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Kedves Gólyák!  

Hamarosan elérkeztek az első vizsgaidőszakotokhoz, és ehhez szeretnénk egy kis 

segítséget nyújtani Nektek a TTK HK-val. A legfontosabb információkat tematikusan 

pontokba szedtük számotokra. 

Általános tudnivalók a vizsgaidőszakról: 

• E félévben a vizsgaidőszakot a 2020. december 21-23. és a 2021. január 4-26. 
intervallumok munkanapjai alkotják. Ezen kívül a póthéten is kerülhetnek kiírásra vizsgák, 
melyeket elővizsgáknak hívunk. 

• A vizsgák lehetnek írásbeli vizsgák, szóbeli vizsgák, vagy összetett szóbeli és írásbeli vizsgák. 

• A vizsgákra vonatkozó szabályokat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) fedi le. 
A TVSZ-t ezen linken tudjátok megtekinteni, ugyanakkor a legfontosabb szabályokat 
ebben a dokumentumban kigyűjtöttük számotokra.  

• A ZH rendhez hasonlóan vizsga ütemterveket is készítünk Nektek az egyenletes elosztás 
érdekében. Ez azt jelenti, hogy a vizsgaidőszak közel egészében lesznek vizsgák 
meghirdetve, nem egy hétre lesz az összes alkalom besűrítve. 

• A vizsgaidőszakban különös tekintettel legyetek a Neptun üzenetekre, hogy időben 
értesüljetek a vizsgákkal kapcsolatos információkról. A szorgalmi időszak lecsengése után 
már nem adódik lehetőség a tanórák keretei között való információáramlásra, így a Neptun 
lesz a fő kommunikációs csatornátok az oktatóitokkal ez időszakban. 

Vizsgajelentkezés: 

• Abban az esetben tudsz vizsgára jelentkezni, amennyiben az adott tantárgyból aláírást 
szereztél, valamint ügyelj arra, hogy a Neptunban ne legyen lejárt határidős, aktív státuszú 
befizetendő kiírt tételed, mert ekkor nem tudsz vizsgára jelentkezni, amíg azt nem teljesíted. 

• A vizsgákat a szorgalmi időszak utolsó hetének második munkanapján 18 órától (azaz 
december 8-án, kedden 18:00-tól) tudjátok felvenni. 

• A vizsgaalkalmak a Neptunban, a “Vizsgák” menüpont alatt, a „Vizsgajelentkezés” fülre 
kattintva jelennek meg. A kiválasztott vizsgára a „+” jelnél, a „Jelentkezés”-re nyomva 
tudtok jelentkezni. 

• Minden vizsgára előtte való nap 12:00-ig lehet feljelentkezni, valamint egy felvett vizsgát 
is eddig az időpontig lehet leadni. 

A vizsgákra vonatkozó általános szabályok: 

• Minden tárgyból maximum 6-szor lehet vizsgára jelentkezni az Egyetemen. Az első két 
vizsga ingyenes, a harmadikért pedig már fizetni kell. 

• Egy-egy tárgyból minimum 3 vizsga kerül kiírásra a vizsgaidőszakban. A póthétre szervezett 
elővizsgák nem számolandók bele a 3 vizsgaalkalomba. 

• Javításra egy újabb vizsgaalkalom felvételével van lehetőségetek, az újabb vizsga felülírja az 
előző eredményét. 

• A kombinált vizsgák minden részét ugyanazon félévben kell teljesíteni, de az egyes 
részvizsgák eltérő napon is teljesíthetők. 
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• Az írásbeli vizsgák eredményéről annak befejezésétől számított második munkanap végéig, 

a szóbeli vizsgák esetén pedig az eredmény megállapítását követően azonnal közlésre 

kerülnek. 

• Ha feljelentkeztek egy vizsgára, de nem jelentek meg rajta (nem egészségügyi okok miatt), 
akkor a későbbiekben mulasztási díjat kell fizetnetek, melynek összege 4 500 Ft, ezt a 
Neptunon írják jóvá. Ez nem számít bele a fentebb említett 6 vizsgaalkalomba. 

Távoktatás alatti vizsgázás során életbelépő szabályok: 

• Az oktató előírhat kötelezően kép és hang kapcsolatot, akár írásbeli vizsgán is. 

• Az oktató kérheti, hogy a hallgató mutassa meg a munkakörnyezetét, de a szoba 
bemutatására már nem kötelezhetik. 

• A vizsgákról felvétel nem készíthető. 

Tippek a vizsgaidőszakra: 

• Érdemes kihasználni a pótheti vizsga lehetőségét, amennyiben nem írsz pót ZH-t. Jobb 

hamarabb letudni egy tantárgyat, hogy utána már kevesebbet kelljen. 

• Ne az utolsó vizsgaalkalmakat vedd fel, hogy maradjon lehetőséged javítani/pótolni, 

amennyiben ez szükséges. 

• Hagyj magadnak legalább 4-5 napot felkészülni egy-egy vizsgára. 

 

Sikeres vizsgaidőszakot kíván Nektek a TTK HK! 

 

2020. december 02. 

Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviselet 
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