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Tisztelt Oktató! 

 

A 2021/2022. tanév II. félév záróvizsgáinak zavartalan, hatékony lebonyolítása érdekében, 

figyelembe véve azt is, hogy az elektronikus index szigorú határidőket követel meg, szeretném Önt 

tájékoztatni az alábbiakról: 

 

Végzős hallgatók vizsgaidőszaka 

  

BSc, MSc, Szakirányú továbbképzésben nappali és levelező tagozaton:  

  2022. május 2 – 27. (4 hét) 

Osztatlan tanári képzés (akik szakmai zárószigorlatot tesznek): 

2022. május 2 – július 1. (9 hét) 
 

A végzős hallgatók 2022. április 19. (kedd) 8:00 órától tudnak Neptunon keresztül bejelentkezni a 

vizsgákra. 

 

A tantárgyfelelős oktató köteles nyilvánosságra hozni a szorgalmi időszak vége előtt legalább három 

héttel az egyes vizsgák napjait, a vizsgáztatásban közreműködők nevét, a jelentkezés idejét és módját, 

a vizsgaeredmények közzétételének napját, a vizsgaismétlés lehetőségét, továbbá gondoskodni a 

tanulmányi rendszerben történő regisztrálásról. 

A meghirdetett vizsgaidőpontok száma tantárgyanként minimálisan három lehet, egyenletesen 

elosztva a teljes vizsgaidőszakban. A meghirdetett vizsgahelyek száma legalább a tantárgyat felvett 

hallgatók számának 150 %-a.  

 

Kérem, hogy a vizsgaidőszak utolsó hetére csak PÓTVIZSGA alkalmakat hirdessen! 

 

A hatályos TVSZ megengedi, hogy az oktató a vizsgaidőszak utolsó hetére csak PÓTVIZSGA 

alkalmakat hirdessen. Az oktatónak a neptunban lehetősége van olyan paramétert beállítani a 

vizsgaidőszak utolsó hetére meghirdetett pótvizsga időponthoz, mely azt vizsgálja, hogy az aktuális 

félévben van-e már a hallgatónak érvényes vizsgajelentkezése az adott tárgyból és így jogosult az 

utolsó hétre meghirdetett pótvizsga időpontra bejelentkezni. Amennyiben nincs érvényes 

vizsgajelentkezése a hallgatónak az adott félév vizsgaidőszakában, nem tud bejelentkezni az utolsó 

hétre meghirdetett pótvizsgára. 

 

A vizsga hirdetésekor az alábbiak szerint kell eljárni: 

 

1. A NEPTUNban a Vizsgák, jegybeírás menüpont / Új vizsga kiírása  

2. Megadjuk a vizsga kötelező adatait (időpont, létszám, ... ) és kiválasztjuk a kurzust/kurzusokat  

3. A Kurzusok résznél szükséges megadni a feltételt az "Előzetes vizsgafeltétel" oszlopban. 

Válasszuk az "Ismétlővizsga (IV-k száma >=1)" feltételt. 

4.  Mentés gomb 

 

Leteszteltük a vizsgajelentkezési feltételeket, melyet a vizsgát hirdető oktató a webes felületen is be 

tud állítani. Kérdés esetén Varga Imre kolléga szívesen áll rendelkezésére vargaimre@unideb.hu / 

 

Záróvizsga időszak:  nappali és levelező tagozaton: 2022. május 30 – június 10. (2 hét) 
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FONTOS! Azok a végzős hallgatók, akiknek jegyei a vizsgaidőszakban nem kerülnek a Neptun 

Tanulmányi Rendszerbe rögzítésre, nem tehetnek záróvizsgát, mivel az utolsó félév felvett 

tantárgyai nem lesznek teljesítettek, s emiatt az abszolutórium részükre nem állítható ki. 

Az abszolutóriumot a záróvizsga előtt minimum 3 munkanappal ki kell állítani. 

 

A vizsgáztatás rendje DE TVSZ 22. § 

 

A hallgató vizsgáról való távolmaradását három munkanapon belül igazolhatja a tanulmányi 

osztályon. Ez esetben a tanulmányi osztálya tanulmányi rendszerben a „nem jelent meg a vizsgán” és 

az „igazoltan távol” bejegyzéseket együttesen alkalmazza. A vizsgáról való távolmaradás nem 

befolyásolhatja a hallgató tudásának értékelését. Ha a hallgató nem jelent meg a vizsgán, tudása nem 

értékelhető. 

 

A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás esetén a tanulmányi rendszerben a „nem jelent meg” és a 

„beszámít a vizsgákba” bejegyzéseket kell együttesen feltüntetni. Ebben az esetben a hallgató elveszít 

egy lehetőséget a tárgy adott félévben lehetséges vizsgaalkalmai közül. Amennyiben a hallgató a 

vizsgaidőszak során egyáltalán nem jelentkezik vizsgára vagy jelentkezik, de azon egyszer sem jelenik 

meg, a tanulmányi rendszerben a vizsgaidőszak végén a „Teljesített” bejegyzés üresen marad. 

 

Az oktató köteles a vizsga érdemjegyét a vizsgáztatást követő három munkanapon belül a 

NEPTUN Tanulmányi Rendszerben rögzíteni, vagy ha a hallgató a vizsgán nem jelent meg, a 

„Vizsgák, jegybeírás” modulban az N.J.M. boxba klikkelve ezt jelölni. 

 

A TTK-n vizsgaidőszakon túli vizsga nem engedélyezett (kérelemre sem)!  

 

A sikertelen vizsga javítása DE TVSZ 23. § 

 

A hallgató egy vizsgaidőszakban minden tárgyból legföljebb háromszor vizsgázhat. (vizsga, 

javítóvizsga, ismételt javító vizsga). Ha a javító vizsga nem volt sikeres, és a vizsgán, valamint a 

javítóvizsgán ugyanaz az egy személy vizsgáztatott, a hallgató kérésére biztosítani kell, hogy az 

ismételt javító vizsgát másik oktató, vagy vizsgabizottság előtt tehesse le. Ez a jog akkor is megilleti a 

hallgatót, ha a vizsga letételére új képzési időszakban kerül sor. A bizottságot a tárgyat gondozó 

oktatási egység vezetője jelöli ki. 

 

A sikeres vizsga javítása DE TVSZ 24. § 

 

Ha a hallgató az érdemjegyet, értékelést javítani akarja, félévenként legfeljebb három tárgyból, 

tantárgyanként egy alkalommal azon vizsgaidőszakon belül, melyben az érdemjegyet/értékelést 

szerezte, újabb vizsgát tehet. A javítóvizsga értékelése végleges, kivéve, ha az eredmény „elégtelen”, 

amely a sikertelen vizsgára vonatkozó szabályok szerint javítható. 

A sikeresen ismételt vizsga érdemjegyét javítani nem lehet. 

 

Üdvözlettel:  

Dr. Kozma Gábor 
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