
Vizsgaidőszak-ismertető



Vizsgákról röviden

• Minden tárgyból, amiből kollokvium van kiírva, vizsgázni kell!

• Ha megajánlott jegyet kaptál egy kollokviumos tantárgyból,
akkor nem kell vizsgát tenned. Arra figyelj, hogy a megajánlott
jegyet el kell fogadnod a vizsgaidőszak 3. hetének végéig. Ha
nem tetszik a jegy, akkor javításra csak vizsga formájában van
lehetőséged.

„(1) A hallgató félévközi teljesítménye alapján az oktató

megajánlhat érdemjegyet (megajánlott jegy). A megajánlott

jegyet november 1-től, illetve április 1-től legkésőbb a

vizsgaidőszak harmadik hetének első napjáig lehet az

Elektronikus Tanulmányi Rendszerben bejegyezni. (2) A

hallgató legkésőbb a vizsgaidőszak hetének végéig jelölheti

be az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben a megajánlott

vizsgajegy elfogadását vagy elutasítását. Megajánlott jegy

elfogadása csak akkor lehetséges, ha nincs érvényes

vizsgajelentkezés.” (ELTE-JOKT-2020-10-20-TVSZ.)



Vizsgajelentkezés menete 

Neptun/Vizsgák/Vizsgajelentkezés

A kiírt vizsga mellett találsz egy + jelet, arra kell 
rákattintani

Válaszd ki a jelentkezés opciót



Vizsgafelvétel képekben



Vizsgafelvétel képekben

Figyeljetek, hogy az aktuális félév legyen listázva!



Vizsgafelvétel képekben



További információk

• Vizsgát felvenni vagy leadni a vizsga időpontja előtti 24 órával lehetséges.

• A vizsgáról igazolás nélküli hiányzás: 3500 Ft

• Mi van abban az esetben ha nem sikerül a vizsga elsőre?
 A tanároknak több időpontot is meg kell adniuk a tárgyukhoz, így újra fel tudjátok 

venni a vizsgát.

 Egy tárgyból kétszeri sikertelen vizsga után csak a következő félévben tudjátok 
teljesíteni a tárgyat.

• Az írásbeli kollokvium jegyét a tanárnak 8 munkanapon belül be kell írnia a 
Neptunba.

• A tanulmányi átlagra is figyeljetek, hogy ne kerüljetek átsorolás alá a 
következő félévben.

• Többet megtudhatsz: (Q-tér)
 https://sek.elte.hu/tanulmanyi-hivatal/informaciok-szabalyzatok

 https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Dokumentumok-Szabalyzatok

 https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Dokumentumok-Atsorolas

https://sek.elte.hu/tanulmanyi-hivatal/informaciok-szabalyzatok
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Dokumentumok-Szabalyzatok
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Dokumentumok-Atsorolas


Online vizsgázás szabályai

• Fontos, hogy tudjátok!

 Kötelező a kamera és a mikrofon használata (mindkettő, nem elég csak az egyik)!

 A tanár kötelezhet téged, hogy a kamerát forgasd körbe a szobában, hogy 
megbizonyosodhasson, hogy egyedül tartózkodsz a szobában. (Csalás elkerülése 
érdekében)

 A vizsga alatt nem használhatsz fej- vagy fülhallgatót!

• A vizsgaidőszak hivatalos szabályzatát itt találjátok meg:

 https://www.elte.hu/dstore/document/5530/ELTE-JOKT-2020-10-22-TVSZ.pdf

https://www.elte.hu/dstore/document/5530/ELTE-JOKT-2020-10-22-TVSZ.pdf


Megszerzett jegyek megtekintése

Neptun

Tanulmányok

Leckekönyv



Mindenkinek eredményes 
vizsgaidőszakot kívánok! 


