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A járványhelyzetre vonatkozó rendelkezések 

A 8/2021. sz. Dékáni Utasítás alapján az őszi szemeszter vizsgaidőszakában a vizsgák megszervezése során 

a tantárgyfelelősök a vizsgákat a tanterv szerint jelenléti formában szervezik. Ettől eltérni kizárólag 

kormányzati járványügyi döntésre figyelemmel Oktatási Dékánhelyettesi engedéllyel lehet. Az utasítás 

szerint az alábbi szempontokat kell figyelembe venni a vizsgák megszervezése során: 

 

 A járványügyi okok miatt várható távollétek miatt a tantárgyfelelősöknek a megszokotthoz képest több 

vizsgalehetőséget szükséges biztosítaniuk a hallgatók részére. Írásbeli vizsga esetén a megszokott 5 db 

helyett legalább 6 db vizsgalehetőséget kell meghirdetni. Szóbeli vizsgák esetén minden vizsgahétre 

legalább két vizsganap szervezendő, és az összes vizsgalehetőség számának meg kell haladnia a 

tantárgyra jelentkezett hallgatók létszámának kétszeresét. Szóbeli vizsgák esetén egy vizsganapot a 

vizsgaidőszak utolsó két napjára kell időzíteni. 

 A tantárgyfelelősnek lehetősége van a vizsgaidőszak során is további vizsganapok és vizsgaidőpontok 

meghirdetésére, valamint akár hétvégi, munkaszüneti napokra (szombat, vasárnap) is vizsgát kiírni. 

 A vizsgákról dokumentáltan járványügyi okból történő hallgatói hiányzás igazolt hiányzásnak minősül, 

a hallgató a vizsgalehetőségét nem használja el, a védőmegfigyelést követő bármelyik szabad 

vizsgaidőpontra feljelentkezhet. 

 A TVSZ 17. számú mellékletében meghatározott speciális rendelkezésekben szereplő rendkívüli 

dékáni méltányossági lehetőség továbbra is fennáll a járvány által hátrányosan érintett 

hallgatóink számára. 

A TVSZ szerint egy félévben minden hallgatónak 3 db vizsgalehetősége van minden, vizsgára végződő 

tárgyból. A vizsgaidőpontjainak megszervezése minden hallgatónak a saját felelőssége.  

 

Legfontosabb határidők a vizsgaidőszakra vonatkozóan 

 

2021/2022. ŐSZ – VIZSGAIDŐSZAK 
A vizsgaidőszak feladataira és határidőire a TVSZ vonatkozó szabályai az irányadók 

SZORGALMI IDŐSZAK VÉGE 

Megajánlott jegy 
a tantárgyfelelős megállapíthat megajánlott jegyet (rögzíti a 

Neptunban), hallgatónak el kell fogadnia/el kell utasítania   

szorgalmi időszak utolsó 

napjáig 

Megajánlott jegy 

elfogadása 

amennyiben a megajánlott jegyet a hallgató elfogadja, vizsgára nem tud 

jelentkezni 

egy héttel a vizsgaidőszak 

vége előttig 

Félévközi jegy a tantárgyfelelős rögzíti a Neptunban dec.22-ig  

Aláírás 

megtagadása 

a megtagadott aláírás tényét a tantárgyfelelős a Neptunban rögzíti 

(Aláírás = letiltva bejegyzés a kurzusnál), melyről a hallgató Neptun 

üzenetet kap, egyúttal a már esetleg meglévő vizsgajelentkezése 

törlődik adott tárgyból, és további vizsgaidőpontra nem jelentkezhet, ill. 

félévközi jegy esetén érdemjegyet nem szerezhet 

a tantárgyfelelős a Neptunban 

rögzíti 

december 10. éjfélig 

mailto:tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu
https://aok.pte.hu/docs/th/file/2021-2022/8-2021-DU_veszelyhelyzet_20211110.pdf
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Vizsgaidőpontok 

meghatározása 

  
a tantárgyfelelős és az évfolyamfelelősök megállapodása alapján 

 november 12-ig 

megtekinthetők Neptunban: 

november 12-től. 

Vizsgajelentkezés 

érvényes feedback-bónusszal rendelkező hallgatóknak: 
2021. december 1. 07.00 

órától 

feedback-bónusszal nem rendelkező hallgatóknak:  
2021. december 2. 07.00 

órától 

 

Vizsgajelentkezés 

feltételei 

  

  

  

Vizsgalapra FELjelentkezni 
a vizsga napját megelőző 

munkanap 9 óráig, 

vizsgalapról LEjelentkezni 

  

 a vizsga napját megelőző 

MÁSODIK munkanap 

9 óráig lehet 

egy tárgyból egy időpontban egy érvényes vizsgajelentkezéssel 

rendelkezhet. B vagy C vizsgalehetőségre akkor tud feljelentkezni 

Neptunban, ha az előző vizsgalehetőségre az érdemjegyet vagy a meg 

nem jelenés tényét a Neptunban rögzítette 

FIGYELEM! 

December 24: munkaszüneti 

nap 

 

 

Ügyelet a 

vizsgajelentkezéskor 

a Tanulmányi Hivatal e-mailes (neptun.th@aok.pte.hu) 

ügyeletet tart  

 december 1.-én és 2.-án 

07.00 – 08.00 óra között 

VIZSGAIDŐSZAK 

Vizsgalehetőségek 

minden vizsgára vagy szigorlatra végződő tantárgyból 3 

vizsgalehetőséggel élhet az adott félévben: A, B és C vizsga (vizsga, 

javítóvizsga, ismételt javítóvizsga) 

a vizsgaidőszak optimális 

beosztása minden hallgató 

saját felelőssége 

Értékemelő vizsga 

aki már legalább elégséges érdemjegyet szerzett (kivéve, ha azt az 

augusztusi előrehozott 

vizsgaidőszakban szerezte), az adott vizsgaidőszakon belül egy 

alkalommal megkísérelheti a jegy javítását (B vagy C vagy esetleg D 

vizsgalehetőségét elhasználva). Az értékemelő vizsga során az előzőhöz 

képest rosszabb értékelés (akár elégtelen) is születhet! 

értékemelő vizsgára az utolsó 

héten kizárólag a Tanulmányi 

Hivatal munkatársain keresztül 

tud jelentkezni! 

Dékáni vizsga 

 A TVSZ 17. számú mellékletében meghatározott speciális 

rendelkezésekben szereplő rendkívüli dékáni méltányossági lehetőség 

továbbra is fennáll a járvány által hátrányosan érintett hallgatóink 

számára 

dékáni vizsgára csak a 

megadott vizsgahelyek 

egyikére lehet jelentkezni, 

létszámkorláton felül vagy 

egyéb időpontra nem. Dékáni 

vizsga is kizárólag a 

vizsgaidőszakban tehető! 

VIZSGAIDŐSZAK 

Harmadik és további 

vizsga díja 

magyar programon 2500,- Ft, a hallgatónak kell a kivetést 

elkészítenie a Neptunban és online befizetni azt a 3. ill. további vizsgára 

jelentkezés ELŐTT 

a 3. és további vizsga nem az 

adott félévre értendő, hanem 

adott tantervi egységre 

vonatkozóan az összes 

kurzusfelvétel során 

beregisztrált vizsgák 

számítanak! 

Vizsgán történő 

igazolatlan 

meg nem jelenés 

2000,- Ft pótdíjat kell fizetni 

a vizsgaidőszakot követő 20 

napon belül a Központi 

Tanulmányi Iroda vet ki a 

Neptunban 

mailto:tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu
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Vizsgacsalások 

Dékáni Utasításban foglalt szankciókat mérlegelés nélkül alkalmazzuk. 

Jelen szabályzat megtalálható a Tanulmányi Hivatal honlapján a 

„Szabályzatok, utasítások, eljárásrendek” menüpontban 

csalás észlelése esetén azonnal 

KÉRÉS/KÉRDÉS ESETÉN 

Technikai probléma 

esetén 

amennyiben önhibáján kívül nem tudja tartani a 

határidőket, küldjön a tanulmányi ügyintézőjének e-mailt AZONNAL 

képernyőkép-mentéssel (screenshot) mellékelve! 

A probléma észlelésekor 

azonnal e-mailben az 

ügyintézőjének vagy a 

magyar.program@aok.pte.hu  

email címre 

Tanulmányi Hivatal 

nyitva tartása 

  

 

telefonos és e-mailes kapcsolattartásra van lehetőség, illetve 

 

az irodában személyes megjelenésre is biztosítunk lehetőséget, 

nyitvatartásunkról bővebben ezen a linken olvashat 

  

*A tantárgyfelelős elektronikus úton állapodik meg a hallgatói képviselőkkel. A hallgatói képviselők egyetértésük jeléül 

elektronikus úton jóváhagyják a meghirdetni kívánt vizsgaidőpontokat. 

 

ÁOSZ I-V., 

FOSZ I-V., 

BIOT 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 

S12 nov. 22. nov. 23. nov. 24. nov. 25. nov. 26. nov. 27. nov. 28. 

S13 nov. 29. nov.30. dec. 01. dec. 02. dec. 03. dec. 04. dec. 05. 

S14 dec. 06. dec. 07. dec. 08. dec. 09. dec. 10. dec. 11. dec. 12. 

V1 dec. 13. dec. 14. dec. 15. dec. 16. dec. 17. dec. 18. dec. 19. 

V2 dec. 20. dec. 21. dec. 22. dec. 23. dec. 24. dec. 25. dec. 26. 

V3 dec. 27. dec. 28. dec. 29. dec. 30. dec.31. jan. 01. jan. 02. 

V4 jan. 03. jan. 04. jan. 05. jan. 06. jan. 07. jan. 08. jan. 09. 

V5 jan. 10. jan. 11. jan. 12. jan. 13. jan. 14. jan. 15. jan. 16. 

V6 jan. 17. jan. 18. jan. 19. jan. 20. jan. 21. jan. 22. jan. 23. 

V7 jan. 24. jan. 25. jan. 26. jan. 27. jan. 28. jan. 29. jan. 30. 

 

December 11.: Munkanap 

December 24: Szenteste  

December 25-26.: Karácsony 

Január 1.: Újév – pihenőnap  

mailto:tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu
https://aok.pte.hu/docs/th/file/2017-2018/8_DU_vizsgacsalasrol.pdf
mailto:magyar.program@aok.pte.hu
https://aok.pte.hu/hu/egyseg/570/rolunk

