
Vizsgajelentkezés és a 
lehetséges felmerülő akadályai

• vizsgajelentkezésről letiltás

• nincs aláírás

• az IV díj vagy az aláíráspótlás díja nincs befizetve (Útmutató, hogy 
hogyan írjuk ki)

• Nem jelenik meg egy vizsga sem- nincs jó képzésen (olyanoknál 
fordulhat elő, akiknek a mostani nem az első képzése az egyetemen)



Vizsgajelentkezés 1. lépés:  Vizsgák-on belül Vizsgajelentkezés



Vizsgajelentkezés 2. lépés: Féléveknél az aktuálisat beállítani és a Vizsgák listázása
gombra kattintani



Vizsgajelentkezés 3. lépés: Sor végén + jelre kattintani, majd Jelentkezés-re



Vizsgajelentkezés 4. lépés: Ellenőrzés
• A felvett vizsgát kékre színezi a neptun, de a Vizsgák-on belül a Felvett vizsgákra is kattinthatunk



És amiért néha nem sikerül vizsgára jelentkezni- vizsgajelentkezésről letiltás

• Ha nincsen pénzügyi tartozás, 
akkor OE-0021 - Vizsga- és/vagy 
tárgyfelvétel letiltás feloldási 
kérelem –t érdemes kitölteni. És 
miután elfogadták (tanulmányi 
ügyintéző által), utána lehet 
vizsgára jelentkezni.



És amiért néha nem sikerül vizsgára jelentkezni- nincs aláírás

• 1. Ha úgy tudja, hogy megvan az 
aláírása, akkor oktatónak érdemes 
jelezni, hogy nincsen beírva.

• 2. Ha a félév alatt nem tudta 
megszerezni az aláírást és az oktató 
„megtagadva” bejegyzést írt be, 
akkor az aláíráspótlásra kell 
jelentkeznie. Sikeres pótlás után 
oktató beírja az aláírást. Ezután a 
vizsga felvehető. (Letiltás esetén az 
aláírás nem pótolható, a tárgyat 
újra fel venni a következő félév 
valamelyikében.)



És ha egyetlen vizsgát sem látok - nincs jó képzésen 
Neptunba belépés után jobb oldalt fenn lehet a megfelelő képzést kiválasztani

Az oldal közepére feldob egy új ablakot és ebben a legördülő nyílra kattintani



És amiért néha nem sikerül vizsgára jelentkezni- az IV díj vagy az aláíráspótlás díja 
nincs befizetve

IV díj és aláíráspótlás/évközi jegypótlás díj 
kiírása az alábbi módon:

Pénzügyek/Befizetés/Tételkiírás

Aláírás- és évközijegypótlás esetén a Tételkiírás 
után megjelenő menüben a Szolgáltatások-at
kell kiválasztani!

Azok a vizsgák is beleszámítanak, amelyeken 
nem jelent meg! Ha igazolást hoz az 
oktatónak/tanulmányi ügyintézőnek a hiányzás 
okáról (például orvosi igazolás), akkor 
megteszik a megfelelő lépést, hogy a 
vizsgajelentkezés ne számításon bele a felvett 
vizsgákhoz. 



A tétel kiírás egy képen:


