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Tisztelt Hallgatók! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2018/2019. tanév II. (tavaszi) félév (tantárgyi) vizsgaidőszaka 

 

 

2019. május 20. (hétfő) napjától – 2019. június 21. (péntek) napjáig tart. 

 

 

A vizsgákra a Neptunon keresztül kell jelentkezni, a jelentkezés kezdő időpontja: 

 

- NAPPALI MUNKAREND:  2019. május 19. (vasárnap) 7:00  

- LEVELEZŐ MUNKAREND:  2019. május 19. (vasárnap) 7:30 

 

Azon hallgatók, akik kitöltik meghatározott számban a rendelkezésre nyitva álló idő alatta az Oktatói munka 

hallgatói véleményzéshez (OMHV) kapcsolódó kérdőíveket a vizsgákra jelentkezést a fenti időpontot 

megelező 48 órával korábban kezdhetik meg. A véleményezés pontos menetéről a Központi Tanulmányi 

Iroda küld Önöknek tájákoztatót a Neptunon keresztül. 

 

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben az illetékes Intézet közös vizsgát hirdet a különböző 

munkarendeknek, akkor a megfelelő limitet munkarendenként biztosítja. 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a hallgatói befizetéseket az NKE ÁKK Gazdasági Osztálya kezeli. 

 

A vizsgáztatás rendjére vonatkozó részletszabályokat a Tanulmányi és vizsgaszabályzat (továbbiakban: 

TVSZ) 35. § - 37./D § bekezdései tartalmazzák. Az Önök érdekében kérjük, hogy ezen szabályokat ismerjék 

meg! 

 

 

A vizsgaidőpontra jelentkezni, vagy azon változtatni legkésőbb 24 órával a vizsga megkezdését 

megelőzően lehet. (Természetesen a férőhelyek számának függvényében is.) 

 

Amennyiben a rendszer nem engedi vizsgára jelentkezni, annak több oka lehet: 

- nem teljesítette az előírt követelményeket, a szorgalmi időszakban nyújtott teljesítményére az 

aláírást megtagadta az illetékes oktató; 

- az oktató még nem rögzítette az aláírás bejegyzést;  

- lejárt határidejű díjtartozása van;  

- nem volt jogosult a tárgy felvételére, teljesítésére; 

- nem fizette meg az ismétlővizsga díjat; 

- az illetékes oktató letiltotta a vizsgajelentkezését; 

- adminisztratív kötelezettséget mulasztott, amit felhívás ellenére sem teljesített a Tanulmányi 

Osztályon. 

 

A 2012. szeptember 1. előtt hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók esetében egy tantárgyat 

maximum három alkalommal vehet fel, és összesen (maximum) kilenc vizsgát tehet úgy, hogy egy 

tárgyfelvétel alkalmával maximum három vizsgalehetőséget kaphat (azaz maximum két javítóvizsgára van 

lehetőség egy féléven belül.) 
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A 2012. szeptember 1-től hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatókra az alábbi rendelkezéseket kell 

alkalmazni: 

Azonos tantárgyból a hallgató vizsgáinak a száma, függetlenül attól, hogy hány alkalommal kapott „elégtelen” 

vagy „nem jelent meg” bejegyzést, nem haladhatja meg a hatot. Az intézmény egyoldalú nyilatkozattal 

megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, akinek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, 

és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt. Tehát ugyanazt a tantárgyat a hallgató a 

tanulmányai során bármennyi alkalommal felveheti, de a vizsgáinak száma összesen nem haladhatja 

meg a hatot. Továbbá egy tárgyfelvétel alkalmával maximum három vizsgalehetőséget kaphat (azaz 

maximum két javítóvizsgára van lehetőség egy féléven belül.) 

 

A 2013. szeptember 1-től hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató a tanulmányai során ugyanazt a 

tantárgyat legfeljebb három alkalommal veheti fel és a vizsgáinak száma összesen nem haladhatja meg 

a hatot. Továbbá egy tárgyfelvétel alkalmával maximum három vizsgalehetőséget kaphat (azaz maximum 

két javítóvizsgára van lehetőség egy féléven belül.) 

 

Az ismétlő javítóvizsga alkalmával a hallgatónak a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban 

(továbbiakban: HTJSZ) meghatározott szolgáltatási díjat kell fizetnie. A hallgató csak az ismétlővizsgadíj 

befizetése után tud jelentkezni a vizsgára. Azaz az első két vizsga ingyenes (vizsga és javítóvizsga), de 

minden további ismétlő javítóvizsgáért a hallgatónak díjat kell fizetnie, amelynek összege 3000 Ft. A 

vizsgaalkalmak összeadódnak, tehát például a második tárgyfelvétel első vizsgája már a 4. vizsgának számít. 

 

A befizetésekkel kapcsolatban a kari honlap Hallgatóknak/Hallgatói pénzügyek menüpont alatt találnak 

tájékoztatókat. 

 

Amennyiben a hallgató bejelentkezett vizsgára, de azon nem jelent meg, és távolmaradását az intézetben 

nem tudja elfogadható módon, dokumentumokkal alátámasztva igazolni (például kórházi kezelés, baleset 

stb.), akkor leckekönyvébe az elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszeren keresztül a „nem jelent meg” 

bejegyzést kell rögzíteni, valamint ennek minden hátrányos következményét viselnie kell. A „nem jelent meg” 

bejegyzés az adott tantárgyból tehető lehetséges vizsgaszámokat csökkenti, és a hallgató a HTJSZ-ben 

meghatározott 5000 Ft megfizetésére köteles. 

 

Beszámoló vagy kollokvium esetén az oktató a hallgatónak a szorgalmi időszakban nyújtott teljesítménye 

alapján, vagy értékelt tudományos diákköri munkája alapján értékelést vagy osztályzatot ajánlhat meg. A 

jegymegajánlást az oktató a szorgalmi időszak végéig teheti meg. A megajánlott értékelést (osztályzatot) a 

hallgató az elektronikus nyilvántartási rendszerben fogadhatja el a megajánlott jegy rögzítésétől számított 7 

napon belül, vagy azt elutasítva kérheti a vizsgára bocsátását. A hallgatónak az elektronikus leckekönyvében 

csak akkor jelenik meg teljesítettként az adott tárgy, ha a Neptunban a felajánlott érdemjegyet elfogadta, így 

vizsgára sem kell már jelentkeznie.  

 

Jegyelfogadás menete a hallgatói webes felületen: Tárgyak / Megajánlott jegyek – Jegy elfogadás - 

Kattintson ide, ha rendelkezni akar velük! linkre kattintás majd a megfelelő begjegyzés mentése 

 

A hallgatónak kötelessége a szóbeli vizsgán kurzusfelvételi lappal megjelenni! 

 

A lap letölthető: Neptun.Net, Hallgatói web: Tárgyak / Felvett kurzusok –  Felvett kurzusok 

nyomtatása gomb, Kurzusfelvételi lap nyomtatvány kiválasztása 

 

A hallgató legkésőbb a tanulmányi időszak lezárulta után 14 napon belül (2019. július 19-ig) kifogás 

bejelentő lapon kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben az 

illetékes intézet/tanszékvezetőnek címzett, de a kari Tanulmányi Osztályon benyújtott kérelemmel.  
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Amennyiben a hallgató a kifogás megtételére nyitva álló időn belül nem él kifogással a nyilvántartásban 

szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben, később – ezen lezárt tanulmányi időszak tekintetében – nem 

élhet kifogással az értékeléssel szemben, a határidő jogvesztő.  

 

A vizsgaidőszak végén a hallgató jogosult a Neptunból kurzusteljesítési lapot nyomtatni és azt teljesítései 

igazolására használni.  

 

A lap letölthető: Neptun.Net, Hallgatói web: Tanulmányok / Leckekönyv – Teljesítési lap nyomtatása 

gomb 

 

Az eredményes vizsgát követően, minden vizsgaidőszakban egy tantárgy esetében lehetősége van a 

hallgatónak a megszerzett érdemjegy eljárási díj nélküli javítására. Adott vizsgaidőszakban a hallgató, 

indokolt esetben (pl. szakirányra bekerülés, Köztársasági Ösztöndíj, PhD tanulmányok érdekében stb.) 

kérvényezheti második tárgyból is sikeres vizsga javítását. A kérelmet a HTVSZÜB bírálja el. A Sikeres 

vizsga javítása csak a minősítés megszerzése félévének vizsgaidőszakában lehetséges. Ha a hallgató a vizsgára 

bejelentkezik, és azon megjelenik, akkor az adott tárgyból az ott megszerzett érdemjegy lesz a végső 

érdemjegye, még akkor is, ha a hallgató számára ez a hátrányosabb.  

Ha a hallgató a vizsgára bejelentkezik, de arról igazolatlanul távol marad, a HTJSZ-ben meghatározott összeg 

(5000 Ft) megfizetésére köteles. Ebben az esetben a megelőzően megszerzett érdemjegy nem módosul. 

Sikeres vizsga javítása az adott tárgyból tehető lehetséges vizsgák számába beszámít. Amennyiben a hallgató 

a vizsgára bejelentkezik, de arról igazolatlanul távol marad, az az adott tárgyból tehető lehetséges vizsgák 

számába beszámít. A sikeres évközi értékelés, gyakorlati jegy, megajánlott jegy, valamint záróvizsga 

javítására nincs lehetőség. A sikeres vizsga javítása esetén a hallgató a HTJSZ-ben meghatározott díj 

megfizetésére köteles (3000 Ft), ha a vizsga az adott tanegységből tett harmadik vagy további vizsga. 

 

Felhívjuk figyelmüket a TVSZ valamint a HTJSZ alábbi rendelkezéseire: 

 

TVSZ 12. § (2) A tanulmányi időszakra meghatározott követelmények: 

 

A 2012. szeptemberében hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók esetében: A hallgató, hallgatói jogviszonya 

jellegétől függetlenül tanulmányait akkor folytathatja, ha (halmozott) súlyozott tanulmányi átlaga legalább 

2,00 két egymás követő félévben együttes átlagát tekintve. 

 

A 2013. augusztusa után hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók esetében: A hallgató, hallgatói jogviszonya 

jellegétől függetlenül tanulmányait akkor folytathatja, ha a súlyozott tanulmányi átlaga valamennyi aktív 

félévben legalább 2,00. 

 

HTJSZ 45. § (1) Az átsorolás részletes szabályai: 

 

A 2014. júliusáig hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók esetében: 

Tanévenként kötelező önköltséges képzésre átsorolni azt a nem rendészeti képzésben  részt vevő közszolgálati 

ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két  olyan  félévben,  amelyben  hallgatói  

jogviszonya  nem szünetelt,  nem  szerezte  meg  legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség 

ötven százalékát. 

 

A 2014. augusztusától -2016. júliusáig hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók esetében: 

Tanévenként kötelező önköltséges képzésre átsorolni azt a nem rendészeti képzésben részt vevő  közszolgálati  

ösztöndíjjal  támogatott  képzésben  részt  vevő  hallgatót,  aki  az  utolsó  két  olyan  félévben,  amelyben  

hallgatói jogviszonya  nem szünetelt,  nem  szerezte  meg  legalább  az  ajánlott  tantervben  előírt  

kreditmennyiség ötven százalékát, illetve két tanulmányi félév átlagában a 3,00 súlyozott tanulmányi  
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átlagot. Azaz, a két félév súlyozott tanulmányi átlagának egyszerű számtani átlaga kell, hogy minimum 3,00 

legyen! 

 

A 2016. augusztusától hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók esetében: 

Tanévenként kötelező önköltséges képzésre átsorolni azt a nem rendészeti képzésben, közszolgálati 

ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben 

hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem az Nftv. 81. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott külföldi 

képzésben vett részt, nem szerzett legalább 18 kreditet és nem érte el a 3,00 súlyozott tanulmányi átlagot. 

Azaz, a két félévben összesen kell teljesíteni a mimimum 36 kreditet és a két félév súlyozott tanulmányi 

átlagának egyszerű számtani átlaga kell, hogy minimum 3,00 legyen! 

 

 

A 2017. augusztusától hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók esetében: 

Tanévenként kötelező önköltséges képzésre átsorolni azt a közszolgálati ösztöndíjjal támogatott képzésben 

részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, 

illetve nem az Nftv. 81. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vett részt, nem szerzett 

legalább 18 kreditet és nem érte el a 3,00 súlyozott tanulmányi átlagot. Azaz, a két félévben összesen kell 

teljesíteni a mimimum 36 kreditet és a két félév súlyozott tanulmányi átlagának egyszerű számtani átlaga kell, 

hogy minimum 3,00 legyen! 

 

 

 

Kérjük, hogy fokozott figyelemmel tájékozódjanak a szabályzatok tartalmáról (https://www.uni-

nke.hu/egyetem/szabalyzatok-dokumentumok/hallgatoi-kovetelmenyrendszer)! 
 

 

Sikeres vizsgaidőszakot kívánunk! 

 

2019. április 8. 

          

         Tanulmányi Osztály 

https://www.uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok-dokumentumok/hallgatoi-kovetelmenyrendszer
https://www.uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok-dokumentumok/hallgatoi-kovetelmenyrendszer

