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Hasznos tudnivalók a záróvizsga kezelésével kapcsolatban 

- A hallgatók záróvizsgára beosztását a záróvizsgáztató tanszék, ill. az a tanszék végzi el, ahol a 

hallgató a Diplomamunkát/Szakdolgozatot felvette. A tanszékek az adott tanév időbeosztásáról 

szóló Rektori Utasításban meghatározott záróvizsga-időszak, záróvizsga-időpontok előtt a 

hallgatók záróvizsga-időszakra jelentkezése alapján osztják be a hallgatókat záróvizsgára.  

 

- TVSZ 149§. (2) A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően akkor bocsátható 

záróvizsgára, ha a végbizonyítvány kiállításához szükséges feltételek legkésőbb a záróvizsga 

napját három nappal megelőzően fennállnak. 

 

- Ha jogos a hallgató következő félévi tantárgyfelvétele, ill. a tantervben előírt követelményeket 

nem teljesítette, nem állítható ki számára az abszolutórium, a hallgató záróvizsgára jelentkezését 

törölni kell. A törlést elsődlegesen az illetékes (a hallgatót lejelentő) tanszék végzi. A KTH 

ügyintézőjének a törlésről a hallgatót és a záróvizsgáztató tanszéket is értesíteni kell (telefonon, 

e-mailben / Neptun üzenetben). A tanszéken azt a személyt értesítjük, aki a Záróvizsga 

jelentkezések és eredmények (53850) felület Vizsgák fülén a Létrehozó/Utolsó módosító 

oszlopban szerepel. Az ügyintézőnek fel kell vennie a kapcsolatot a tanszék munkatársával és 

egyeztetni a hallgatóról. A törlés alapján kitöltötté válik a Lejelentkezés dátuma oszlop a törlés 

időpontjával. Amennyiben a záróvizsgát szervező tanszék a hallgatót már beosztotta 

záróvizsgára, akkor a hallgatót először a záróvizsgáról kell lejelentkeztetni, majd a záróvizsga-

időszakról. A záróvizsgáról a Záróvizsga jelentkezések és eredmények (53850) felület Vizsgák 

fülén jelentkeztetjük le a Szerkeszt, majd Lejelentkeztet gombokra kattintást követően. A 

Neptun visszakérdez, hogy valóban lejelentkeztetjük-e a hallgatót a vizsgáról. Amennyiben a 

kérdésre az Igen gomb megnyomásával válaszolunk, a vizsga sora törlésre kerül. A záróvizsga 

után a záróvizsga-időszakról a Töröl gombbal jelentkeztethető le a hallgató. A záróvizsga-

időszak sora a törlés után is látszik piros betűszínnel és kitöltésre kerül a Lejelentkezés dátuma 

oszlop. 

 

- Kitüntetéses minősítésre jogosultság megállapítása: 

A BME TVSZ 161. § (2) és (3) bekezdései alapján: 

(2) Kitüntetéses az oklevél minősítése, ha a vizsgázó  

a) a záróvizsga minden tantárgyából jeles eredményt ért el,  

b) diplomamunkájának vagy szakdolgozatának a záróvizsgán megállapított érdemjegye 

jeles,  

c) amennyiben van, akkor valamennyi, az oklevél megszerzéséhez szükséges 

szigorlatának osztályzata jeles és  

d) a teljes tanulmányi időszakra vonatkozó halmozott súlyozott tanulmányi átlaga 

legalább 4,25.  

(3) Javítóvizsgával, ismétlő javítóvizsgával vagy ismételt tantárgyfelvétellel javított elégtelen 

(1) érdemjegy a kitüntetéses oklevél kiadását nem zárja ki. 

 

A kitüntetéses oklevél megállapítása nem a KTH feladata! 

 

- záróvizsga letételére rendelkezésre álló határidő:  

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) alapján a 

záróvizsga letételének határideje szempontjából 3 hallgatói csoport különböztethető meg: 

1. Azok a hallgatók, akik a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján, vagyis 

2006. szeptember 1-jét megelőzően kezdték meg tanulmányaikat, az Nftv. 112. § (1) 
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bekezdése alapján 2018. szeptember 1-jéig tehettek záróvizsgát. (amennyiben már nem 

záróvizsgázhatnak arról Hiv. bejegyzést kell tenni a Neptunban) (TVSZ 238.§ (1)) 

2. Azok a hallgatók, akik a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján, vagyis 

2006. szeptember 1. és 2012. augusztus 31. között kezdték meg tanulmányaikat, az Nftv. 

112. § (2) bekezdése alapján folyamatos képzésben változatlan szakmai követelmények, és 

vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával, bizonyítvány kiállításával fejezhetik 

be képzésüket. A záróvizsga letétele a végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év 

eltelte után feltételhez köthető. (TVSZ 238.§ (2)) 

3. Azok a hallgatók, akik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, 

vagyis 2012. szeptember 1-jét követően kezdték meg tanulmányaikat, az Nftv. 50. § (3) 

bekezdése alapján záróvizsgát a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a 

hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, 

bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint tehetnek. A 

tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától 

számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését 

követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető. (TVSZ 149.§ (2, 3, 4)) 

 

- - esetleges korábbi sikertelen záróvizsgák ellenőrzése: 

o Amennyiben a hallgatónak már volt sikertelen záróvizsgája, annak ténye a Hallgatók 

(5400)/Hallgató képzései (6000) felület Záróvizsga részeredmények és Oklevél 

eredmények/Kimeneti vizsgák fülén és/vagy a képzéshez tartozó Hivatalos bejegyzések 

(6200) felületen is rögzítésre került. További segítséget ad az ellenőrzéshez a sikertelen 

záróvizsgát dokumentáló, a hallgató személyi anyagában elhelyezett záróvizsga-

jegyzőkönyv.  

 

o A BME TVSZ 157. § (1) bekezdése alapján a záróvizsga bizottság által elégtelenre 

minősített szakdolgozat, diplomamunka egy alkalommal új szakdolgozat, 

diplomamunka elkészítésével javítható. A (3) bekezdése szerint amennyiben 

valamelyik záróvizsga tantárgy vizsgája sikertelen, a vizsgázónak csak abból kell javító 

vizsgát tennie. A sikertelen javítóvizsga ismétlő javítóvizsgán javítható (2 javítási 

lehetőség). Ezen túlmenően további javítási lehetőség nincs.  

 

- Amennyiben a hallgató nem záróvizsgázott, de az abszolutóriumhoz szükséges valamennyi 

tanulmányi és vizsgakövetelményt teljesítette, hallgatói jogviszonyát le kell zárni. A mérföldkő 

teljesüléséről a KTH ügyintézőjének Hivatalos bejegyzést kell tenni (amennyiben a későbbi 

félévek során változna a mérföldkő az abszolutórium megállapítása akkor is igazolva legyen) 

 

- Amennyiben a hallgató nem jelent meg a záróvizsgán, akkor anyagát a záróvizsgáztató tanszék 

visszaküldi a KTH-ba. A Titkárság a visszaérkezés adminisztrálását követően a felküldött 

anyagot visszaadja a hallgató ügyintézőjének, amit az ügyintézőnek a Poszeidonban iktatni és 

irattárazni kell. A Tanszékről visszaérkezett záróvizsga adatlapon tett „nem jelent meg” jelölés 

alapján az ügyintéző hivatalos bejegyzésben rögzíti az igazolatlan távolmaradást a Neptun 

Hivatalos bejegyzések (6200) felületén. A bejegyzés a távolmaradás utólagos igazolása esetén 

módosítható. A záróvizsgáról távolmaradás pontos dokumentálása azért szükséges, mert a BME 

TVSZ 151. § (4) bekezdése új szabályként vezeti be, hogy „A záróvizsgáról történő 

távolmaradást a záróvizsgát követő nyolc napon belül az azt szervező oktatási szervezeti 

egységnél igazolni kell. Igazolatlan távolmaradás esetén a záróvizsga megismétlésére 

rendelkezésre álló záróvizsga alkalmak száma eggyel csökken.” (Összesen 3 alkalom áll 

rendelkezésre)  
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- Amennyiben a hallgató záróvizsgája sikertelen volt, akkor anyagát a záróvizsgáztató tanszék 

visszaküldi a KTH-ba. A Titkárság a visszaérkezést a Hallgató képzései (6000) felület Felvételi 

és extra adatok/Extra adatok fülén a Záróvizsga anyag státuszának (TICS: Sikertelen ZV, ÜI-

nek vissza) beállításával adminisztrálja, majd a felküldött anyagot visszaadja a hallgató 

ügyintézőjének, amit az ügyintézőnek Poszeidonban iktatni és irattárazni kell. A sikertelen 

záróvizsga ténye két helyen kerül rögzítésre: egyrészt a Hallgatók (5400)/Hallgató képzései 

(6000) felület Záróvizsga részeredmények és Oklevél eredmények fül Kimeneti vizsgák fülén a 

Titkárság kijelölt munkatársa által, másrészt hivatalos bejegyzésben a Neptun Hivatalos 

bejegyzések (6200) felületén. 
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1.Fél év közben a tanszéki adminisztrátorok felveszik a hallgatóhoz 

a szakdolgozatot. 

Szervezeti egységek (280000)-> Szakdolgozat kezelés (635500)-> Szakdolgozatok (339000) 

SZD sor gombra kattintás után kötelező megadni a Szakdolgozat témakörét (2), Címét (2) és a 

Hallgatót hozzá kell rendelni (3).

 

 

Ezek után a Bíráló/Konzulens fülre kell átlépni (4), ahol meg kell adni a szakdolgozat Bíráló 

(témavezető) nevét (1). A Bíráló típusánál tudják kiválasztani a témavezető típust(2). Amennyiben 

több témavezető tartozik a szakdolgozathoz, akkor százalékos formában meg tudják adni a részvételi 

arányt (3). 
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1. Megkéri a titkárok részére a Diplomáztatás (BME) szerepkört 
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2. Kari adminisztrátorokkal egyeztet, mikor lesz a záróvizsga 

időszak.  
 

3. A jelentkezett hallgatókat leellenőrzik, és megvizsgálják, hogy a 

hallgatóhoz hozzá rendelődött-e a záróvizsga elem. (Amennyiben nem 

akkor hozzá rendelik a hallgatóhoz) 

Szervezeti egységek (280000)-> Záróvizsgáztatás (585500) -> Záróvizsga időszak (590000) -> 

Jelentkezett hallgatók (590500) Hallgató Záróvizsga témái fülön. 

 

Első lépésként ki kell választani a megfelelő jelentkezési időszakot, majd a Jelentkezett hallgatók 

felületre kell tovább lépni. 

Csoportosan ezt a műveletet a Csoportos jelentkezések gombbal lehetséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelentkezett hallgatók (590500) felületen meg kell keresni a Hallgató záróvizsga elemei (1) 

fület. Ezen a felületen lehet ellenőrizni, hogy a hallgatóhoz automatikusan hozzá rendelődött-e a 

záróvizsga elem. Amennyiben nem a szerkeszt gombra (2) kattintás után a hallgatóhoz tudjuk 

rendelni a záróvizsga elemeket (3).  
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4. A záróvizsga időpontját tanszékenként megállapítják és záróvizsga 

időszakon belül záróvizsga időpontot írnak ki.  
Szervezeti egységek(280000)-> Záróvizsgáztatás (590000)-> Jelentkezési időszak (590000)-> 

Vizsgák (592500) 

Ezen a felületen tudunk létrehozni új időpontot, adott záróvizsga időszakhoz. Fontos, hogy a 

megfelelő időszak kiválasztása után lépjünk tovább a Vizsgák felületre. A hozzáad gomb 

lenyomása után kötelezően megadandó adatok: 

 2. Kezdő és Záró időpontok: Adott napot értünk alatta 

 3. Vizsgatípus: Ki kell választani a tanszék számára a legmegfelelőbbet 

 4. Számolás típus: Záróvizsga eredményszámolásból 

 

Záróvizsgához a „Termek” tabulátor fül alatt terem rendelhető. Terem hozzárendelésekor a 

„Létesítménygazdálkodás (834000)” menüpontban rögzített termek közül választhatunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Vizsga másolása 

Záróvizsgáztatás/Záróvizsga időszak/Vizsgák (411000), 

„Szervezeti egységek/Záróvizsgáztatás/ Záróvizsga időszak /Vizsgák (592500) menüpontokban 

lehet a vizsgát másolni. A menüpontokban a „Másolás” gombra kattintva megjelenő panelban kell 

kiválasztani az időpontot vagy időpontokat melyekre a vizsga másolásra kerül. A vizsga másolása 

során másolásra kerül az "Alapadatok" tabulátor fülön: "Kezdő időpont", "Záró időpont", 

"Maximális létszám", "Létszám", "Vizsgatípus", "Jelentkezési feltétel", "Leírás" mező, "Leírás" 

tabulátor fülön: "Leírás" mező. 

Nem kerülnek másolásra a "Bizottság", a "Tárgy", a "Hallgatói jelentkezések", "Dokumentumok" 

tabulátor fülek adatai. 

 

A Ctrl gomb nyomva tartása közben lehet több időpontot kiválasztani. 
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5. A záróvizsga időponthoz hozzá rendelik a hallgatókat. Csak azon 

hallgatók adhatók hozzá a záróvizsga időponthoz, akik jelentkeztek 

az időszakra. 
Szervezeti egységek(280000)-> Záróvizsgáztatás (585500)-> Záróvizsgaidőszak (590000)-> 

Vizsgák (592500)-> Hallgató jelentkezések (593000) felületen lehetséges 
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6. Amennyiben szeretnék megjeleníteni a záróvizsga helyszínét a 

tanszékek a Hallgatói weben, akkor termet is kell hozzá rendelni a záróvizsga 

időponthoz ez után pedig a hallgatókhoz kell hozzá rendelni a vizsgák-> Hallgatói jelentkezések 

felületen. 

 

Vizsgához terem rendelése: 

 
 

Záróvizsgához a „Termek” tabulátor fül alatt terem rendelhető. Terem hozzárendelésekor a 

„Létesítménygazdálkodás (834000)” menüpontban rögzített termek közül választhatunk. 
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7. Záróvizsga napján a tanszéki adminisztrátorok létrehozzák a 

záróvizsga bizottságot és a záróvizsga időponthoz rendelik.  
1. A záróvizsga bizottság külsős tagjait a tanszéki adminisztrátorok felveszik a rendszerbe, 

mint bizottsági tagot. Szervezeti egységek/Záróvizsgáztatás/Bizottsági tagok (600500) 

felületen.  
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2. Azon oktatók, akik még nem voltak bizottsághoz hozzárendelve, azokat is első körben ezen a 

felületen fel kell venni, mint bizottsági tagot  

  

 
3. Záróvizsga napján a tanszéki adminisztrátorok létrehozzák a záróvizsga bizottságot és a 

záróvizsga időponthoz rendelik.  

 

 

 

Elsőként az Újat hozzáad gombbal új vizsgabizottságot létrehozunk, majd megadjuk a záróvizsga 

bizottság nevét, melynek egyedinek és beszédesnek kell lennie. A záróvizsga bizottsághoz 

megadhatjuk a bizottságot kezelő szervezetet és végezetül elmentjük. 
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Az elmentett bizottságot Szerkeszt gombbal megnyitjuk és ez után adjuk hozzá a tagokat, de csak 

azokat akiket már korábban felvettünk mint Bizottsági tag. Kötelezően létre kell hozni Elnököt, 

Tagot, Titkárt és amennyiben van akkor a Kérdezőt is meg kell adni. 

 

Amennyiben tagot adunk meg a Záróvizsga bizottságban akkor „Bizottsági tag neve”-re kell 

keresni. 
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A Bizottsági tagokat folytonosan lehet hozzá adni a Bizottsághoz, nem kell egyesével elmenteni, 

kilépni és ismételten szerkeszteni 

8. A záróvizsgák alatt található Hallgatói jelentkezésekre kattintva 

megjelennek a záróvizsga időpontra rendelt hallgatók. Az összes 

hallgatót ki kell jelölni és a szerkeszt gombra kattintva a záróvizsga bizottságot hozzá kell 

rendelni a hallgatókhoz.  
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9. Amennyiben a záróvizsga titkár PDF formátumban mentette el a 

jegyzőkönyveket, akkor azt kinyomtatja 
A záróvizsgán készült jegyzőkönyvet a W: meghajtón a kar nevével jelzett könyvtárba 

kell helyezni (csak a saját karának megfelelő könyvtárba tud menteni). 

A lementett fájlokat a https://zv.kth.bme.hu/doc/ oldalról lehet a saját gépre menteni, és akár 

helyben nyomtatni.  

 

A jegyzőkönyv bármelyik másik regisztrált (pl. tanszéki) gépen később is előállítható! 

 

10. Kinyomtatja a ZV összesítő lapot az aznapi záróvizsgáról. 
A Neptun felületét használó tanszékek egy „ZV összesítő lapot” kell kinyomtassanak a 

Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszak/Vizsgák felületen az aktuális vizsgán állva a Nyomtatás 

gombra kattintva az „Összesítő adatlap” sablon kiválasztásával. Ezt a ZV anyaggal együtt a 

KTH Titkárságán kell leadják, ahol ellenőrzik a dokumentumokat, érkeztetik az összesítőt 

(pecsét, aláírás) majd másolás után az eredeti példányt visszaadják az átvétel igazolására. A nem 

Neptun felületet használó tanszékek az eddig alkalmazott módszer (pendrive) szerint járnak el 

a leadáskor és az átvétel adminisztrálása is a már megszokott módon „átvételi elismervénnyel” 

történik. 

 

11. KTH nyitva tartás - 2020 január eleje: 
 

- Tanszékeknek: 
- január 02: 8:00 – 17:00 
- január 03: 8:00 – 15:00 
- január 06: 8:00 – 18:00 
- január 07: 8:00 – 18:00 
- január 08: 8:00 – 18:00 
- január 09: 8:00 – 18:00 

 

A hallgatóknak az igazolások átvételére a nyitvatartás az infóban: 
 

- január 02: nincs félfogadás 
- január 03: 8:30 – 12:00 
- január 06: 10:00 – 15:30 

https://zv.kth.bme.hu/doc/
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- január 07: 8:00 – 17:00 
- január 08: 8:00 – 17:00 
- január 09: 8:00 – 20:00 

 


