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Tisztelt Tantárgyfelelős Asszony! Tisztelt Tantárgyfelelős Úr! 

Tisztelt Oktató! 

 

 

Az alábbiakban néhány fontos információról szeretnénk tájékoztatást nyújtani az előrehozott 

vizsgaidőszak lebonyolításával kapcsolatban: 

 

 

Előrehozott vizsgaidőszak 

 

Lehetőség van vizsgakurzusokhoz tartozó előrehozott vizsgák meghirdetésére is a szokásos 

módon. A vizsgákon szerzett érdemjegyek a 2022/2023. tanév őszi szemeszteréhez fognak 

tartozni.  

 

Vizsgakurzust, valamint ahhoz tartozó előrehozott vizsgát (a korábban a tanévre vonatkozóan 

- 2022. februárjában) a tantárgybejelentés során tett szándéknyilatkozat alapján szükséges 

meghirdetni. Amennyiben tehát tantárgya(i) esetében vizsgakurzus és előrehozott vizsga 

meghirdetésére vonatkozó szándékát a tantárgybejelentőben jelezte, úgy a 2022/2023. tanév 

tantárgyainak vizsgakurzusokra vonatkozó táblázatában megtekintheti azt a Tanulmányi 

Hivatal weboldalán. 

 

ELŐREHOZOTT VIZSGAIDŐSZAK – 2022/2023. őszi szemeszter 

(2022. augusztus 24. és 2022. augusztus 26. között)*  
ESEMÉNY IDŐPONT ÉRINTETT 

Előrehozott vizsgák  

meghirdetése vizsgakurzusokhoz 

2022. augusztus 1. és  

2022. augusztus 19. között 
Tantárgyfelelősök 

Vizsgakurzusok felvétele  

(ugyanazon a tannyelven, 

amelyen korábban felvette) 

2022. augusztus 22. 9:00 és 

2022. szeptember 9. 24:00 között 
Hallgatók 

Vizsgajelentkezés az előrehozott 

vizsgákra a Neptunban 

2022. augusztus 22. 9:00 és  

2022. augusztus 23. 9:00 között* 
Hallgatók 

 

* Fontos változás a korábbi évekhez képest, hogy a TVSZ. 2. sz. mellékletének 2/A § (10) 

bekezdésének módosítását követően, a 2022/23 tanév őszi félévétől kezdve a regisztrációs 

időszak és a kötelező tárgyak felvételének változásaival összhangban „a felvett 

vizsgakurzusok esetén a hallgató kurzusonként egy alkalommal tehet vizsgát a 

regisztrációs periódus első hetének utolsó három munkanapján (szerda és péntek 

között). Az előrehozott vizsgára a vizsgakurzus felvételével egy időben, de legkésőbb a 

tantárgyfelvételi időszak második napján (kedd) 9.00 óráig kell jelentkezni.”  

 

A tanévkezdésre vonatkozó további határidőket a 2022/2023. tanév időbeosztásában találja. 

 

mailto:tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu
https://aok.pte.hu/hu/egyseg/570/szolgaltatasok/16
https://aok.pte.hu/hu/egyseg/570/szolgaltatasok/16
https://aok.pte.hu/hu/egyseg/570/szolgaltatasok/17
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Vizsgameghirdetéssel kapcsolatos kérdéseivel, forduljon bizalommal a Tanulmányi Hivatal 

munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken: 

 

- Lukács Hajnalka (31134-es mellék, hajnalka.lukacs@aok.pte.hu) 

- Gémes-Pintér Ágnes 62030-as mellék, agnes.gemes-pinter@aok.pte.hu) 

- Barics Gergő (62053-as mellék, gergo.barics@aok.pte.hu)  

- Nagy Katalin (31136-os mellék, kata.nagy@aok.pte.hu) 

 

Vizsgákhoz kapcsolódó teremfoglalási igényével kérjünk forduljon az alábbi 

munkatársunkhoz:  

 
- Nagy Balázs (31060-as mellék, orarend.teremfoglalas@aok.pte.hu) 

 

I. Kollokvium ill. szigorlati időpontok rögzítése a Neptunban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük szíves együttműködésüket az előrehozott vizsgák határidőre történő meghirdetésében, 

hogy a hallgatóknak lehetőségük legyen arra időben jelentkezni.  

 

Felmerülő kérdéseikkel kérjük, hogy bizalommal forduljanak a munkatársainkhoz a fenti 

elérhetőségeken. 

 

Tisztelettel: 

 

dr. Baán Nóra 

hivatalvezető 

 

vizsga típusa: írásbeli / szóbeli 

vizsga kezdete, vége (automatikusan a kezdete + 

120 perc) 

maximális létszám 

leírás (ha szükséges, pl. vizsga helyszíne) 
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