus aláírással hitelesített online formában kérhessék és megkaphassák, 

(ezáltal is megkönnyítve és gyorsítva az ügymenetet, megspórolva a Tanulmányi Hivatalban való 

személyes megjelenést vagy a postai ügyintézést) ügyfélkapus elérhetőséggel is szükséges 
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rendelkezniük. Amennyiben korábban még nem nyitott Ügyfélkaput, úgy a Kormányablakban 

bármikor igényelhet ügyfélkapu hozzáférést. Ennek menetéről a Kormányzati Portálon 

tájékozódhat.  

 

Kérjük, továbbá, hogy az elektronikus ügyintézés alkalmazásához történő hozzájárulását a 

Neptunban a Kérvények/Kitölthető kérvények között az „AOK-GYTK - Nyilatkozat az 

elektronikus ügyintézés vállalásáról” című nyilatkozat benyújtásával tegye meg. 

 

4. Tanulmányi Hivatal ügyfélszolgálata  

 

A Tanulmányi Hivatal a következők szerint fogadja a hallgatókat: 

 

hétfő – szerda – péntek: 9.00 – 12.00 óráig 

kedd – csütörtök: 13.00 – 15.00 óráig 

 

Javasoljuk, hogy a személyes ügyintézés helyett a jövőben is elsődlegesen elektronikusan (e-mail, 

telefon, Ügyfélkapu) intézzék a tanulmányaikkal kapcsolatos ügyeiket, tegyék fel esetleges 

kérdéseiket.  

Munkatársaink készséggel állnak e-mailben és telefonon rendelkezésükre, illetve a fenti 

ügyfélfogadási időben személyesen is. 

 

 

 

Sikeres félévet kívánunk Önöknek! 

 

 

Tisztelettel: 

 

dr. Baán Nóra 

tanulmányi hivatalvezető 
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