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Hallgatói tájékoztató a vizsgaidőszakról  

a 2019/2020. tanév tavaszi félévében 
 

A koronavírus járvány miatt hozott országos intézkedések miatt Karunk vizsgaidőszakát távolléti, digitális 

vizsgázással szükséges megvalósítani. A tantárgyfelelősnek hatásköre eldönteni szakmai és tantárgyi 

oktatásszervezési szempontok alapján azt, milyen módon valósítja meg a tantárgy vonatkozásában a 

vizsgáztatást az online technika - felhasználásával. 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása az online oktatás és vizsgáztatás lehetővé tételére megtörtént, az 

elsősorban oktatásszervezési könnyítéseket tartalmaz az online oktatás és vizsgáztatás megoldásához. 

 

A Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) változásai  

a járványügyi helyzetben a vizsgaidőszakra vonatkozóan 
 

 

A tanulmányi ügyekre vonatkozó új rendelkezések: 

⎯ A tanulmányi és vizsgaügyekkel kapcsolatos kérelmet, jogorvoslati kérelmet a hallgató elektronikus 

úton (e-mailen) is benyújthatja a szabályzatban meghatározott szervekhez. A kérelem e-mailen keresztül 

történő benyújtása esetén szükséges, hogy azt a hallgató a TR-ben szereplő e-mail címéről küldje, 

továbbá a kérelmet tartalmazó e-mailben feltüntesse nevét és tanulmányi rendszer azonosítóját.   

⎯ A 2019/2020. tanév tavaszi félévében a hallgatói jogviszony szünetelése iránti kérelmek leadási 

határideje 2020. április utolsó munkanapja.  

⎯ Jelen félévben felvett kurzust a hallgató 2019/2020. 2020. május 8-án éjfélig leadhatja. 

⎯ A dékán a méltányosságot a szabályzatban rögzített egy alkalmon kívül további egy alkalommal 

gyakorolhatja, a hallgatói látogatási tilalommal, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő körülményekre 

hivatkozással benyújtott hallgatói kérelemre.  
 

A foglalkozásokkal kapcsolatos változások: 

⎯ A foglalkozásokon való részvételére, valamint a hiányzások mértékének megállapítására a szakfelelős 

a hallgató előnyére eltérhet. 

⎯ A személyes adatok védelme érdekében az infokommunikációs eszközök segítségével megtartott 

foglalkozásokon hang- vagy képfelvétel készítése, a foglalkozások rögzítése kizárólag a foglalkozáson 

részt vevő személyek hozzájárulásával lehetséges. 

⎯ A szakmai gyakorlatok (a gyakorlati képzést biztosító intézmény, szerv, szervezet jóváhagyásával) 

elektronikus úton, infokommunikációs eszközök igénybevételével is teljesíthetők.  

 

Ismeretek ellenőrzésére, tanulmányok értékelésére (vizsgázásra) vonatkozó változások: 

⎯ Az ismeretek ellenőrzésére elektronikus úton, kép- és hangátvitelre egy időben alkalmas 

infokommunikációs eszköz segítségével is sor kerülhet (szóbeli vizsgák esetén videóhívás, írásbeli 

vizsgák esetén Unipoll tesztek). 

⎯ A vizsgák napjait a szorgalmi időszak vége előtt legalább két héttel kell nyilvánosságra hozni. 

⎯ Amennyiben a vizsgára bocsátás feltételeiben változtatások szükségesek, az eszközölt változtatásokról 

haladéktalanul értesíteni szükséges a hallgatót. 
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⎯ A vizsgára bocsátási feltételektől való esetleges eltérést úgy kell megvalósítani, hogy az eltérés 

eredményeként a tantárgy teljesítése a hallgató számára ne jelenthessen nagyobb terhet, mint a korábbi 

előírások alapján. 

⎯ Az oktató felel a vizsgáztatás megszervezéséért. 

 

• A vizsga során technikai zavar szándékos előidézése vizsgacsalásnak minősül, így ez esetben a 

vizsgacsalás szabályzatban rögzített jogkövetkezményei alkalmazandók. 

• Amennyiben a technikai zavar nem szándékos hallgatói magatartás eredménye, úgy az oktató és a 

vizsgázó közösen kötelesek a technikai zavar elhárítása érdekében eljárni. 

• A technikai zavar, amennyiben a vizsgakérdés ismertetését megelőzően történt, annak ésszerű időn 

belüli elhárítása után a vizsgát folytatni lehet. Amennyiben a technikai zavar a vizsgakérdés 

ismertetését követően áll be, a vizsgát folytatni lehet és az oktató jogosult új vizsgakérdést feltenni. 

• Amennyiben a technikai zavar ésszerű időn belül nem hárítható el, a vizsga új időpontban való 

megtartására lehetőséget kell biztosítani.  Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a technikai zavar 

miatt megszakított vizsga nem számít megkezdett érdemjegyszerzési kísérletnek, a vizsgázó 

vizsgáinak számába nem számít bele. 

 

⎯ A TVSZ 50. § (7) bekezdésben foglalt rendelkezések jelen melléklet hatályának fennállása alatt nem 

alkalmazandók, vagyis amennyiben az adott elektronikus vizsga 25 %-nál nagyobb mértékben számít 

bele adott tantárgy félévi értékelésébe, úgy az elektronikus vizsgát nem csak az Egyetem épületében 

elhelyezett egyetemi számítógépek igénybevételével lehet megszervezni, hanem azon kívül is.  

⎯ A szóbeli vizsgák nem nyilvánosak. 

⎯ A szóbeli vizsgákon hang- és képfelvétel készítése, kizárólag a részt vevő személyek hozzájárulása 

esetén lehetséges. 

 

Végzős hallgatókra vonatkozó változások: 

⎯ A szakdolgozat védése elektronikus úton, kép- és hangátvitelre egy időben alkalmas 

infokommunikációs eszköz segítségével is lebonyolítható.  

⎯ A szakdolgozatot nem szükséges nyomtatott formában benyújtani.  

⎯ Amennyiben a szakdolgozatok leadási és védési határideje tekintetében változtatások szükségesek, az 

eszközölt változtatásokról haladéktalanul értesíteni kell a hallgatót. 

⎯ A záróvizsga elektronikus úton, kép- és hangátvitelre egy időben alkalmas infokommunikációs eszköz 

segítségével is megtartható. A záróvizsga szóbeli része nem nyilvános, azokon hang és képfelvétel 

készítése, továbbá a vizsgák rögzítése, kizárólag az azon részt vevő személyek kifejezett hozzájárulása 

esetén lehetséges.  

 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat ezen módosításai kifejezetten a veszélyhelyzetben való alkalmazásra 

készültek, azok egy új, 16. számú mellékletbe rendezve (181. oldal) jelennek meg. 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat a Tanulmányi Hivatal „Szabályzatok és útmutatók” menüpontjában 

fellelhető, vagy az alábbi linkre kattintva érhető el: 

https://adminisztracio.pte.hu/sites/adminisztracio.pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitaso

k/PTE_SZMSZ/5mell-tvsz20200409.pdf 
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Legfontosabb határidők a vizsgaidőszakra vonatkozóan 

 

SZORGALMI IDŐSZAK VÉGE 

Megajánlott jegy 
a tantárgyfelelős megállapíthat megajánlott jegyet (rögzíti a 
Neptunban), hallgatónak el kell fogadnia/el kell utasítania   

a vizsgaidőszak végéig 

Megajánlott jegy 
elfogadása 

amennyiben a megajánlott jegyet a hallgató elfogadja, vizsgára 
nem tud jelentkezni 

a vizsgaidőszakutolsó előtti 
hetének végéig 

Félévközi jegy a tantárgyfelelős a vizsgaidőszak 2. hetének végéig adhatja meg 
a tantárgyfelelős május 22-ig 

rögzíti a Neptunban  

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 

május 09. éjfélig 

Vizsgaidőpontok 
meghatározása 

  
a tantárgyfelelős és az évfolyamfelelősök megállapodása alapján* 2020. április 24. 

Vizsgajelentkezés 

érvényes feedback-bónusszal rendelkező hallgatóknak: 
2020. április 29.  

07.00 órától 

feedback-bónusszal nem rendelkező hallgatóknak:  
2020. április 30.  

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! 
május 1: munkaszüneti nap, 
június 1: munkaszüneti nap. 

Ügyelet a 
vizsgajelentkezéskor 

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

 2020. április 29-30-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! 
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Dékáni vizsga 

a dékáni méltányosság a hallgató tanulmányai során egyszer 
vehető csak igénybe, kivéve a hallgatói látogatási tilalommal, 

illetve a veszélyhelyzettel összefüggő körülményekre hivatkozással 
benyújtott hallgatói kérelem esetén, melyre a Dékán további egy 

alkalommal engedélyzhet méltányosságot 

dékáni vizsgára csak a 
megadott vizsgahelyek 

egyikére lehet jelentkezni, 
létszámkorláton felül vagy 

egyéb időpontra nem. Dékáni 
vizsga 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 

Vizsgacsalások 
Dékáni Utasításban foglalt szankciókat mérlegelés nélkül 

alkalmazzuk. Jelen szabályzat megtalálható a Tanulmányi Hivatal 
honlapján a  Szabályzatok és útmutatók 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 

tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu 
email címre 

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

elektronikus úton jóváhagyják a meghirdetni kívánt vizsgaidőpontokat. 

 

További felmerülő kérdés esetén Kari honlapunkon található „Koronavírus információk” összeállítás is 

segítséget nyújthat, mely az alábbi linkre kattintva is elérhető: 

https://aok.pte.hu/hu/koronavirus/9992/hallgatoknak 
 

Sikeres vizsgaidőszakot kívánva, üdvözlettel: 
 

Potos Bernadett 

tanulmányi hivatalvezető 
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