Vizsganaptár 2017. november 18.
Fázis
Vizsgázók jelentkezési határideje (hivatalos) jelentkezés +
befizetés
Pótjelentkezések első napja (+5.000 Ft pótdíj)
E-mail a jelentkezőknek a regisztrációról
E-mail értesítés a nem aktív jelentkezőknek, hogy hiányos a
jelentkezésük
Offline pótjelentkezések határideje (beérkezés) jelentkezés +
befizetés
Online pótjelentkezések határideje (beérkezés) jelentkezés +
befizetés
Visszamondási határidő (a kérvény beérkezése!)
Halasztási határidő (a kérvény beérkezése!)
Orvosi kérelmek beérkezési határideje
E-mail a vizsgázóknak a beosztásról (helyszín, időpont)
E-mail a vizsgázóknak (emlékeztető)
Vizsga (szombat)
Eredmények nyilvánossága (az esti órákban)
E-mail az eredmény nyilvánosságáról
Megtekintési kérelmek beérkezése a Vizsgaközpontba (fax, e-mail,
posta)
Megtekintési esemény (Bp., Vizsgaközpont)
Felülvizsgálati kérelmek elküldése a Vizsgaközpontba
Bizonyítvány tervezett elkészülte

Határidő
(nap)
2017. 10. 16.

Határidő
(óra)

2017. 10. 17.
2017. 10. 18.
2017. 10. 30.
2017. 11. 06.
2017. 11. 06.
2017. 11. 06.
2017. 11. 06.
2017. 11. 06.
2017. 11. 09.
2017. 11. 15.
2017. 11. 18.
2017. 12. 15.
2017. 12. 15.
2017. 12. 20.
2018. 01. 05.
(péntek)
2018. 01. 08.
2018. 01. 16.

délelőtt

Magyarázat:
A vizsga visszamondása csak a naptárban jelzett határidőig lehetséges, 10.000 Ft-os eljárási díj levonásával. Azt
követően a vizsgázó a teljes vizsgadíjat elveszíti. Vizsgahalasztás egy alkalommal lehetséges, 5.000 Ft-os eljárási díj
befizetésével. Bármilyen egyedi méltányosságot jelentő esetben kérvényt kell beadni a vizsgázónak a Vizsgaközpont
vezetőjéhez, a kérelemről egyedi döntés születik.
Ha egy vizsgázó nem kapja meg a naptárban jelzett e-mailes értesítést, akkor ezt azonnal jelezze a
vizsgahelyén, mivel ez adminisztrációs hibára (rossz e-mail cím, téves jelentkezés, rossz befizetés stb.)
utalhat. Az értesítés határidejét pontosan tartjuk, tehát ha egy e-mail a jelzett időponthoz képest egy napon
belül nem érkezik meg, azt mindenképpen közölni kell az érintett vizsgahellyel.
A téves befizetésekért és be nem érkezett jelentkezési lapokért nem tudunk felelősséget vállalni.
A vizsgadolgozat megtekintését minden vizsgázónak (függetlenül a vizsga helyétől) csak Budapesten, a
Vizsgaközpontban (Budapest, 1088 Bródy Sándor u. 16. vagy 1016 Sánc u. 3/B.) tudjuk biztosítani.
A sikeres vizsgázók bizonyítványai a jelzett időpontig érkeznek meg. A felülvizsgálati kérelmet beadók bizonyítványai
esetében a kérelem beadásától függően a bizonyítvány a jelzettnél később készülhet el. Ezekről az információkról
e-mailben értesítést küldünk a vizsgázóknak.
A kérelmek esetében a vizsganaptárban szereplő dátumok minden beadási módra (papír alapú, online) érvényesek.
*Sikeres vizsgázó, aki a megcélzott vizsgatípussal (írásbeli, szóbeli, komplex) azonos típusú bizonyítványra
jogosult.

