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Tisztelt Hallgatók! 

 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 10/2021. (12.30.) számú Dékáni Utasítás értelmében azon 

hallgatók számára, akik megfelelnek a 2. pontban meghatározott feltételeknek, a Kar 2022. 

január 31. és 2022. február 4. napja között rendkívüli vizsgaidőszak keretében biztosít 

lehetőséget a vizsgáik pótlására.  

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendkívüli vizsgaidőszakban a részvételi jogosultság 

korlátozott, így kérjük, törekedjenek a vizsgáik hagyományos vizsgaidőszakban történő 

letételére! 

 

1. A rendkívüli vizsgaidőszakra vonatkozó legfontosabb határidők: 

 

RENDKÍVÜLI VIZSGAIDŐSZAK 

(2022. január 31. és 2022. február 4. között) 

 

ESEMÉNY IDŐPONT FELELŐS 

Vizsgahirdetés 
2022. január 10. 8:00 és 

2022. február 2. 16:00 között 
Tárgyfelelősök 

Hallgatói kérvények és jogosultságot 

igazoló dokumentumok feltöltése a 

Neptunba 

2022. január 12. 8:00 és  

2022. január 26. 12:00 között 
Hallgatók 

Hallgatói kérvények elbírálása 
2022. január 12. 8:00 és 

2022. január 28. 16:00 között beérkezés 

szerint folyamatosan 

Tanulmányi 

Bizottság, 

Tanulmányi 

Hivatal 

Vizsgajelentkezés azon hallgatók 

számára, akiknek a kérvénye 

elfogadásra került 

2022. január 12. 8:00 és  

2022. február 3. 9:00 között 
Hallgatók 

 

 

2. A rendkívüli vizsgaidőszak igénybevételre jogosult hallgatók köre: 

 

a) 2021. december 1. és 2022. január 28. napja között a COVID-19 járvány elleni 

védekezésben igazoltan legalább 5 (öt) napot kirendelésben résztvevő hallgatók, 

 

b) 2021. december 1. és 2022. január 28. napja között a COVID-19 járvány elleni 

védekezésben igazoltan legalább 5 (öt) napot önkéntes munkában résztvevő hallgatók, 

 

c)  2021. december 13. és 2022. január 28. napja között igazoltan hatósági házi 

karanténba, járványügyi megfigyelés alá került hallgatók (kivéve, ha a hatósági házi 

karantént, járványügyi megfigyelést nemzetközi utazás miatt vagy a Dékáni Utasításban 

meghatározott, egyéb kivételt képező eset miatt rendelték el). 
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3. A rendkívüli vizsgaidőszak igénybevételéhez csatolandó dokumentumok: 

 

a) Kormányhivatal által a kérelmet beadó hallgató nevére kiállított kirendelő határozat, 

 

b) A kérelmet beadó hallgató nevére szóló, a járványügyi védekezésben való részvételre 

vonatkozó önkéntes munkaszerződés, 

 

c) Kormányhivatal által a kérelmet beadó hallgató nevére kiállított karanténról vagy 

járványügyi megfigyelésről szóló határozat. 

 

 

4. Fontos információk: 

 

a) A rendkívüli vizsgaidőszakban való részvételre kizárólag a Neptun Tanulmányi 

Rendszeren keresztül kitöltött kérvénnyel lehet jelentkezni! A Neptun-kérvény a 

megjelölt kérvényleadási időszakon belül látható és elérhető az alábbi felületen a 

2021/2022 őszi félévben aktív státusszal rendelkező hallgatók számára: 

Adminisztráció/Kérvények/Kitölthető kérvények 

Kérvény neve: AOK-GYTK-Kérelem a rendkívüli vizsgaidőszak igénybevételéhez 

 

b) Amennyiben a kirendelés vagy önkéntes munka még 2021. december 1-je előtt 

megkezdődött és december 1-je után ért véget, akkor a kérvény beadható. Azon 

hallgatók, akiknek a kirendelése vagy önkéntes munkája még 2021. december 1-je előtt 

véget ért, nem jogosultak a kérvény beadására. 

 

c) Kizárólag a hiánytalanul, megfelelő igazolással együtt benyújtott Neptun-kérvények 

kerülnek érdemi elbírálásra. A jogosultságot igazoló dokumentum hiányában a 

Tanulmányi Hivatal a kérvényt, indoklással ellátva, hiánypótlás érdekében, javításra 

visszaküldi a hallgatónak. A hiánypótlásra legkésőbb 2022. január 26. 12:00 óráig van 

lehetőség a Neptun felületén a kérvény visszaküldésével. A határidő elmulasztása esetén 

a kérvény elutasításra kerül. 
 

d) A kérvények feldolgozása és elbírálása a beérkezések sorrendjében folyamatos, így az 

elfogadott kérvénnyel rendelkező hallgatók 2022. január 12. 8:00 és 2022. február 

3. 9:00 között folyamatosan tudnak jelentkezni a már meghirdetett vizsgaidőpontokra. 

 

A rendkívüli vizsgaidőszakban is a megszokott vizsgajelentkezési határidők az 

irányadóak: 

- vizsgára FELjelentkezni a vizsgát megelőző 1 munkanappal, 9:00 óráig lehet, 

- vizsgáról LEjelentkezni a vizsgát megelőző 2 munkanappal, 9:00 óráig lehet. 

 

FIGYELEM! Azok a hallgatók, akik a rendkívüli vizsgaidőszakban a 3. vagy további 

vizsgalehetőségüket veszik igénybe, kötelesek az utóvizsgadíjról kiírást készíteni a 

Neptunban és befizetni azt, továbbá amennyiben a rendkívüli vizsgájuk már a 4. 

vizsgaalkalom lenne félévben (D-vizsga), úgy kötelesek a Neptunban a D-vizsgára 

vonatkozó kérvényt is kitölteni a vizsgajelentkezés előtt.  
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e) A jogosulatlan hallgatói jelentkezések hivatalból törlésre kerülnek. 

 

f) Amennyiben a meghirdetett vizsgaalkalom létszáma betelt vagy a vizsgával 

kapcsolatban egyéb kérdés merül fel, úgy a hallgatók a további vizsgahelyek 

megnyitása iránti kéréssel kapcsolatban vagy a kérdéseik megválaszolása érdekében a 

tantárgyfelelősökkel tudják felvenni a kapcsolatot. 

 

g) Felhívjuk a figyelmet, hogy  két érvényes, jövőbeni vizsgajelentkezés ugyanabból a 

tárgyból egyidejűleg nem lehetséges, így a rendkívüli vizsgaidőszakban meghirdetett 

vizsgaidőpontra csak a korábbi vizsgaalkalom eredményének (elégtelen/nem jelent 

meg) beírását követően lehet feljelentkezni. 

 
h) A rendkívüli vizsgaidőszakban több tárgyból is tehető vizsga egy-egy alkalommal, de 

értékemelő vizsgát tenni nem lehet!     

 

A rendkívüli vizsgaidőszakra és a vizsgákra történő jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő 

kérdéseikkel forduljanak bizalommal a tanulmányi ügyintézőikhez munkaidőben (hétfő-

csütörtök: 8:00-16:00 és péntek: 8:00-13:30 között) a Tanulmányi Hivatal honlapján szereplő 

elérhetőségeiken. 

 

Sikeres vizsgaidőszakot kívánva, 

 

Tisztelettel: 

 

dr. Baán Nóra 

hivatalvezető 
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