
Tisztelt Hallgató!  

Tájékoztatjuk, hogy a vizsgajelentkezési időszak a Neptunban az alábbiak szerint nyílik az 

ÁOK hallgatói számára: 

 korábbi nyitás időpontja a feed-back bonus alapján: 2017. december 13. szerda 21.00 óra 

 normál nyitás időpontja: 2017. december 14. csütörtök 21.00 óra  

További információk: 

A DE Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 26. § (4) értelmében: 

Az adott félévben aktív státuszú hallgató adott félévben vizsgára akkor jelentkezhet, ha az 

egyetemmel szemben fennálló minden korábbi és az adott félévre vonatkozó tartozását 

rendezte, fizetési kötelezettségeit teljesítette. Több, azonos vagy különböző karokon 

folytatott képzés esetén az összes fizetési kötelezettség teljesítéséig egyik képzésen sem 

jelentkezhet vizsgára. 

A DE TVSZ 17. § (3) értelmében: 

A hallgató a vizsgára a tanulmányi rendszeren keresztül jelentkezhet. A vizsgára való 

jelentkezés a vizsgát megelőző munkanap déli 12 óráig, a vizsgáról való lejelentkezés 

pedig a vizsgát megelőző munkanap 0.00 óráig lehetséges. Ha a hallgató vizsgára való 

jelentkezését törölte, már csak olyan vizsgaidőpontokra jelentkezhet át, ahol van szabad 

férőhely. Vizsgahalasztások miatt az oktató nem köteles újabb vizsgaidőpontot megjelölni. 

A Neptunban a 3. és minden azt követő vizsga felvétele előtt 3.000,-Ft ismételt vizsgadíjat 

(IV díjat) kell fizetni. A vizsgajelentkezés csak az IV díj befizetése után lehetséges. Egy 

tantárgy új félévben történő ismételt felvétele esetén a Neptun a vizsgajelentkezéseket a 

különböző félévek ellenére egyben számolja.  

A vizsga díját először a Neptun gyűjtőszámlájára kell utalni. 

A gyűjtőszámla adatai: 

Számlavezető bank: Magyar Államkincstár  

Számla neve: NEPTUN gyűjtő számla  

Számlaszáma: 10034002-00282871-01120008  

IBAN: HU32 1003 4002 0028 2871 0112 0008  

SWIFT: HUSTHUHB 

A gyűjtőszámlára történő utaláskor a közlemény rovatba az NEPTUN rendszerben szereplő 

NEPTUN KÓDOT kell feltüntetni, NK-Neptun kód formátumban, valamint a hallgató 

nevét! (példa: NK-AB1234 Vezetéknév Keresztnév)  

A pénzintézeti befizetés vagy banki átutalás feldolgozása általában 2-3 munkanapot vesz 

igénybe. Az átfutási időt vegyék figyelembe pénzügyi tranzakciók előtt, nehogy lekéssenek a 

befizetési határidőkről! 

Vizsgáihoz sok sikert kívánunk! 

Üdvözlettel: 

Tanulmányi Osztály 


