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Megajánlott jegyek kezelése 

 

 
 

Neptun → Tárgyak → Megajánlott jegyek 

Ezen a felületen jelennek meg az Ön megajánlott jegyei, itt fogadhatja, vagy utasíthatja el őket. 

Ha valamelyik tantárgyának oktatója megajánlott jegyet ad Önnek, az azt jelenti, hogy ennek 

elfogadása esetén a megajánlott jegy lesz az Ön érdemjegye az adott tárgyból, és ezután nem kell 

vizsgáznia belőle, sőt a rendszer a megajánlott jegy elfogadása után ezt a lehetőséget le is tiltja 

az Ön számára. Amennyiben nem elégedett a megajánlott jeggyel, akkor választhat úgy, hogy azt 

nem fogadja el, ebben az esetben vizsgára kell jelentkeznie az adott tárgyból. 

 

Addig, amíg nem rögzítette döntését a megajánlott jeggyel kapcsolatban, nem fog tudni vizsgára 

jelentkezni az adott tárgyból. Ha tehát úgy dönt, hogy nem fogadja el a megajánlott jegyet, akkor 

először ezt rögzítse a rendszerben, és csak ezután fog tudni vizsgára jelentkezni. 

Ha a megajánlott jegy megfelel az Ön számára, akkor a lista jobb oldalán található "Jegy 

elfogadás" oszlopban lévő "Kattintson ide, ha rendelkezni akar velük" linkre kattintson! Ebben az 

esetben egy előugró ablakban tudja legördülő menü segítségével kiválasztani, hogy elfogadja, 

vagy elutasítja a megajánlott jegyet. 

A félév végéig, annak lezárásáig van mód elfogadásra, vagy elutasításra. Azonban az intézetek 

kijelölhetnek határidőt az elfogadásra, ez esetben ez a dátum lesz érvényben.  

 

Van lehetőség az elfogadott megajánlott jegyet a vizsgaidőszakban javítani, ekkor a 

jegymegajánlás egy vizsgaalkalomnak számít be, tehát az első vizsga 2. vizsgaalkalomnak 

számít. 

 

Érvényes vizsgajelentkezés után kiírt megajánlott jegy esetén a megajánlott vizsgajegyet sem 

elfogadni, sem elutasítani nem tudja. Ha szeretné elfogadni a megajánlott jegyet, előbb le kell 

jelentkeznie a vizsgáról. Ha nem szeretné elfogadni, mert vizsgázni szeretne, nem szükséges 

lejelentkezni, mert ebben az esetben a megajánlott jegy érvénytelen lesz, a vizsga eredményétől 

függetlenül. 

 

Ha a félév végéig nem történik meg a megajánlott jegy elfogadása és nem szerzett a tantárgyból 

érvényes vizsgajegyet, a tantárgy teljesítetlenként fog szerepelni a félévi tantárgyfelvételben. 

 

 

felhasznált forrás: http://neptun.unideb.hu/download/hweb_hu.pdf 
 

 

 

 

 


