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Tisztelt Nappali tagozatos Hallgatók! 
 
 

Szintfelmérő vizsgát és belső házi vizsgát tartanak a nyelvtanárok május első hetében 
angol és német nyelvből. 

 
 

Jelentkezni elektronikusan, a holvenyi.orsolya@tmpk.uni-obuda.hu e-mail címen 
Hölvényi Orsolyánál lehet, 2019. április 30(kedd) 12.00 óráig 

 
A jelentkezők névsorát április 30-án meg is kapják a tanárok, ezért kérem a határidő pontos 
betartását!!! 
 
 
A jelentkezéshez szükséges adatokat az alábbi módon kérjük megadni: 

 
Szintfelmérő vizsga a kritérium tárgyat előkészítő szaknyelvi kurzusok felvételéhez: 
 
Szintfelmérő– NEPTUNKÓD - Hallgató neve  - Nyelvtanár neve  
 
Belső házi vizsga az alapszintű angol nyelvi követelmény teljesítéséhez annak,akinek van 
középfokú nyelvvizsgája MÁS nyelvből: 

 
Belső vizsga - NEPTUNKÓD - Hallgató neve - Nyelvtanár neve  
 
A Neptunkódot kérjük, NAGY betűkkel írják! 

 
Nem kell túlbonyolítani, egyszerűen csak a fent megadott formátumban, hogy Excelbe importálható legyen. 

 
 

Minden Hallgató a saját karához tartozó oktató időpontjára jelentkezhet, ez külön jelölve van 
az időpontoknál! 2. oldal 
A létszámok minden esetben maximálva vannak! 
 
A jelentkezés automatikusan elfogadásra kerül, külön értesítést nem küldünk! 
Csak abban az esetben van válaszlevél, ha gond van a jelentkezéssel vagy betelt a 
választott hely és máshová lett a hallgató regisztrálva. 
 

A sikeres vizsgát tett hallgatók névsora megtalálható lesz a Neptun honlapon és az eredmények rögzítésre 
kerülnek a Neptun rendszerben (Saját adatok – Képzettség - Nyelv), így egyenként nem értesítjük a 
hallgatókat! 

 
 



A szintfelmérő vizsgák választható időpontjai és helyszínei: 
 
 
NÉMET: 
KVK, KGK-s hallgatók részére: 
 
Józsefváros, Tavaszmező u. 17. 3. em. 316-os terem 
dr. Krepler Erzsébet  május 8. szerda 10.00 
 
Józsefváros, Tavaszmező u. 17. TA 3.em 320-as terem 
Solymosiné Molnár Margit  május 8. szerda  14.00 
 
BGK-s hallgatók részére: 
 
Józsefváros, Népszínház u. 8. 3. em. 306-as terem 
Zabóné Varga Irén  május 6. hétfő 12.00 
 
RKK, NIK-s hallgatók részére: 
 
Óbuda, Doberdó út 6. 3. em. 307-es terem 
Virágh Tibor  május 6. hétfő 16.30 
  
ANGOL: 
KVK-s hallgatók részére:(Józsefváros és Óbuda is) 
  
Józsefváros, Tavaszmező utca G épület 304-es terem 
Bertalan Zsuzsanna  május 7. kedd 8.00 
 
_____________________________________________________________________ 
 
NIK-s hallgatók részére: 
Óbuda, Bécsi út 96. C épület 4. em. 401-es terem 
 
Győriné Kontor Éva május. szerda 8.00 
 
RKK-s hallgatók részére: 
Óbuda, Doberdó u. 6, 457-es terem 
     
Salamon Márta Anna május 7. szerda 11.00 
     
 
BGK-s hallgatók részére: 
Józsefváros, Népszínház utca 8. P10-es terem 
 
Durkóné Varga Nóra május 8. szerda 8.55 
     
 
KGK-s hallgatók részére, csak műszaki menedzser szakosoknak !!  
  
Józsefváros, Tavaszmező utca 17. A. ép. III. em. 308-as terem 
Bólya András            május 9. csütörtök 17.00 

 VAGY (azaz csak az egyik helyre lehet jelentkezni) 
 

Józsefváros, Tavaszmező utca 17. A. ép. III. em. 311-es terem 

Kocsis Anikó  május 9. csütörtök 12.30 
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