
Tájékoztatás a 2020/2021. I. félév vizsgaidőszakhoz: 

  
Vizsgaidőszak nem végzősöknek:  

2020. december 14. – 2021. január 29. 
Vizsgaidőszak végzősöknek: 

2020. december 7. - 2021. január 15. 
Főtárgyi vizsgaidőszak: 

2020. december 14. - december 18. 
  

Vizsgára jelentkezni minden hallgató 2020. november 23. (hétfő) 8.00 órától tud a 
tanszékek által megadott, meghirdetett vizsgaidőpontokra. 
  
Amennyiben a vizsgaidőszak kezdetéig valamelyik vizsgatárgy időpontja nem 
látható, e-mailben jelezzék az illetékes tanulmányi ügyintézőnek. 
 
Bódi-Végh Barbara:  
Billentyűs Tanszék, Magánének Tanszék, Vonós Tanszék  
 
Rédai Ferencné: 
Fafúvós Tanszék, Rézfúvós- és Ütőhangszer Tanszék, Szolfézs-Zeneelmélet, 
Karvezetés Tanszék 
  
Az egy tantárgyhoz tartozó vizsgák száma a vizsgaidőszakban minimálisan három. 
Azonban az utolsó vizsgaalkalmat az oktató megjelölheti olyan vizsgaalkalomként, 
amelyre csak azon hallgatók jelentkezhetnek, akiknek már van érdemjegyük az adott 
vizsgaidőszakban az adott tárgyból (ismétlő/javítóvizsga alkalom). Hallgatói 
vizsgahalasztások miatt az oktató nem köteles újabb vizsgaidőpontot megjelölni! 
Vizsgára a Neptunban csak olyan hallgató jelentkezhet, akinek nincs az egyetem felé 
semmilyen lejárt fizetési határidejű pénzügyi tartozása. Az esetleges tartozásokat 
minél hamarabb rendezni kell!  

Aki nem jelentkezik fel a vizsgára, az nem vizsgázhat! 
 

A vizsgára történő fel- és lejelentkezés határidői: 
 

1.      a vizsgára való feljelentkezés a vizsgát megelőző munkanap déli 12 óráig 
lehetséges, 

A.) szerdai vizsganap esetén: 
feljelentkezni a vizsgára kedd déli 12 óráig lehet, 

B.) hétfői vizsganap esetén: 
feljelentkezni a vizsgára péntek déli 12 óráig lehet 

  
2.       a vizsgáról való lejelentkezés a vizsgát megelőző munkanap 0.00 

óráig lehetséges,  
                                      A.) szerdai vizsganap esetén: 

lejelentkezni a vizsgáról hétfő 24.00 óráig lehet, 
  
                   a lejelentkezési határidő 12 órával rövidebb, mint a feljelentkezési. 

  
B.) hétfői vizsganap esetén: 

lejelentkezni a vizsgáról csütörtök 24.00 óráig lehet. 
 



FONTOS!  Ha a félévben egy adott tantárgyat már 3. alkalommal vett fel, ebben a félévben 
mindenképpen teljesítenie kell azt (legalább elégséges érdemjegyet szerezve), különben a 
nem teljesítés a hallgatói jogviszonya megszűnését vonhatja maga után.  

  
A 3. ismétlővizsga alkalomra való jelentkezéshez a hallgatónak ismétlő vizsga (IV-díj) díjat 
kell kiírnia magának a Neptun rendszerben. 

  
A hallgatónak a nem teljesített kreditek után, illetve a vizsgáról való távolmaradás miatt 
térítési díjat kell fizetnie a 2008. október 2-i szenátusi döntés alapján (Hallgatói térítési és 
juttatási szabályzat III. sz. melléklet), melynek mértéke 1700 Ft/kredit illetve 4500 Ft/vizsga. 
A Neptunba be nem írt jegyek egyrészt nem teljesített krediteknek minősülnek, másrészt 
kollokvium esetén, vizsgáról való igazolatlan távolmaradásként is megjelennek a hallgatónál. 
Ezért, ha valaki megjelent a vizsgán, minden esetben kerüljön be jegy (az elégtelen is) a 
Neptunba. Az első vizsgán szerzett jegynek akkor is szerepelnie kell a Neptunban, ha azt 
javítják. Tehát, ha az adott vizsgákon valaki megjelent, akkor annyi érdemjegyének kell 
a Neptunban szerepelnie, ahány vizsgajelentkezés volt.  

  
Ha igazoltan hiányzik a vizsgáról (pl.: betegség miatt), a vizsganapot követő 3 munkanapon 
belül a Tanulmányi Osztályra e-mailben benyújtott igazolással kérheti a vizsgaidőpont 
törlését. 
 
A jegybeírás továbbra is az oktató feladata, illetve az oktatónak kell gondoskodnia a jegy 
Neptun-beli beírásáról/beíratásáról. Kérem, ellenőrizze le az utolsó vizsgája után, hogy a 
megszerzett érdemjegyek szerepelnek-e a Neptunban, és amennyiben hiányt tapasztal, 
forduljon az illetékes oktatóhoz.  
 

Amennyiben a jelenléti vizsgáztatás lehetőségét a hatályos jogszabályok és 
egyetemi rendeletek nem biztosítanák, úgy a vizsgaidőszak rendjét érintő 

változásokról további tájékoztatást kapnak. 

 

A Tanulmányi Osztály nevében sikeres félévzárást kívánunk! 

 

 

           Tóth Ákos s.k. 
             tanulmányi osztályvezető 

  

 


	a lejelentkezési határidő 12 órával rövidebb, mint a feljelentkezési.

