
 

 

 

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar  

5/2022 (X.26.) sz. dékáni utasítása az online felvételi vizsgáztatás szabályairól  

 

 

 

 1.§ (1) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (a 

továbbiakban TTK) által bonyolított felvételi eljárások keretében tartott, a felvi.hu-n meghirdetett 

mesterképzésekhez kapcsolódó szóbeli felvételi vizsgákra, illetve azok megszervezésére.  

(2) Az utasítás személyi hatálya az (1) bekezdés szerinti képzésekre jelentkezést benyújtott 

személyekre (a továbbiakban jelentkező) és a felvételi eljárásban résztvevő, a TTK-val 

munkaviszonyban álló személyekre terjed ki.  

2.§ A TTK-án a felvételi vizsgák mesterképzési szakokon a Felsőoktatási Felvételi 

Tájékoztatóban (felvi.hu) megadott időpontokban kerülnek lebonyolításra. Pótnap kijelölésére 

indokolt esetben, a TTK érintett intézetének döntése alapján kerülhet sor. 

3.§ (1) A szóbeli felvételi vizsga online, elektronikus úton, kép- és hangátvitelre egyidőben 

alkalmas infokommunikációs rendszeren keresztül tartható meg.   

(2) Az online felvételi vizsga  videóhívás alkalmazásával a Microsoft Teams felületén történik.  

(3) Egyszerű telefonos beszélgetés, üzenetváltás (sms), illetve közösségi média felületek az 

elektronikus felvételi vizsgáztatás céljára nem használhatók.  

(4) Az elektronikus felvételi vizsgán való részvételhez a jelentkezőnek rendelkeznie kell a 

vizsgához szükséges technikai feltételekkel (így különösen kép- és hangátvitelre alkalmas 

eszközzel, internetkapcsolattal).  

(5) A jelentkező meghatározott időpontra kerül beosztásra a felvételi vizsga napjára, amelyről a 

Központi Tanulmányi Iroda e-mailben értesíti a jelentkezőket legkésőbb a vizsga előtt 10 nappal. 

4.§ (1) Az elektronikus szóbeli felvételi vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság köteles 

ellenőrizni a vizsgázó személyazonosságát személyazonosításra alkalmas okmány ellenőrzésével 

(személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély). A személyazonosság igazolásának 

hiányában a felvételi vizsga nem kezdhető meg.  

(2) A felvételi vizsga napján a vizsga meghirdetett időtartama alatt a vizsgára beosztott 

jelentkezőnek rendelkezésre kell állnia.  

 (3) Amennyiben az elektronikus felvételi vizsga technikai okokból megszakad, a vizsgabizottság 

dönt arról, hogy a jelentkező milyen feltételekkel folytathatja a vizsgát, vagy a vizsga az addig 

elhangzottak alapján értékelésre kerül.  



(4) A felvételi vizsga értékelésére a vizsga napján, a vizsgát követően kerül sor, amiről a 

jelentkező postai úton kap értesítést, arra a postai címre, melyet a felvételi eljárás során megadott.  

5.§  Jelen utasítás az aláírás napján lép hatályba. 

 

Pécs, 2022. október 26. 

 

  Dr. Trócsányi András, dékán  

PTE TTK 

 

 


