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A ZÁRÓVIZSGÁK RENDJE 

 
A hallgató tanulmányait az alap- és mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi 

be. A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és 

értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket 

alkalmazni tudja. 

1. A záróvizsgára bocsátás feltételei: 
• végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 

• a bíráló által elfogadott szakdolgozat, illetve diplomamunka. 

• Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló 

fizetési kötelezettségének nem tett eleget. 

 

A végbizonyítvány (abszolutórium): a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga 

letételének és a szakdolgozat elkészítésének kivételével – más tanulmányi követelmények teljesítését, a 

képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok (ezen belül a kötelező és kötelezően 

választható tantárgyakhoz rendelt összes kreditpont) megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés 

nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben 

eleget tett. 

 

Az abszolutórium kiadásánál különösen vizsgálni kell a következők meglétét:  

• intézményi nyelvi kritériumvizsga teljesítése (TVSZ 6. § (3)),  

• angol alapfokú nyelvtudás, azok számára, akik a kritériumtárgyat német nyelven teljesítették  

• a testnevelés követelményeinek teljesítése,  

• az előírt szakmai gyakorlat teljesítése,  

• a hallgató a szakhoz tartozó kreditek minimum 40%, vagy 25 %-át az OE-en szerezte (TVSZ 19.§ 

(13)).  

 

A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő záróvizsga-időszakban a hallgatói jogviszony 

keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, a végbizonyítvány kiállításától számított hetedik 

év elteltéig bármelyik záróvizsga-időszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A 

záróvizsga ezen időpontig történő letételekor különbözeti vizsgára nem kötelezhető a jelölt, de a 

záróvizsga idején hatályos képzési követelményeknek a záróvizsgára vonatkozó rendelkezéseinek kell 

megfelelnie. A végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után a Kar Tanulmányi 

Bizottsága határozza meg a záróvizsgára bocsátás feltételeit, továbbá dönt a különbözeti vizsgák esetleges 

kiírásáról. 

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnését követően jelentkezik záróvizsgára eljárási díjat 

kell fizetnie a TTSZ szerint. 

A záróvizsga-időszakot rektori rendelkezés határozza meg. 
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2. A záróvizsga menete: 

A záróvizsga két részből áll: 

• a szakdolgozat védése 

• két témakörből záróvizsga letétele. 

A záróvizsgára legalább 20 és legfeljebb 30 kreditpontnak megfelelő ismeretanyagot felölelő tantárgyak 

(tantárgycsoportok) jelölhetők ki. 

 

2.1 A szakdolgozat védése: 

A hallgató a Záróvizsga Bizottság előtt – prezentáció formájában – ismerteti szakdolgozatát kb. 10-15 

percben. A prezentáció kötelező, melyhez eszközöket (számítógép, projektor) az intézet biztosít. A 

Záróvizsga Bizottság elnöke, valamint tagjai kérdéseket tesznek fel a szakdolgozattal kapcsolatban, 

figyelembe véve a szakdolgozat bírálatát is. A kérdésekre a hallgatónak felkészülési idő nélkül kell 

válaszolnia. 

 

2.2 Az záróvizsga tárgyak témakörei: 

 

2.2.1  Gazdálkodási és menedzsment szakos jelöltek esetében: komplex gazdasági kérdéssor, és a 

szakirány tárgyaiból kialakított kérdéssor. 

2.2.2 Kereskedelem és marketing szakos jelöltek esetében: komplex gazdasági kérdéssor, és a 

szakirány tárgyaiból kialakított kérdéssor. 

2.2.3 Műszaki menedzser szakos jelöltek esetében (Kredites és „B”-tanterv): komplex gazdasági 

kérdéssor és egy szakirányos tárgy. 

2.2.4 Műszaki menedzser (C és D mintatanterv – modul rendszerű képzés): Komplex gazdasági 

kérdéssor, gazdasági modul kérdéssora, műszaki modul kérdéssora. 

2.2.5 Vállalkozásfejlesztés mesterszakos jelöltek esetében: komplex záróvizsga tételsor A és B 

tétellel. 

 

A Záróvizsga Bizottság vizsgáztatja a hallgatót a megadott témakörökből. A hallgató tételeket húz, 

amelyek kidolgozására 30 perc felkészülési időt kap témakörönként. 

Egyszerre csak egy hallgató vizsgázhat, párhuzamos vizsgáztatás nem lehetséges. 

A Záróvizsga Bizottság elnöke – az adott bizottságnál azon a napon – vizsgázó jelöltek eredményeit 

köteles szóban kihirdetni. A záróvizsga eredményének, az oklevél minősítésének meghatározása a TVSZ-

ben foglaltak szerint történik. 

 


