
Kedves Hallgatók! 

 

Az idén a záróvizsga komplex vizsga része írásban a Moodle rendszeren keresztül bonyolítható le, a 

szakdolgozatvédés pedig online Teams szóbeli vizsgák lesznek. A komplex vizsga időpontja 

2021.01.21. (csütörtök), a szakdolgozatvédések időpontjai 2021.01.25-2021.01.28.  

 

Komplex vizsga 
 

1. Az írásbeli komplex vizsga TESZT formátumú lesz, valamennyi Hallgató mind az öt tárgyból 

(Pénzügyi elemzés és csődelőrejelzés, Stratégiai menedzsment, Szervezeti projektvezetés, Vállalkozás-

innováció, Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák) vizsgát tesz. 

2. A vizsgasor összesen 50 tesztkérdésből áll majd, minden tantárgy esetében 10-10 darab, a MOODLE 

által véletlenszerűen generált feleletválasztós tesztkérdésre kell választ adni. A tesztkérdések 

egyenként 2 pontot érnek majd, így összesen maximum 100 pont szerezhető. 

3. A kérdések tartalmilag a kiadott tételek témaköreiből, az egyes tárgyak féléves tanagyagaiból 

kerülnek összeállításra. 

4. A tesztet csak egyetlen alkalommal lehet kitölteni, egyszerre csak egy kérdés lesz látható 
(visszatérés korábbi tesztkérdésekhez nem lehetséges). 

5. A vizsga időtartama 50 perc. 

 

A teszt a komplex vizsga tantárgyak tételsorainak megfelelően, valamennyi tárgyból 10-10 kérdést 

tartalmaz. A teszt 2021.01.21. 10:00 és 2021.01.21. 11:05 között EGYETLEN ALKALOMMAL 
tölthető ki. A rendelkezésre álló idő 50 perc. A kérdések esetében visszalépésre NINCS 

lehetőség. A tantárgyi kérdések az alábbi sorrendben jelennek meg:  

• 1-10 kérdés: Pénzügyi elemzés és csődelőrejelzés  

• 11-20 kérdés: Szervezeti projektvezetés  

• 21-30 kérdés: Vállalkozás innováció  

• 31-40 kérdés: Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégia  

• 41-50 kérdés: Stratégiai menedzsment 

 

A vizsgán elért pontszám a tantárgyi százalékos megfelelések ellenőrzéséig csak tájékoztató jellegű. 

A komplex vizsgajegy az öt tantárgyból együttesen elért pont alapján kerül meghatározásra, azzal a 

kitétellel, hogy a komplex vizsga tárgyát képező tantárgyakból három tárgy esetében 50%-os, két 
tárgyesetében 40%-os minimumot kell teljesíteni. 

A komplex vizsgán elért eredmény a tantárgyi minimumok teljesítésének ellenőrzését követően lesz 
elérhető. 
 
2. A komplex vizsga érdemjegyének meghatározása az alábbiak szerint történik: 
0-48 pont: elégtelen 
50-64 pont: elégséges 
66-74 pont: közepes 
76-84 pont: jó 



86-100 pont: jeles 
 
A komplex vizsgát megelőzően PRÓBATESZT kitöltésére is van lehetőség. A PRÓBATESZT a 
kijelölt MOODLE felületen érhető el, 2021.01.20-ig. Itt többszöri kitöltés is engedélyezett. A 
beállítások szerint ebben az esetben is 50 perc áll majd rendelkezésre a kitöltésre. A próbateszt segíti 
a vizsgateszt jellegének és stílusának megismerését.  
 
A Szakdolgozat védés menete: 
 

• A hallgató belép a záróvizsgára kijelölt Teams felületre,  
• A vizsga teljes időtartama alatt a Kamerát bekapcsolva kell tartani, a vizsga kezdetekor kérünk 

mindenkit személyazonosságának igazolására,  
• A védés a Bizottság elnöke által tartott rövid tájékoztatással indul, a vizsga menetéről és a 

teendőkról, majd az egyéni védésekre kerül sor.  
• A szakdolgozat célkitűzéseinek, a téma feldolgozási/kutatási módszereinek és az elért 

eredményeknek a bemutatására kerül sor hallgatónként 10 perces prezentáció keretében. A 
hallgatóknak 10 perces slideshow-t (prezentációt) kell készíteni a záróvizsgára (Ennek 
megfelelően javasolt összesen max. 5 dia elkészítése, melyben a hangsúlyt az önálló munkára 
és az eredményekre kell helyezni.). A diasort a Teamsen keresztül kell megosztani. 

• Ezt követően a kerül sor az opponensek által felvetett kritikai észrevételekre történő érdemi 
reagálásra, valamint a ZVB által megfogalmazott kérdésre/kérdésekre történő válaszadásra, 
melynek részét képezi az opponensek által feltett azon kérdések is, melyet/melyeket a hallgató 
korábban, közvetlenül a záróvizsga előtt kap meg. 

 
A szakdolgozat szóbeli védésre a weboldalon meghirdettek szerinti bizottságokban kerül sor 



1. Záróvizsga időpontja: 2021. január 26. 9 óra TEAMS vizsga 

A hallgatók beosztása: 

Bakucz Vivien 

Szabó Balázs 

Kelemen Balázs 

Goller Tímea 

Balku Zsófia 

Csávás Júlia 

Kálmán Kornél 

2. Záróvizsga időpontja: 2021. január 25. 9 óra TEAMS vizsga 

A hallgatók beosztása: 

Böhm Petra 

Danyi Dóra 

Kovács Márton 

Novák Dóra Anna 

Petrei Tamás 

Tóth Benjámin 

TURIK ÁKOS 

3. Záróvizsga időpontja:2021. január 26. 9 óra TEAMS vizsga 

A hallgatók beosztása: 

Suchovský Romulus 

Szűcs Dalma Susanne 

Tran Hoang Dung 

Juhász Márton 

Szaknyéri Bernadett 

Vancsura Dániel 

4. Záróvizsga időpontja: 2021. január 26. 9 óra TEAMS vizsga 

A hallgatók beosztása: 

Deme Gábor 

Egri Sára 

Godzsák Ágnes 

Szabóné Marcov Bernadette Mária 

Kántor Tibor 

Gál Renáta 

Vajda Melitta 

5. Záróvizsga időpontja: 2021. január 28. 9 óra TEAMS vizsga 

A hallgatók beosztása: 

Beskorovaynyy Luka 

Majoros Kristóf András 

Nagy Karina 

Szabó Márton 

Buczi Tamás 

Turjánszki Béla 

Varga Ádám 

Horváth Csongor Béla 

6. Záróvizsga időpontja:2021. január 27. 9 óra TEAMS vizsga 

A hallgatók beosztása: 

Utasi Mátyás 



Zsiros Bernadett 

Csongor Márk 

Kerti Kristóf 

Sztankovics Gábor Viktor 

Tóth Bence Károly 

Hesz Ádám 

7. Záróvizsga időpontja: 2021. január 25. 9 óra TEAMS vizsga 

A hallgatók beosztása: 

Gulyás Adrienn 

Petrohán Petra 

Plébán Gréta 

Szabó Csaba 

Baranyi Boglárka 

Csiszár Lilla 


