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  Pécs, 2018. július 26. 

 

Tisztelt leendő Hallgatónk! 

 

Örömmel köszöntöm Önt a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karának (ÁOK) / 

Gyógyszerésztudományi Karának (GYTK) leendő hallgatói között. Bízom abban, hogy egyetemi évei alatt és 

tanulmányai befejezése után is beigazolódik, helyesen döntött, amikor a felsőoktatási jelentkezési lapján megjelölte 

intézményünket. 

 

Kérem, engedje meg, hogy tanulmányainak megkezdése előtt néhány fontos határidőre felhívjam szíves figyelmét! 

 

Esemény Dátum / Határidő 

Beiratkozás Neptunban 2018. augusztus 21. - 2018. augusztus 31. 

A (Neptunból kinyomtatott) beiratkozási lap 

leadása a Tanulmányi Hivatalban 

2018. augusztus 31-ig 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok 

bemutatása a Tanulmányi Hivatalban 

2018. augusztus 21. - 2018. augusztus 31. 

Gólyatábor 2018. augusztus 21. - 2018. augusztus 24. 

Orientációs nap 2018. augusztus 29. 10:00-14:00 óra 

Kurzusfelvétel a Neptunban 2018. augusztus 21. 08:00 - 2018. szeptember 01. 24:00  

Első tanítási nap 2018. szeptember 03. 

Tanévnyitó 2018. szeptember 02. 17:00 óra 

Első félév szorgalmi időszaka 2018. szeptember 03. – 2018. december 07. (14 hét) 

Első félév vizsgaidőszaka 2018. december 10. – 2019. január 25. (7 hét) 

  

Itt szeretném kiemelni, hogy az orientációs napon való részvétel minden leendő hallgatónak feltétlenül 

ajánlott, a tanulmányok megkezdéshez szükséges. 

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy ahhoz, hogy megkezdhesse tanulmányait, hallgatói jogviszonyt kell létesítenie.  

 

Kérem, hogy a következő dokumentumokat 2018. augusztus 31-ig a Tanulmányi Hivatalban (7624 Pécs, Szigeti 

út 12.) szíveskedjék bemutatni: 

  

1.    A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés szerint a felvételi eljárás során figyelembe vett 

dokumentumok eredeti példányát és annak aláírt másolatát, az Egyetemen be kell mutatni: 

  

-          középiskolai bizonyítvány; (fénymásolat azokból a félévekből, amelyekből pontot hozott) 

-          érettségi bizonyítvány; 

-          nyelvvizsga bizonyítványok; 

-          többletpontokra jogosító iratok. 

  

2.      Továbbá a következő dokumentumokat is szíveskedjen bemutatni: 

 

-          személyi igazolvány és lakcímkártya; 

-          a Neptunból kinyomtatott, aláírt beiratkozási lap (lásd lejjebb); 

-          Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ által kiállított orvosi alkalmassági igazolás; 

-          1 db névvel és születési dátummal ellátott igazolványkép 

 

A bemutatáskor kérem, mellékeljen minden eredeti dokumentumhoz egy-egy aláírt fénymásolati példányt is! 
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A dokumentumok leadásához a Tanulmányi Hivatal munkatársai  az alábbi időpontokban állnak a rendelkezésére 

2018. augusztus 21. - 2018. augusztus 31. közötti időszakban: 
 

 Hétfő  9:00 – 12:00 

 Kedd  9:00 – 12:00 

 Szerda  9:00 – 12:00 

 Csütörtök 9:00 – 12:00 és 13:00 – 15:00 

 Péntek  9:00 – 12:00 
 

A PTE a hallgatók adatainak nyilvántartásához, a tanulmányi eljárások szervezéséhez a Neptun tanulmányi 

rendszert használja. A rendszer segítségével Ön közvetlenül, online módon is tájékozódhat a tanulmányaival 

kapcsolatos feladatokról, az Önről nyilvántartott adatokról, az Önre vonatkozó pénzügyi információkról, egyben részt 

vesz a tanulmányaival kapcsolatos eljárások elvégzésében. A rendszer a www.neptun.pte.hu internetcímen, vagy a 

http://aok.pte.hu/hu/ kezdőlapján a jobb felső sarokban található „Neptun hallgató” hivatkozásról érhető el. 

 

A tanulmányi rendszerbe való belépéshez szükséges adatait (azonosító, jelszó) néhány napon belül postai úton 

megküldjük Önnek. Kérem, szíveskedjen a jelszavát saját érdekében az első belépést követően megváltoztatni (Saját 

adatok /Beállítások / Jelszó változtatása), azt bizalmasan kezelni. Amennyiben Ön korábban jogviszonnyal 

rendelkezett a PTE-n, akkor korábbi azonosítóját és jelszavát használhatja. 

 

Beiratkozni a Neptunban, az Ügyintézés hivatkozásra kattintva a Beiratkozás/Bejelentkezés menüpontban 

tud. Az internetes felületen minden információt közzétettünk, ami a sikeres beiratkozáshoz szükséges, de az alábbiak 

ismerete nagyon fontos: 

- A böngészőben engedélyezze a felugró (pop-up) ablakokat! 

- Beiratkozni csak a megadott beiratkozási időszakban lehet! 

- Az elektronikusan kitöltött űrlapot (beiratkozási lapot) a mentést követően két példányban nyomtassa ki, és 

egy példányát a beiratkozáskor személyesen nyújtsa be a kari Tanulmányi Hivatalban, mivel beiratkozása e 

nélkül nem érvényes.  

- A beiratkozási lap aláírásával az állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvételt nyert hallgató 

nyilatkozik a képzés sajátos feltételeinek tudomásul vételéről. A sajátos feltételekről az Oktatási Hivatal Önt 

tájékoztatta, valamint a tájékoztató elolvasható a kti.pte.hu oldalon is. 

- Amennyiben önköltséges finanszírozási formában nyert felvételt, akkor a beiratkozása abban az esetben lesz 

érvényes, ha a hallgatói képzési szerződést két példányban – Ön által aláírva – visszaküldi a Központi 

Tanulmányi Iroda (KTI) részére (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.). Az említett szerződést beiratkozáskor 

személyesen is leadhatja. A szerződésről pontos tájékoztatást a külön megküldésre kerülő pénzügyi 

tájékoztató levélben kap. 

- Kérjük, hogy ne felejtsen el a Neptun tanulmányi rendszerben saját fényképet (igazolványképet) feltölteni! 
 

Ha már rendelkezik hallgatói jogviszonnyal a PTE-n, akkor is szíveskedjen végrehajtani a beiratkozási eljárást a 

Tanulmányi Rendszerben (Neptun) az imént ismertetett eljárás szerint! 
 

A Neptunban történő beiratkozás támogatása érdekében az ÁOK Oktatási Centrum (7624 Pécs, Szigeti u. 12. 

Elméleti tömb, 2. emelet) 2018. augusztus 27. – 2018. augusztus 31. közötti időszakban minden nap 08:00-16:00 

óra között áll a hallgatók rendelkezésére. 
 

Tájékoztatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem „A hallgatói egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálatáról” 

szóló szabályzatának 4. § bekezdése alapján a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele az előzetes orvosi 

alkalmassági vizsgálaton való részvétel. 
 

Az egészségügyi tevékenység végzésében történő közreműködésre jogosító képzés esetén a hallgatói jogviszony 

létesítését megelőző alkalmassági vizsgálat elvégzésével egyidejűleg történik az egészségügyi (egészségi, mentális 

és fizikai) alkalmasság megállapítása. Az előzetes egészségügyi alkalmasság megállapítása az adott karra történő 

beiratkozási folyamat részeként történik a kar költségére. A jelentkező kizárólag jelen bekezdés szerinti vizsgálaton 

alkalmas értékelés esetében létesíthet jogviszonyt az Egyetemmel. Az előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

menetét a fenti szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. 

https://h.neptun.pte.hu/hallgato/login.aspx
http://aok.pte.hu/hu/
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A vizsgálatok gyakorlati kivitelezését a PTE KK Orvosigazgatás Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés 

Központ koordinálja, melyek 7624 Pécs Nyár u. 8. telephelyen történnek. 
Időpontot 2018. augusztus 21-től tud egyeztetni az alábbi weboldalon: http://hallgatofmk.pte.hu/ 

Az oldalon online bejelentkezhet a TAJ száma használatának segítségével, és az időpont kiválasztásával regisztrálhat 

a vizsgálatokra. 
 

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatra a következő dokumentumokat szíveskedjék magával vinni: 

- személyazonosság egyértelmű igazolására megfelelő dokumentum; 

- a PTE által küldött felvételi határozat;  

- háziorvosi igazolás - Hepatitis B oltásról, mellkasröntgenről, kezelt, vagy gondozott betegségről, 

gyógyszerszedésről, dokumentációval igazolva; 

(űrlap letölthető itt:www.hallgatofmk.pte.hu/ 

- 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő lelet; 

- oltási dokumentáció, oltási könyv; 

- kitöltött "Hallgatók egészségügyi törzslapja" című dokumentum;  

(letölthető itt: http://kti.pte.hu/content/hallgatok-egeszsegugyi-alkalmassagi-vizsgalata) 

Amennyiben egészségügyben dolgozik, a vizsgálat kiváltásának feltételeiről a http://kti.pte.hu/content/hallgatok-

egeszsegugyi-alkalmassagi-vizsgalata oldalon tájékozódhat. 
 

Kérem a kötelező orvosi alkalmassági vizsgálat mielőbbi elvégzését, valamint alkalmasságáról szóló 

igazolásának leadását a beiratkozás alkalmával a Tanulmányi Hivatalban. 
 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a PTE Felvételi Szabályzata értelmében, ha a Kar a beiratkozáskor – a 

jelentkezéshez benyújtott egyszerű másolatok eredeti példányának vizsgálatakor – megállapítja, hogy a felvételi 

eredményének megállapítását befolyásoló valótlan adatszolgáltatás történt, a felvételről szóló döntés 

megsemmisítésre kerül.   
 

Ezúton tájékoztatom, hogy a TVSZ 15. § (5) bekezdése értelmében, amennyiben beiratkozási kötelezettségének a 

20187/2019-es tanév őszi félévének beiratkozási időszakában nem tesz eleget, felvételi határozata érvényét veszti, 

azt a további években nem tudja felhasználni, így elveszíti a PTE-re történő beiratkozás jogát. 
 

A beiratkozás utolsó határideje: 2018. augusztus 31. 
 

Amennyiben tanulmányait szüneteltetni kívánja, erre a beiratkozás félévében is lehetősége van. Tanulmányai 

szüneteltetésének jelzését a Nepunban a Beiratkozás/Bejelentkezés menüpontban teheti meg. Tájékoztatom továbbá, 

hogy a további félévekben már nem kell beiratkoznia, csak a bejelentkezési eljárást kell elvégeznie akkor már 

kizárólag elektronikus módon, a Neptunon keresztül. 
 

Amennyiben más felsőoktatási intézményben végzett tanulmányait szeretné beszámíttatni, kreditátviteli eljárást 

célszerű indítania, így megtudhatja, mely tantárgyak teljesítése alól mentesülhet. A kreditátvitel eljárásról részletes 

információt talál az ÁOK honlapján a Tanulmányi Hivatal oldalán (http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/570/300  
Adminisztráció/Tanulmányi Hivatal menüpont/Korábbi tárgyak befogadása menüpontban), illetve a GYTK 

honlapján a Tanulmányi Csoport oldalán (http://gytk.pte.hu/hu/egyseg/almenu/3030/362 

Adminisztráció/Tanulmányi Csoport menüpont/Korábbi tárgyak elismertetése).  
 

Az elismertetés előtt célszerű összehasonlítania korábbi ismereteit a PTE ÁOK / GYTK tantervével és kurzusaival. 

A tanterveket és az egyes kurzusok részletes leírását honlapunkon találja a Tanrend és Tanterv menüpontban. 
 

Az őszi félévre vonatkozó kérelmét 30 nappal a szorgalmi időszak kezdetéig tudja befogadni a Tanulmányi 

Hivatal.    

http://hallgatofmk.pte.hu/
http://kti.pte.hu/content/hallgatok-egeszsegugyi-alkalmassagi-vizsgalata
http://kti.pte.hu/content/hallgatok-egeszsegugyi-alkalmassagi-vizsgalata
http://kti.pte.hu/content/hallgatok-egeszsegugyi-alkalmassagi-vizsgalata
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/570/300
http://gytk.pte.hu/hu/egyseg/almenu/3030/362
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A továbbiakban néhány hasznos információra szeretném felhívni szíves figyelmét: 

  

Ahhoz, hogy a PTE-n Ön előtt álló lehetőségeket a lehető legjobban kihasználja, elengedhetetlenül szükséges a 

hatályos egyetemi szabályzatok ismerete.  

A hallgatók jogairól és kötelezettségeiről a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatából (PTE Szervezeti és Működési 

Szabályzat 5. számú melléklete, továbbiakban: TVSZ), míg a képzések általános pénzügyi vonatkozásairól – az 

ösztöndíjakról, a kollégiumról és a költségtérítéses képzések költségtérítésének, önköltségének megfizetési rendjéről 

– a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatából (PTE SZMSZ 6. számú melléklete, továbbiakban: TJSZ) 

tájékozódhat.  

A szabályzatok hatályos változatát a https://pte.hu/szabalyzatok_utasitasok címen találhatja meg, ill. az ÁOK / 

GYTK Tanulmányi Hivatal honlapján a Szabályzatok menüpontban. Kérem, a fenti szabályzatokat szíveskedjen 

áttanulmányozni, mert a PTE-re történő beiratkozásakor arról is nyilatkozik, hogy megismerte és tudomásul veszi a 

fenti szabályzatokban foglaltakat.  

 

A tanévkezdéssel kapcsolatos további információkat (kurzusfelvétel, tanrend, órarend, tanulmányi hivatal 

elérhetősége, kérelmek, jogviszony-igazolás) augusztus folyamán a kari honlapon érheti el a következő linken: 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/index/570, illetve http://gytk.pte.hu/hu/egyseg/index/3030 . 

  

Beiratkozott hallgatóként Ön jogosult lesz diákigazolványra. A diákigazolvány igénylést a beiratkozás után tudja 

elindítani. Az ezzel kapcsolatos részletes leírást a http://kti.pte.hu/content/diakigazolvany-ugyintezes címen 

talál. Fontos kiemelni, hogy az igénylés első lépéseként el kell fáradnia bármelyik Okmányirodába, ahol rögzítik az 

igazolványra kerülő fényképét és aláírását. Felhívom szíves figyelmét, hogy diákigazolványt a beiratkozása 

elfogadását követően, szeptember első napjaitól igényelhet elektronikus úton. Az igénylés Oktatási Hivatal által 

történő elfogadását követően (általában néhány nap) kaphat utazási kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást. 

 

A PTE-n a sajátos nevelési igényű (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mozgáskorlátozott, látás, és hallássérült, stb.) 

hallgatókat segítő Támogató Szolgálat működik. Kérésére szívesen küldünk további tájékoztatót. 

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a PTE Wlislocki Henrik Szakkollégiuma ösztöndíj programot hirdet hátrányos helyzetű 

hallgatók számára a 2018/2019-es tanévre, melyről további információt a wlislocki.pte.hu honlapon és a +36-30-369-

2610-es telefonszámon kaphatnak. 

 

Felvételivel, képzéséhez kapcsolódó pénzügyeivel, diákhitellel, diákigazolvánnyal és az Neptunban szükséges 

hallgatói azonosítóval, kapcsolatos kérdésekben a Központi Tanulmányi Iroda munkatársai a következő 

elérhetőségeken állnak szíves rendelkezésére: 

 

Honlap:   kti.pte.hu 

E-mail cím:   infokti@pte.hu 

Telefonszám:   72/501-681 

Személyesen:   Ügyfélszolgálatunkon 

 

 

Tanulmányaihoz sok sikert kívánva, tisztelettel: 

 

 

Lengvárszky Attila 

oktatási igazgató 

 

https://pte.hu/szabalyzatok_utasitasok
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/index/570
http://gytk.pte.hu/hu/egyseg/index/3030
http://kti.pte.hu/content/diakigazolvany-ugyintezes
http://wlislocki.pte.hu/
tel:%2B36-30-369-2610
tel:%2B36-30-369-2610

