
KTH hírlevél a 2011/12/2 félév zárásáról – 2012. április 27. 

Kedves Hallgató! 

Mivel néhány hét múlva lezárul a 2011/12/2 félév szorgalmi időszaka és kezdetét 

veszi a vizsgaidőszak, ezért az alábbi hírlevélben összefoglaltuk a legfontosabb 

adminisztratív teendőket és határidőket, amelyekkel segíteni kívánjuk a 

vizsgaidőszak megtervezését, az egyetemi szabályzatokban előírt határidők 

követését. Kérjük, alábbi tájékoztatónkat szíveskedjék alaposan átolvasni. Ha a 

tájékoztató elolvasása után további kérdése merül fel, kérjük kérdését a KTH 

információs e-mailjére megírni (info@kth.bme.hu).  

Vizsgaidőszak, vizsgajelentkezés, vizsgáról távolmaradás: 

 A vizsgaidőszak a hagyományos egyetemi képzéseken 2012. május 14-

től 2012. június 22-ig tart. A BSc/BA, MSc/MA és osztatlan képzéseken a 

vizsgaidőszak 2012. május 21. és 2012. június 18. közötti időszakra esik. 

 Az oktatás szervezéséről szóló 9/2011 (VI.28.) sz. Rektori Utasítás (a 

továbbiakban Tanulmányi Ügyrend) 46. bekezdése alapján a 

vizsgajelentkezési időszak a szorgalmi időszak tizennegyedik hetének első 

munkanapján 18 órakor indul és a vizsgaidőszak utolsó napján 24 óráig tart. A 

2011/12/2 félévben 2012. május 2-án 18 órakor nyílik meg a 

vizsgajelentkezés lehetősége és a vizsgaidőszak utolsó napján 23.59 

órakor zárul le. Vizsgára/szigorlatra a hallgatói információs rendszeren, a 

Neptun rendszeren keresztül lehet jelentkezni a vizsga/szigorlat előtti 

nap 12 óráig.  

 A Tanulmányi Ügyrend 47. bekezdése, továbbá a hallgatók által fizetendő 

egyéb díjakról szóló 12/2011. (VI.29.) számú Rektori Utasítás 2. § (6) 

bekezdése alapján lejárt határidejű tanulmányi jellegű tartozás esetén – 

egyéb következményeken túl – a hallgató nem jelentkezhet vizsgára, amíg 

tartozása áll fenn. A Neptun hallgatói web-en az aktív státuszú, lejárt 

határidejű, nem kollégiumi befizetés jellegű tartozásokat úgy kérdezheti le, ha 

a Pénzügyek - Befizetés menüponton a Félévek választóablakban a Minden 

félévet, a Státusz választóablakban az Aktív státuszt állítja be, majd 
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megnyomja a Listázás gombot. Ha a Befizetés, illetve Visszafizetés fülön 

megjelennek tételek, és a Határidő oszlopban a dátum már lejárt, valamint az 

aktív tétel nem kollégiumi jellegű befizetés, akkor lejárt határidejű tartozása 

van, ami meg fogja akadályozni a vizsgajelentkezésben.  

 Amennyiben lejárt határidejű tanulmányi jellegű tartozás nem áll fenn, de 

mégsem tud vizsgára jelentkezni, javasolt az alábbiakat ellenőrizni: 

- a Neptun hallgatói web-en a Vizsgák Vizsgajelentkezés felületen a félév 

mezőben a 2011/12/2 félévet választotta-e ki; 

- a tantárgyhoz nincs-e egyedi vizsgajelentkezési időszak beállítva; Az 

egyedi vizsgajelentkezési időszak a Vizsgák Vizsgajelentkezés 

felületen a Félév és a Tantárgy kiválasztása után listázva a vizsgákat, 

majd a vizsga sorára állva a Lehetőségek opción belül a Vizsga 

adatoknál tekinthető meg.  

- nincs-e letiltva a vizsgajelentkezés. 

 A vizsgáról/szigorlatról lejelentkezni a Tanulmányi Ügyrend 47. bekezdése 

szerint a vizsga/szigorlat előtti nap 12 óráig van lehetőség. Ezt követően 

visszalépni sem a hallgatói információs rendszerben, sem személyesen nem 

lehet.  

 Kérjük a vizsgára való jelentkezés, ill. a vizsgáról való lejelentkezés 

során körültekintően szíveskedjék eljárni, hiszen a BME Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: BME TVSZ) 15. § (7) bekezdése a 

hallgató kötelezettségeként írja elő a hallgatói információs rendszerben 

felvett vizsgán való megjelenést. A vizsgán való megjelenés kötelezettség 

elmulasztását, vagyis a vizsgáról igazolatlanul távolmaradást a hallgatók 

által fizetendő egyéb díjakról szóló 12/2011. (VI.29.) számú Rektori Utasítás 1. 

§ (1) d.) bekezdése különeljárási díj fizetéséhez köti. A különeljárási díj 

mértéke 3000 Ft. A Rektori Utasítás vizsgáról távolmaradásról szóló 1. sz. 

mellékletének (2) bekezdése, valamint a Tanulmányi Ügyrend 47. bekezdése 

a hallgatónak lehetőséget biztosít a vizsgáról távolmaradás igazolására, amire 

a vizsgaalkalom után 15 nap áll rendelkezésre. A Tanulmányi Ügyrend 

alapján a hallgató vizsgáról való igazolt távolmaradását a vizsga napját 

követő 15. napig az oktatónál igazolhatja, az igazolás elutasítása esetén 

a vizsgáról távolmaradás igazolására a hallgatói Neptun web 

Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 



Vizsgáról távollét igazolása elektronikus kérvény szolgál. A kérvény a 

2011/12/2 félévben 2012. július 7-ig adható be. Az igazolás elfogadásáról 

a Kari Tanulmányi Bizottság dönt. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben 

adott tantárgyból az aláírást nem szerzi meg, és a tantárgyból már 

jelentkezett vizsgára, javasolt a vizsgáról lejelentkezni, ellenkező esetben 

a tanszék a vizsgaalkalomhoz bejelöli, hogy nem jelent meg a vizsgán, 

ami különeljárási díj kirovását vonja maga után.  

 A BME TVSZ 16. § (6) bekezdése alapján ismétlő 

javítóvizsgát/javítószigorlatot (azaz harmadik vizsgát/szigorlatot) alanyi 

jogon félévenként csak egy tantárgyból tehet. Amennyiben több 

tantárgyból él az ismétlő javítóvizsga/javítószigorlat lehetőségével, a 

Tanulmányi Ügyrend 80. bekezdése alapján az adatkezelő a teljesítést követő 

félév második oktatási hetének végéig a hallgatóknak valamennyi 

tantárgyból a harmadikként megszerzett eredményét törli, feltéve, hogy 

az nem elégtelen. A BME Térítési és Juttatási Szabályzat (a későbbiekben 

BME TJSZ) 27. §-a, valamint a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló 

12/2011. (VI.29.) számú Rektori Utasítás 1. § (3) bekezdése az ismétlő 

javítóvizsgát díj fizetéséhez köti, a díj mértékeként 3000 Ft-ot határoz meg.  

 A BME TVSZ 15. § (8) bekezdése, valamint a Tanulmányi Ügyrend 53-55. 

bekezdései lehetőséget biztosítanak a vizsgaidőszakon kívüli ún. halasztott 

vizsgára. Halasztott vizsga a Neptun rendszer 

Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elküldhető 013 

Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára elektronikus kérvény leadásával 

kérelmezhető 2012. június 26-án 23:59-ig. A halasztott vizsga kérvényről 

a Kari Tanulmányi Bizottság dönt, a döntésről a kérvény döntés mezőjéből 

értesül. A kérvény elfogadása esetén a döntésről a KTH határozatot 

bocsát ki, ami ügyfélfogadási időben az R. épület aulájában található 

iratkiadóban (információnál) vehető majd át. A halasztott vizsga időpontjáról 

előzetes egyeztetés szükséges a tantárgyat oktató Tanszéken, ezért a 

kézhez kapott határozatot az érintett Tanszéken be kell mutatnia. 

Halasztott vizsgára a vizsgaidőszakban meghirdetett vizsgákkal azonos 

módon és feltételekkel lehet jelentkezni.  



Pótlási időszak, tanszéki különeljárási díjak: 

• A pótlási időszak a 2011/12/2 félévben a hagyományos képzésen 2012. 

május 14. és június 1. közötti időszakra esik, a BSc/BA, MSc/MA és az 

osztatlan képzéseken a pótlási időszak 2012. május 14-től május 18-ig tart. 

• A BME TVSZ 16. § (1) bekezdése alapján a szóbeli és írásbeli félévközi 

ellenőrzések egyszeri javítása vagy pótlása alanyi jogon jár minden hallgatónak. 

Kivételes esetben a tantárgykövetelmény rendelkezhet úgy, hogy a szóbeli és 

írásbeli félévközi ellenőrzések egy csoportja nem pótolható.  

• Szabályzat szerint a pótlási időszakban lehetőség van az otthoni feladat 

késedelmes leadására, valamint egy eredménytelen zárthelyi dolgozat újbóli 

pótlására, amit a TVSZ 16. § (2) és (3) bekezdései tanszéki különeljárási díj 

megfizetéséhez kötnek.  

• A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló 12/2011. (VI.29.) számú 

Rektori Utasítás alapján az otthoni feladat késedelmes leadásáért 1200 Ft, a 

pót-pót zárthelyi dolgozatért 3000 Ft fizetendő. 

• A kirovandó különeljárási díjakat a tanszékek a Neptun 

„Tárgyak/Feladatok” menüpontjában rögzítik. Valamennyi kurzusnál két 

virtuális feladat látszik: [„Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma 

(KLMM), ill. Pótlási heti pótlás miatt kiírandó különeljárási díjak száma 

(PPMM)]. A feladatok a Neptun hallgatói web „Tárgyak/Feladatok” felületén 

az aktuális félév kiválasztása után listázhatóak. A feladatok létrehozása nem 

jelenti azt, hogy Önnek KED-et kell fizetnie. Ha pl. Önnek van egy 

„Cseresznyetermelő (8N-A6)” nevű képzése, és ezen felvette a „BMEXXYYY155” 

kódú, „A cseresznyefa metszése” c. tantárgy „CSM” kódú kurzusát, akkor a 

Tárgyak/Feladatok felületen lévő listában megtalálja az alábbi sort: 

Feladat neve 
Késés miatt kiírandó különeljárási díjak 

száma (KLMM) 

Feladat típusa majd kiírandó tanszéki különeljárási díj 

Feladat vége 2012.05.19. (a 2011/12/2 félévben) 

Tárgynév 
A cseresznyefa metszése 

(BMEXXYYY155) 

Kurzuskód CSM 



A feladat nevére kattintva egy külön ablakban a feladat részletes adatait 

megtekintheti, ahol a „Leírás” mezőből is tájékozódhat. Itt a feladatnak látja a 

sorszámát is, ez legyen „AB”. 

Amennyiben a tanszék „Gipsz Jakab” nevű oktatója/adminisztrátora Önt 2 

db feladat késedelmes leadása miatt KED fizetésére kötelezi, az adott 

feladathoz „eredményt” rögzít, ekkor a feladat előbb említett sorában az 

eredmény oszlop kitöltötté válik, azaz 

Eredmény 2(kettő) 

Az „eredmény” azt jelöli, hogy Önnek a késedelmes feladatleadásért majd 

2*1200 Ft KED-et fog a hivatal kiróni. 

Az „eredmény”’ beírásáról Ön automatikus rendszerüzenetben is értesül. Az 

üzenet szövege a fenti példában: 

„Tisztelt Hallgató! Tájékoztatjuk, hogy Cseresznyetermelő (8N-A6) képzésén a 

'BMEXXYYY155-A cseresznyefa metszése' tárgyhoz tartozó 'CSM' kódú 

kurzuson lévő Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma AB félévközi 

feladatra 2(kettő) eredmény lett beírva! Módosító: Gipsz Jakab” 

• Felhívjuk figyelmét, a kiírás ezen módszere lehetőséget biztosít arra, 

hogy az eredmény rögzítését követően, de még a KED kiírást megelőzően 

vitatott esetben a tanszékhez/oktatójához forduljon. Ha ezt elmulasztotta, 

később, a KED tényleges kirovásakor, a Neptunban a „007 Felszólalás 

fizetési kötelezettség kirovása ellen” elektronikus kérvényen lesz 

lehetősége felszólalni. 

Tantárgyfelvétel: 

A 2012/13/1 félévre az előzetes tantárgyfelvétel várhatóan a BSc/MSc képzések 

vizsgaidőszaka után fog indulni, erről újabb hírlevelet fogunk közzétenni. 

nx15 ellenőrzés, elbocsátás, átsorolás: 

A 2011/12/2 félév vizsgaidőszakának lezárása után ismét sor kerül a 2007. 

szeptember 1-je után beiratkozott hallgatók ún. n*15 ellenőrzésére a BME TVSZ 

3. § (6) a.) bekezdésében előírtak szerint, valamint a BME TJSZ 7. § (5) 



bekezdése szerint a tanulmányi alapon költségtérítéses képzésbe való 

átsorolására. Ezekről a fontos kérdésekről is külön hírlevélben adunk majd 

tájékoztatást. 

E-mail, egyéb adatok: 

 A BME TVSZ 3. § (3) bekezdése előírja olyan a Neptun tanulmányi 

rendszerben rögzített e-mail cím használatát, amelyet a hallgató legalább 

hetente olvas. Kérjük a szabályzat szerint előírt e-mail cím hivatalos e-

mail címként való rögzítését és változás esetén annak karbantartását, 

hogy a tanulmányi hírekről, adminisztrációval kapcsolatos teendőiről mindig 

időben értesülhessen. 

 Célszerű a félév végén valamennyi személyes, hivatalos és 

elérhetőségre vonatkozó adatát áttekinteni, a hiányzókat pótolni, illetve 

módosulásuk esetén javításukat kezdeményezni. 

Egyéb tudnivalók: 

 A 2011/12/2 félévben záróvizsgázó hallgatókat külön Neptun üzenetben 

és e-mailben tájékoztatjuk a záróvizsgára jelentkezés módjáról, valamint 

az esetleges adminisztratív teendőikről.  

 A diákigazolvány érvényességéről, valamint az új diákigazolvány 

igénylésének menetéről a KTH honlapján (www.kth.bme.hu) talál 

részletes tájékoztatást. Tájékoztatónkat folyamatosan frissítjük. A KTH 

honlapját az egyéb tanulmányi hírek miatt is javasoljuk figyelemmel 

kísérni.  

Budapest, 2012. április 27. 

A vizsgákra alapos felkészülést és eredményes vizsgaidőszakot kívánnak a 

KTH munkatársai! 

Központi Tanulmányi Hivatal 

http://www.kth.bme.hu/

