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Tisztelt Hallgatók! 

 

 

A 2020/2021. tanév tavaszi szemeszterében azoknak a hallgatóknak, akik a rendes vizsgaidőszakban 

járványügyi okok miatt valamely vizsgájukat nem tudták teljesíteni, a Kar lehetőséget biztosít a vizsga 

rendkívüli vizsgaidőszakban történő pótlására.  

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendkívüli vizsgaidőszakban meghirdetett vizsgahelyek 

száma és a vizsgákon való részvételi jogosultság korlátozott.  

Kérjük, törekedjenek vizsgáik rendes vizsgaidőszakban történő letételére. 

 

1. A rendkívüli vizsgaidőszakra vonatkozó legfontosabb határidők: 

 

RENDKÍVÜLI VIZSGAIDŐSZAK 

(2021. augusztus 23. és 2021. augusztus 27. között) 

 

ESEMÉNY IDŐPONT FELELŐS 

Vizsgahirdetéshirdetés 
2021. július 15. 8:00 és 

2021. augusztus 13. 16:00 között 
Tantárgyfelelősök 

Hallgatói kérvények és jogosultságot igazoló 

dokumentumok feltöltése a Neptunba 
2021. július 20. 8:00 és  

2021. augusztus 6. 16:00 között 
Hallgatók 

Vizsgajelentkezés azon hallgatók számára, 

akiknek a kérvényét elfogadták  
2021. augusztus 16. 8:00 és  

2021. augusztus 20. 12:00 között 
Hallgatók 

 

2. A rendkívüli vizsgaidőszak igénybevételre jogosult hallgatók köre: 

 

a) A járványügyi védekezésben a szemeszter során önkéntes munkát végzett hallgatók 

b) A járványügyi védekezésben a szemeszter során egészségügyi munkára kirendelt hallgatók 

c) COVID-19 megbetegedés miatt kórházban kezelt hallgatók 

1. a szorgalmi időszakban 

2. a vizsgaidőszakban 

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a c) pont 1 és 2. eseteiben a Tanulmányi Bizottság egyedi 

mérlegelése alapján kerül sor a jogosultság megállapításra 

 

3. A rendkívüli vizsgaidőszak igénybevételéhez szükséges dokumentumok: 

 

a) Önkéntes munkát igazoló dokumentum (amennyiben rendelkezésre áll, teljesítésigazolás is) 

vagy 

b) Járványügyi kirendelésről szóló dokumentum (és amennyiben rendelkezésre áll, 

teljesítésigazolás is) vagy 

c) COVID-19 megbetegedés miatti kórházi kezelésről szóló zárójelentés vagy azzal egyenértékű 

dokumentum. 

 

4. Fontos információk:  

 

a) A rendkívüli vizsgaidőszakban való részvételre kizárólag a Neptun rendszerben kitöltött 

kérvénnyel lehet jelentkezni a szükséges dokumentumok csatolásával. A kérvény 
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Az elfogadott kérvénnyel 
rendelkező hallgatók 

vizsgajelentkezése

Neptun-kérvény határidőben 
történő kitöltése és beadása a 3. 

pontban szereplő valamely 
dokumentum csatolásával

A hallgató értesítése a 
kérvénye elfogadásáról vagy 

elutasításáról.

Ha a hallgatónak ez már a 3. vagy 
további vizsgája az adott tantervi 

egységből, a HALLGATÓ a 
vizsgadíjról a Neptunban kiírást készít 

és befizeti azt

kizárólag a kérvényleadási időszakon belül lesz látható és elérhető a Neptunban a 

kitölthető kérvények között (Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények). 

 

b) Kizárólag a hiánytalanul benyújtott Neptun-kérvények kerülnek elbírálásra!  

A jelentkezésre jogosultságot igazoló dokumentum hiányában a Tanulmányi Hivatal a kérvényt 

hiánypótlási felhívás nélkül hivatalból elutasítja. 
 

c) Amennyiben a hallgató COVID-19 megbetegedésre való hivatkozással nyújtja be jelentkezését 

vagy jogosultsága nem egyértelműen eldönthető, a csatolt dokumentumai alapján a 

vizsgajelentkezéséről a Tanulmányi Bizottság egyedi mérlegeléssel dönt. 

 

d) Azok a hallgatók, akik a rendkívüli vizsgaidőszakban a 3. vagy további vizsgalehetőségüket 

veszik igénybe, kötelesek a vizsgadíjról kiírást készíteni a Neptunban és befizetni azt, továbbá 

amennyiben a rendkívüli vizsgájuk már a 4. vizsgaalkalom a lenne félévben (D-vizsga), úgy 

kötelesek a Neptunban a D-vizsgára vonatkozó kérvényt is kitölteni. 

 
e) A rendkívüli vizsgaidőszakban értékemelő, javító vizsgát tenni nem lehet.  

 

 

5. A rendkívüli vizsgaidőszakra történő jelentkezés menete: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikeres vizsgaidőszakot kívánva, tisztelettel: 

 

dr. Baán Nóra 

hivatalvezető 
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