
magyar nyelvű mintalevél Neptun üzenethez a vizsga napja előtt: 

Hallgatói tájékoztató a vizsga lebonyolításáról 
 

Tisztelt Hallgató! 

 

Az Ön holnapi vizsgájával kapcsolatban szeretnék néhány tájékoztató információt adni: 

 

1. A tantárgy neve:  

 

2. A vizsga időpontja (év/hónap/nap, óra:perc): 

 

3. A vizsga időtartama (összes időbeli elfoglaltság, kitöltési idő): 

 

4. A vizsga helyszíne (épület, emelet, helyiség): 

 

5. A vizsga formája: szóbeli/írásbeli 

 

6. Beugró vizsgarész lesz/nem lesz 

 

7. Gyakorlatos vizsgarész lesz/ nem lesz 

 

8. Kérem, hogy a vizsga időpontja előtt 15 perccel jelenjen meg a helyszínen! 

 

9. A vizsgán történő személyazonosításhoz hozza magával fényképes személyazonosító 

okmányát.  

 

10. A vizsgára kérjük, hogy az alábbi eszközöket hozza magával:  

(pl. fonendoszkóp, reflexkalapács, köpeny, névtábla-kitűző, jegyzetfüzet, üres fehér lapok, 2 

db kék színű toll, stb)  

 

11. Kérjük, hogy a vizsgára az alábbiakat ne hozza magával: 

(pl.: köpeny, jegyzetfüzet, saját fehér lapok, tantárgyi jegyzet, tankönyv, mobiltelefon, 

telekommunikációs és adattároló eszközök) 

 

12. A vizsga helyszínére a táskáját, kabátját beviheti, de köteles a vizsgáztató által kijelölt helyre 

letenni 

vagy 

nem viheti be, így kérjük, hogy az elhelyezéséről a vizsga előtt gondoskodjon (ruhatár, 

otthon, szekrény, őrzött helyiség) 

Felhívom szíves figyelmét, hogy az őrizetlenül hagyott személyes tárgyakért felelősséget 

nem tudunk vállalni. 

 

13. Egyéb fontos információ: 

 

Amennyiben a vizsgával kapcsolatban további kérdése merül fel, kérjük, az alábbi személyt keresse: 

Név: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

 

További jó felkészülést és sikeres vizsgázást kívánva, tisztelettel: 

 

 

(Név) 

Tantárgyfelelős 

  



angol nyelvű mintalevél Neptun üzenethez a vizsga napja előtt: 

 

Information for students on the arrangement of the exam 
 

Dear Student! 

 

I would like to provide you the following information regarding your exam tomorrow: 

 

1. Name of the subject:  

 

2. Date and time of the exam (year/month/day, hour:minute): 

 

3. Duration of the exam (involving the time for every activity, timeframe for filling in the 

test): 

 

4. Place of the exam (building, floor, room): 

 

5. Type of the exam: oral/written 

 

6. Pre-exam test: will be/will not be 

 

7. Practical part of the exam: will be/will not be 

 

8. Please show up at the place of the exam 15 minutes prior to the time of the exam! 

 

9. Please bring your personal ID with photo to the exam for identification. 

 

10. Please bring the below listed tools to the exam (eg.: fonendoscope, plexor, white coat, 

nameplate, note book, 2 blue pens, etc.): 

 

11. Please do not bring the below listed tools to the exam 

(eg.: white coat, note book, own white paper pages, subject notes, textbook, mobile phone, 

telecommunication and data storage devices): 

 

12. You can bring your bag and coat to the examination room, but you are obliged to put in the 

place the examiner assigned for it 

or 

you cannot bring them to the examination room, therefore please make sure before the exam 

that they are locked (cloakroom, at home, locker, guarded room). 

I call your attention that we cannot take responsibility for the unattended personal items. 

 

13. Other important information: 

 

Should you have any further question regarding the exam, please turn the following colleague: 

Name: 

Phone: 

E-mail address: 

 

Wishing you the best for the preparation and a successful exam, best regards: 

 

 

(name) 

course director 

  



német nyelvű mintalevél Neptun üzenethez a vizsga napja előtt: 

 

Studentisches Informationsblatt über den Ablauf der Prüfung  

 

Sehr geehrte Studierenden!  

 

Hiermit möchte ich Sie über Ihre morgige Prüfung kurz informieren: 

 

1. Name des Faches:  

 

2. Prüfungstermin (Jahr/Monat/Tag, Stunde/Minute): 

 

3. Länge der Prüfung (alle Tätigkeiten miteinbezogen, Ausfüllzeit): 

 

4. Prüfungsort (Gebäude, Stockwerk, Raum): 

 

5. Prüfungsform: schriftlich/mündlich 

 

6. Einstiegstest ja/nein 

 

7. Praktischer Prüfungsteil ja/nein 

 

8. Bitte, erscheinen Sie mindestens 15 Minuten vor dem Prüfungstermin am Prüfungsort!  

 

9. Um sich an der Prüfung ausweisen zu können, bitte nehmen Sie Ihren Lichtbildausweis mit.  

 

10. Bitte, nehmen Sie folgendes zur Prüfung mit: (zB. Phonendoskop, Reflexhammer, Kittel, 

Namensschild, Notizbuch, weiße DINA4 Blätter, zwei Kugelschreiber, usw. )  

 

11. Bitte, nehmen Sie folgendes zur Prüfung nicht mit: (Kittel, Notizbuch, DINA4 Blätter, 

Notizen, Lehrbuch, Handy, Telekommunikations- und Datenspeicher) 

 

12. Sie können Ihre Tasche und Mantel zum Prüfungsort mitbringen, aber Sie müssen sie zum 

vom Prüfer gezeigten Ort hinlegen. / Oder Sie können sie nicht mitnehmen, bitte sorgen 

Sie für die optimale Platzierung selbst (Garderobe, zu Hause, Spint usw.) Ich möchte Sie 

darauf aufmerksam machen, dass für die unbeaufsichtigt gelassenen persönlichen 

Gegenstände keine Verantwortung unsererseits getragen wird. 

 

13. Weitere wichtige Informationen: 

 

Falls Sie weitere Fragen über die Prüfung haben sollten, bitte nehmen Sie Kontakt mit folgender 

Person auf: 

Name: 

Tel.: 

Email: 

 

Ich wünsche Ihnen gute Vorbereitung und eine erfolgreiche Prüfung, 

mit freundlichen Grüßen, 

 

 

(Name) 

Lehrbeauftragte/r 

 

 

 


