
 
Időn túli vizsgahét 

 
 
Az ÁOK dékánja időntúli vizsgalehetőséget biztosíthat azon hallgatók számára, akiknek a felvett 

kötelező tantárgyakból csak egy teljesítése hiányzik és a félévben rendelkezésre álló három 

vizsgalehetőségből még maradt fel nem használt. 

 

Nem kötelező tantárgy esetén akkor lehet időntúli vizsgára jelentkezni, ha az összes kötelező 

tantárgy teljesítve van. 

 

 

Az időntúli vizsgahét a vizsgaidőszakot követő héten tart és egyszeri vizsgaalkalomra érvényes.   

Lehet vizsgázni, ha még nem volt a félévben vizsgajelentkezés, viszont javító vizsgát nem lehet tenni. 

 

A kérvények leadásának határideje: a vizsgaidőszak utolsó heti pénteki napja, 12:00 óra, pénteki 

vizsgázók esetén a következő hétfő 12.00 óra. 

 

Az időntúli vizsgakérelmeket a Neptun kérvény modulján kereszül kell benyújtani. 

 

A kérvény leadásának menete: 

1. Kérvény kitöltés 

 Ügyintézés › Kérvények › „AOK  BSc MSc_idontuli vizsga  <félév>” kérvény 

 Megjelenik az időntúli vizsgajelentkezési kérvénysablon, kitölteni, majd "Következő" gomb. 

Ekkor megjelenik a kitöltött kérvény, ha minden rendben van vele, akkor "Kérvény leadása" 

gomb. 

2. Nyomtatás 

 Ügyintézés › Kérvények › Leadott kérvények fülön kiválasztani az időntúli vizsga kérvényt, 

ezzel letöltődik PDF-be, kinyomtatni, aláírni és a TO-ra eljuttatni (papíron vagy e-mailben) a 

leadási határidőig.  

 

A TO a következő ellenőrzéseket végzi el: 

 - van-e még vizsgalehetőség a félévben és összesen 

 - ha az összes eddigi vizsgák száma legalább 2, be van-e fizetve az ismétlővizsga díj 

 - teljesítve van-e az összes (többi) kötelező tantárgy 

 - van-e még időntúli vizsgára lehetőség 

 - van-e már megszerzett jegy a tárgyból 

 - van-e fizetési hátraléka 

 

Ha a kérelem a feltételeknek eleget tesz és a vizsga engedélyt kap, a vizsgára a Tanulmányi Osztály 

jelentkezteti fel a hallgatókat, 3., 4., 5. és 6. vizsga esetén csak az ismétlővizsga díjának befizetését 

követően. 

A jelentkezés végleges, ha a jelentkező nem tud, vagy nem szeretne elmenni, akkor is érvényes marad 

a vizsgajelentkezés. 

 

 

Az időntúli vizsga igénybevételére vonatkozó szabályok: 

 

 - Egy képzésen két időntúli vizsgaalkalom vehető igénybe. 

 - Ha az időntúli vizsga sikeres, akkor a két vizsgaalkalom továbbra is rendelkezésre áll 

 - Ha az időntúli vizsga sikertelen (elégtelen vagy nem megy el a hallgató), akkor eggyel 

  csökken a vizsgalehetőségek száma 

 - Ha mindkét alkalom elhasználódott a sikertelen próbálkozásokkal, a képzésen a továbbiakban 

  nem kapható engedély időntúli vizsgára. 

 


