
 

 

 

A 2022/2023-es tanév tavaszi félévére vonatkozó határidők 

 
Specializáció választás Neptunban 
(Földtudományi és Környezettan alapszak, Alkalmazott matematikus, Fizikus 
és Geofizikus mesterszak) 

 
2023.01.09. 00:00 – 2023.01.27. 16:00 
 

Bejelentés (regisztráció)  2022.12.18 – 2023.02.19. 20:00 

Tanegység elfogadási kérelmek beadása  2023.01.30 – 2023.03.03. 16:00 

Képzési szerződés aláírása (félévszám alapján a 2022/2023 tavaszi félévétől 
átsorolt hallgatóknak) 
(Az átsorolt hallgatók külön Neptun üzenetet kapnak az aláírási lehetőség 
konkrét időpontjáról, helyszínéről.) 
(A kiírt határidő jogvesztő.) 

2023.02.06 – 2023.02.17. 12:00 

Vizsgaidőszak (2022/2023 ősz) 
(A szombati nap csak a levelező és esti munkarendre érvényes.) 

2022.12.19 – 2023.02.11. 

Kifogás benyújtása, ha a Neptunban rögzített érdemjegy nem egyezik meg 
az oktató által adott érdemjeggyel, valamint, ha annak ellenére, hogy a 
hallgató vizsgát tett, vagy az értékeléshez szükséges követelményeket 
teljesítette, nem szerepel érdemjegy, vagy igazolatlan távollét szerepel a 
Neptunban. (2022/2023 őszi félévével kapcsolatban) 
(Csak elektronikus kérvényben lehetséges.) 
(A kiírt határidő jogvesztő.) 

2023.02.11. 16:00 – 2023.02.18. 17:00 
 

Méltányossági kérelmek leadása (2022/2023-as tanév őszi féléve után a 
2022/2023-as tanév tavaszi félévére vonatkozóan)* 
(A kiírt határidő jogvesztő.) 
                4x-i tárgyfelvétel (harmadszorra felvett tárgy nem teljesítése) 
                7. vizsgalehetőség 
                
                

 
 
 
2023.02.16. 16:00 
2023.02.16. 16:00 
 
a 6. elégtelen vizsga után maximum 1 hét, 
(amennyiben még az őszi vizsgaidőszakra 
kérvényezi a 7. vizsgát) 
következő vizsgaidőszakra 2023.02.16. 16:00 

Vizsgáról való hiányzás igazolása (kérvény + orvosi igazolás) 
(A kiírt határidő jogvesztő.) 

legkésőbb 2023.02.16. 16:00  
 

Kérelem beadása költségtérítés/önköltség csökkentésére 
(A megadott határidő a kérelem Tanulmányi Hivatalba beérkezésének 
jogvesztő határideje.) 

2023.02.15. 16:00 

Kérelem beadása költségtérítés/önköltség részletfizetésére  
(Csak elektronikus kérvényben lehetséges.) 

2023.02.15. 16:00 

Szorgalmi időszak első napja 2023.02.20. 

Hallgatói jogviszony kiadása a tavaszi félévre 2023.02.20-tól 

Tavaszi szünet 2023.02.20 – 2023.02.25. 

Első tanítási nap 2023.02.27. 

Tárgyfelvétel 
 előzetes     
 rangsorolásos     
 versenyjelentkezés 

 
2022.12.18. 17:00 – 2023.02.10. 16:00 
2023.02.10. 20:00 – 2023.02.16. 17:00 
2023.02.17. 15:00 – 2023.03.03. 16:00 

Utólagos tárgyfelvétel 
(Csak Neptun elektronikus kérvényben lehetséges.) 
Díjköteles: 3.500 Ft/tárgy 

2023.03.03. 16:00 – 2023.03.12. 16:00 

Utólagos tárgyleadás kizárólag TTK-s tárgyakra vonatkozóan 
(Csak a TTK utólagos tárgyleadás elektronikus kérvényben lehetséges. Nem 

összekeverendő a HKR 61. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti - a hallgató 
betegsége miatti – ELTE utólagos tárgyleadási kérvénnyel.) 

2023.03.03. 16:00 – 2023.03.12. 16:00 



Költségtérítés/önköltség befizetési határideje 
(A megadott határidő a kiírt tétel teljesítésének határideje. Bankkártyás 
fizetés esetén a teljesítés azonnal megtörténik.) 

2023.03.15. 23:59 

Szakdolgozati témaválasztás 
 
2022/2023 tavaszi félévében záróvizsgázni szándékozó fizika, kémia, 
környezettan alapképzési szakon, valamint szakirányú továbbképzési 
szakokon 
 
2023/2024 őszi félévében záróvizsgázni szándékozó mesterképzési 
szakokon, osztatlan tanári szakokon, valamint matematika, földrajz, 
földtudományi és biológia alapképzési szakon 
 
2023/2024 őszi félévében záróvizsgázni szándékozó fizika, kémia, 
környezettan alapképzési szakon, valamint szakirányú továbbképzési 
szakokon 
 
(Csak Neptunban lehetséges) 

 
 
2023.02.28. 16:00  
 
 
 
2023.03.31. 16:00  
 
 
 
2023.09.30. 16:00  

Záróvizsgára jelentkezés 
a 2022/2023-as tanév tavaszi félévének 
záróvizsga időszakában záróvizsgázni szándékozóknak 
(Csak elektronikus kérvényben lehetséges.) 
(osztatlan és rövid ciklusú tanárszakos hallgatókra vonatkozó határidő a 
Tanárképző Központ honlapján) 

2023.02.28. 23:59   

Eötvös nap (tanítási szünet) 2023.05.11. 

Pázmány nap (tanítási szünet) 2023.05.12. 

Vizsgaidőszak (2022/2023 tavasz) 
(A szombati nap csak a levelező és esti munkarendre érvényes.) 

2023.05.29 – 2023.07.15. 

Kifogás benyújtása, ha a Neptunban rögzített érdemjegy nem egyezik meg 
az oktató által adott érdemjeggyel, valamint, ha annak ellenére, hogy a 
hallgató vizsgát tett, vagy az értékeléshez szükséges követelményeket 
teljesítette, nem szerepel érdemjegy, vagy igazolatlan távollét szerepel a 
Neptunban. 2022/2023 tavaszi félévével kapcsolatban 
(Csak elektronikus kérvényben lehetséges.) 
(A kiírt határidő jogvesztő.) 

a vizsgaidőszakot követő 7 napon belül 
 
még nincs információ a Neptun kérvény 
megnyitásáról és zárásáról 

Kérelem tanulmányi alapú átsorolás alóli mentességre 
(Csak elektronikus kérvényben lehetséges.) 
(A kiírt határidő jogvesztő.) 

a tavaszi félév vizsgaidőszaka ötödik hetének 
utolsó munkanapjáig kell benyújtani 
 
még nincs információ a Neptun kérvény 
megnyitásáról és zárásáról 

Költségtérítéses/önköltséges hallgatók visszasorolás iránti nyilatkozata 
Neptunban 

még nincs információ 

Specializáció választás Neptunban (Fizika és Földrajz alapszak) még nincs információ 

Méltányossági kérelmek leadása (a 2022/2023-as tanév tavaszi féléve után 
a 2023/2024-es tanév őszi félévre vonatkozóan)* 
(A kiírt határidő jogvesztő.) 
                4x-i tárgyfelvétel (harmadszorra felvett tárgy nem teljesítése) 
                7. vizsgalehetőség 
                
 

 
 
 
2023.07.21. 12:00 
2023.07.21. 12:00 
 
a 6. elégtelen vizsga után maximum 1 hét, 
(amennyiben még a tavaszi vizsgaidőszakra 
kérvényezi a 7. vizsgát) 
következő vizsgaidőszakra 2023.07.21. 12:00 

Vizsgáról való hiányzás igazolása (kérvény + orvosi igazolás) 
(A kiírt határidő jogvesztő.) 

2023.07.21. 12:00 
 

A Tanulmányi Hivatal tervezett nyári zárása 2023.08.01 – 2023.08.20. 

Kivételes tanulmányi rend kérelme (2022/2023-as tanév tavaszi félévére 
vonatkozóan) 

Legkésőbb a kurzusfelvételi időszak vége. 
 

 

 



 

 

* Méltányossági kérelmek leadása: 

Méltányossági kérelmet (amennyiben méltányosságot szeretne kérni) abban az esetben is be kell adni, ha: 
4x-i tárgyfelvételi kérelemnél:  

 a harmadszori tárgyfelvétellel sem teljesített tárgyat nem kívánja negyedszer felvenni (például alternatív tárgy), 

 a tárgyat nem a következő félévben venné fel, 

 a következő félévre passzív félévet szeretne kérni. 
A méltányossági kérelemnek tartalmaznia kell, hogy milyen indok alapján kér méltányosságot. A leírt indokot megfelelően 
igazolni kell, az igazolást a kérelemhez kell csatolni. A kérelem leadási határideje után hiánypótlásra nincs lehetőség. 
Beadott kérvény hiányában a hallgató elbocsátásra kerül. A kiírt határidő jogvesztő. 

 
A kiírt határidő minden esetben a kérelem Tanulmányi Hivatalba beérkezésének határideje. 

 
 
 
Budapest, 2023. január 16. 

 Török Gabriella 

  hivatalvezető 


