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Hallgatói tájékoztató a záróvizsgajelentkezés rendjéről  

2022/2023/2. félév 

 
  

Tájékoztató a Hallgatók számára  
a 2022/2023. tanév tavaszi félévi  

záróvizsgajelentkezésről 
  

 

1. Záróvizsgaidőszak: 

Vizsgaidőszak záróvizsgázók számára 2023.05.30-2023.06.09 2 hét 

Záróvizsgát előkésztő adminisztrációs hét 2023.06.12-2023.06.16 1 hét 

Záróvizsgaidőszak II. félév június 2023.06.19-2023.06.30 2 hét 

 

2. A záróvizsgák személyes megjelenésű vizsgaként kerülnek megszervezésre. 

3. A személyes szervezésű vizsgákon a hallgató indokolt esetben online is részt vehet, 
amennyiben erre, a dékánhoz benyújtott kérelem alapján engedélyt kap. „Dékáni mél-
tányossági kérelem” nevű kérelmet kell a hallgatóknak leadni.  

A kérelem leadási határideje: 2023.06.02. 

4. Jelentkezés a záróvizsgára 

4.1. A hallgató a szakdolgozat-leadási időszakban a Neptunban tud jelentkezni záró-
vizsgára az ügyintézés/záróvizsgák menüpontban. (A szakdolgozat-leadás a Nep-
tunban nem jelenti automatikusan a záróvizsgára jelentkezést is.)  

4.2. Záróvizsgára jelentkezés:  2023.05.08 10:00 - 2023.05.21 23:29 

4.3. Azon hallgatóknak is kell záróvizsgára jelentkezni, akik kérelmet adtak le TDK 
dolgoztuk szakdolgozatként történő befogadásra és a kérelmük elfogadásra került. 

5. Amennyiben a hallgató a megadott határidőig nem jelentkezik záróvizsgára, úgy a 
2022/2023. tanév tavaszi félévi záróvizsga-időszakban nem bocsátható záróvizsgára. 

6. Kik jelentkezhetnek záróvizsgára? 

6.1. A hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik záróvizsgát szeretnének tenni. 

6.2. Azon hallgatók, akik a 2012/2013. tanévtől kezdődően első évfolyamon kezdték 

meg tanulmányaikat és a végbizonyítványukat a 2020/2021. tanév tavaszi félévében 

vagy utána szerezték meg.  

6.3. Azon hallgatók, akik a 2012/2013. tanévtől kezdődően első évfolyamon kezdték 

meg tanulmányaikat és a végbizonyítványukat a 2017/2018. tanév tavaszi félévben 

vagy azt követően 2020/2021. tanév őszi félévét bezáróan szerezték meg és a záró-

vizsga letételére kérvényt adtak le, mely alapján engedélyt kaptak a záróvizsga leté-

telére. 

6.4. Azon hallgatók, akik a 2011/2012. tanévig bezáróan az első évfolyamon kezdték meg 

tanulmányaikat és a szakdolgozatukat és a záróvizsga letételére kérvényt adtak le, 

mely alapján engedélyt kaptak a záróvizsga letételére. 
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 7. A záróvizsgára bocsátás együttes feltételei: 

7.1. végbizonyítvány megszerzése, 

7.2. a szakdolgozat határidőre történő benyújtása, 

7.3. a szakdolgozat határidőre történő elégtelentől különböző érdemjeggyel történő ér-

tékelése, 

7.4. a záróvizsgára határidőre történő bejelentkezés, 

7.5. a hallgatónak nincs az Egyetemmel szemben fennálló lejárt fizetési tartozása, (ebbe 

a kollégiumi és könyvtári tartozások is beszámítanak) 

7.6. az Egyetem tulajdonát képező eszközökkel (kölcsönzött könyvek, sporteszközök 

stb.) elszámolt. 

8. Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a (7) pontban foglaltak valamelyikét nem 

teljesítette. 

9. Záróvizsgához kapcsolódó kérelmek: 

 
Kérelem neve 

Leadási időszak 
2022/2023/2 félév 

Díj 

1 
ZV Kérelem záróvizsga letételére végbizonyítvány kiállítást kö-
vető 2 éven túl 

2023.02.13. 10:00-
2023.05.21. 23:59 

díjmentes 

2 
ZV Kérelem záróvizsga letételére végbizonyítvány kiállítást kö-
vető 7 éven túl (csak a 2012. szeptembere előtt beiratkozott 
hallgatók) 

2023.02.13. 10:00-
2023.05.21. 23:59 

díjmentes 

3 ZV Kérelem záróvizsga jelentkezés visszavonására 
2023.06.05. 10:00-
2023.06.28 23:59 

díjmentes 

4 
ZV Kérelem záróvizsga ismétlése 3. alkalommal (rektori kére-
lem) 

2023.02.13. 10:00-
2023.05.21. 23:59 

18 600 Ft/kérelem 

5 Záróvizsgáról történő távolmaradás 
2023.06.19 10:00-
2023.06.30 23:59 

díjmentes 

 

10. Záróvizsgához díjak: 

10.1. A sikertelen záróvizsga/záróvizsgarész javítása esetén a térítési díjat kell fizetni.  
10.1.1. első ismétlés esetén 10 000 Ft 

10.1.2. második és további ismétlés esetén 50 000 Ft 

10.1.3. záróvizsga letétele végbizonyítvány kiállítását követő két éven túl 50 000Ft 

 

 

Budapest, 2023. február 10. 

 

 Oktatásmenedzsment 


