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PTE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZÁRÓVIZSGÁRA 

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEI 

 
PTE TVSZ 1. számú melléklet (ÁJK különrendelkezések): 
 
 10. § (1) A karon a záróvizsga megszervezésére vonatkozó szabályok kiegészülnek az alábbi 
részletszabályokkal. 
 
(2) A kar a jogászképzésben tanévenként két záróvizsga időszakot szervez: 
a) az őszi (első) záróvizsga időszak a tárgyév szeptemberének elején kezdődik és december 
végéig tart. A vizsganapok száma tantárgyanként legfeljebb 5 nap. A hallgató számára két 
záróvizsga-tárgy között legalább 5 hét felkészülési időt kell biztosítani. 
b) A tavaszi (második) záróvizsga időszak a tárgyév februárban kezdődik és május végéig tart. 
A vizsganapok száma tantárgyanként legfeljebb 5 nap.  
A hallgató számára két záróvizsga-tárgy között legalább 5 hét felkészülési időt kell biztosítani. 
 
(3) A záróvizsga időszakok naptár szerinti beosztását minden tanévben a tanévkezdéskor 
megjelenő tanulmányi tájékoztatóban (kari honlapon) a tanulmányi osztály teszi közzé. 
 
(4) Az abszolutóriummal rendelkező hallgató záróvizsgáira a Neptun elektronikus tanulmányi 
rendszeren keresztül jelentkezik be. A záróvizsga időszak(ok) vizsgáira legkésőbb a 
meghirdetett vizsgaidőszak első napját megelőző 7. napon 16.00-óráig kell bejelentkezni.  
 
(5) A záróvizsgákat a tanulmányi osztály készíti elő. A jelentkezési időszak lezárultát követően 
a hallgató által felvett vizsgaidőpont módosítás akkor kezdeményezhető, ha a hallgató  

-egészségügyi állapotában a záróvizsga napján való megjelenést akadályozó 
rendkívüli körülmény merül fel, 
-közeli hozzátartozójának halála esetén. 

A fenti esetekben a módosításra vonatkozó kérelmet igazoló dokumentumokkal 
alátámasztva az illetékes tanulmányi előadónak kell benyújtani, a kérelemről a TB határoz.  
(6) A tanulmányi osztály naponta vizsgabizottságonként legfeljebb 25 vizsgázót oszthat be. A 
vizsgabizottságok sorsolása a vizsgák megkezdése előtt nyilvánosan, a tanulmányi osztály 
előadójának közreműködésével történik. 
 
(7) A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező jelölt a záróvizsgákra a (4) bekezdésben 
foglaltak szerint jelentkezhet be.  
Amennyiben a jelölt nem rendelkezik tanulmányi rendszer azonosítóval, ezt a tanulmányi 
osztályon személyesen vagy telefonon kérheti. Amennyiben a jelölt  
már nem rendelkezik hallgatói jogviszonnyal, a TR-ben kiírja magának a jogviszonnyal nem 
rendelkezők számára a TJSZ-ben előírt záróvizsga díjat, és kiegyenlíti. Záróvizsgára kizárólag a 
díj befizetése után tud jelentkezni a TR-ben.  
Záróvizsgára csak az jelentkezhet, akinek nincs fennálló tartozása, beleértve a záróvizsga 
díjakat is. 
 


