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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 dologra felhívjam szíves figyelmét! 

 

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

hatályos egyetemi szabályzatok ismerete.  

- PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (PTE Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklete, 

továbbiakban: TVSZ) 

A szabályzatból megismerheti a hallgatók jogait és kötelezettségeit a tanulmányokkal kapcsolatban.  

- PTE Térítési és Juttatási Szabályzata (PTE SZMSZ 6. számú melléklete, továbbiakban: TJSZ) 

A szabályzatból a képzések általános pénzügyi vonatkozásairól – az ösztöndíjakról, a kollégiumról és a 

költségtérítéses képzések költségtérítésének, önköltségének megfizetési rendjéről – tájékozódhat.  

A szabályzatok hatályos változatát a https://pte.hu/hallgatoi-szabalyzatok-nyomtatvanyok címen találhatja 

meg. Kérem, a fenti szabályzatokat szíveskedjen áttanulmányozni, mert a PTE-re történő beiratkozásakor arról 

is nyilatkozik, hogy megismerte és tudomásul veszi a fenti szabályzatokban foglaltakat.  

 

Ahhoz, hogy megkezdhesse tanulmányait, hallgatói jogviszonyt kell létesítenie.  

 

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A PTE-vel jelenleg is hallgatói jogviszonyban állóknak is 

szükséges végrehajtani a beiratkozási eljárást a tanulmányi rendszerben. 

 

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a TVSZ 15. § (5) bekezdése értelmében beiratkozási kötelezettségének 

a 2022/2023-as tanév őszi félévében kell eleget tennie. Ha idén ősszel nem iratkozik be, akkor a felvételi 

határozata érvényét veszti, így beiratkozni csak új felvételi eljárást követően lesz lehetősége. Tájékoztatom 

ugyanakkor arról is, hogy amennyiben tanulmányait szüneteltetni kívánja, erre a TVSZ 22. §-ában foglaltak 

szerint a beiratkozás félévében is lehetősége van. Tanulmányai szüneteltetésének jelzését a beiratkozási lapon a 

„Félévemet passziválni szeretném” pontban jelezheti.  

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

kizárólag elektronikus módon, a tanulmányi rendszeren keresztül. 

 

A tanévkezdéssel kapcsolatos fontos információkat a Kar honlapján találja meg 

(http://golyavagyok.aok.pte.hu/hu ). 

Kérem, ezeket az információkat szíveskedjék figyelmesen áttanulmányozni! 

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a PTE felvételi szabályzatának 11. § (3) bekezdése 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. 

 

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

rendszert (tanulmányi rendszer) használja. A tanulmányi rendszer segítségével Ön közvetlenül, online módon 

https://pte.hu/hallgatoi-szabalyzatok-nyomtatvanyok
http://golyavagyok.aok.pte.hu/hu
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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 https://neptun.pte.hu/ internetcímen a Neptun hallgató logót kiválasztva érhető el. 

 

A tanulmányi rendszerbe történő belépéshez szükséges adatait (azonosító, jelszó) a későbbiekben külön 

levélben, küldjük meg Önnek. Kérem, szíveskedjen az első belépést követően a jelszavát – saját érdekében – 

megváltoztatni (Saját adatok / Beállítások / Jelszó megváltoztatás), azt bizalmasan kezelni. Amennyiben Ön 

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

 

A http://neptun.pte.hu/hu/hallgatoi_segedlet 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 (Neptun/Információ/Időszakok)! 

• 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 megállapodást (hallgatói 

képzési szerződés) kell kötnünk Önnel, melyről tájékoztatást a későbbiekben külön levélben küldünk.  

• A kinyomtatott beiratkozási lapot a Kar Tanulmányi Osztályán kell leadni, a kiadott kari tájékoztató 

szerint. 

 

Beiratkozott, aktív hallgatóként Ön jogosult lesz diákigazolványra. Az igénylés első lépéseként el kell fáradnia 

valamelyik Okmányirodába, ahol a NEK adategyeztető lapon rögzítik az igazolványra kerülő fényképét és 

aláírását. Bővebb leírást a https://kti.pte.hu/hu/diakigazolvany-ugyintezes-0 weblapon talál. A tanulmányi 

rendszerben rögzített igénylését az Egyetem leghamarabb szeptember elején (a szorgalmi időszak kezdete 

után) tudja továbbítani az Oktatási Hivatalba (OH). Az igénylés OH 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. 

 

Felvételi, a képzéséhez kapcsolódó pénzügyi és a tanulmányi rendszerben szükséges hallgatói 

azonosítóval, valamint a diákhitellel és a diákigazolvánnyal 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 

 

 
Tanulmányaihoz sok sikert kívánva, tisztelettel: 

 

 

 

Lengvárszky Attila 

  oktatási igazgató 

https://neptun.pte.hu/
http://neptun.pte.hu/hu/hallgatoi_segedlet
https://kti.pte.hu/hu/diakigazolvany-ugyintezes-0

