
 
 

Intézményi azonosító:   

FI83139 

Tájékoztató 
a végbizonyítvány megszerzésének,  záróvizsga letételének és a nyelvvizsga-követelmények teljesítésének határidejéről a 

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról  

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról és az Edutus Főiskola KTVSZ alapján 

 

Az országgyűlés 2015. szeptember 1-jei, és 2016. januári hatállyal módosította a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt és egyes esetekben 
a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésére, a záróvizsga letételére határidőt állapított meg. 

tanulmányok kezdete a 
hallgatói jogviszony (beiratkozás) 

létrejöttének időpontja1 

végbizonyítvány megszerzésének 
határideje 

záróvizsga 
letételének határideje5 

nyelvvizsga-követelmények 
teljesítésének határideje 

2006. III. 1 előtt 
és végbizonyítványt szerzett 

 
2018. szeptember 1. nincs határideje 

2006. III. 1-től -2012. VIII.31 
2006/2007 tanév- 2011/2012 tanév 

Nftv. - nincs határideje 
KTVSZ- megadott maximális félév 

alatt 
nincs határideje4 nincs határideje 

2012. IX. 1-től 
2012/2013 tanévtől 

Nftv. - nincs határideje 
KTVSZ- megadott maximális félév 

alatt 

végbizonyítvány megszerzését 
követő  
 5 év3 

nincs határideje 

 
1A beiratkozástól folyamatos hallgatói jogviszony, az átvétellel történt intézményváltás nem szakítja meg. 
2  Akik nem szerzik meg a végbizonyítványt 2016. szeptember 1-ig, azoknak a hallgatói jogviszonyát meg kell szüntetni, 2016. szeptember 1-jével. 
3A 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.  PL. Aki 2016. januárban szerzett végbizonyítványt, annak 2021. januárban van 

utolsó lehetősége záróvizsgát tenni. 
4Az érvényes képesítési követelmények szerint határidő nélkül bármelyik vizsgaidőszakban. A végbizonyítvány megszerzését követő 7 éven túl a rektor a 

záróvizsga letétele előtt speciális vizsgakövetelményt írhat elő. 
5A hallgató köteles bejelenteni záróvizsgára jelentkezési szándékát, júniusi záróvizsga esetén február 15-ig, februári záróvizsga esetén szeptember 15-ig. 
6 Az Edutus Főiskolának a hallgatói között nincs 2006.III 1 előtt kezdett hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató. 
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2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról  

60.§ (4) A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak 
állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot - a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka 
elkészítése kivételével - teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hall gatói 
jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, határidő nélkül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények 

szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után feltételhez kötheti. 

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 
50.§ (3) A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga 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 letehető. 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. 
 
Edutus Főiskola Hallgatói követelményrendszer C része: Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 2.sz melléklet 

rendelet szak képzési szint 
képzési 
idő KKK 

félév 

megszerzendő 
kredit 

maximális 
képzési idő a 

KTVSZ-ben félév 

15/2006 OM rendelet az alap- és mesterképzési 
szakok képzési és kimeneti követelményeiről  

gazdálkodási és menedzsment alapképzés  7 210 12 

kereskedelem és marketing  alapképzés  7 210 12 

nemzetközi gazdálkodás  alapképzés  7 210 12 

turizmus-vendéglátás  alapképzés  7 210 12 

mechatronikai mérnöki  alapképzés  7 210 14 

műszaki menedzser  alapképzés  7 210 14 

marketing mesterképzés  4 120 8 

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet a felsőoktatási 
szakképzések képzési és kimeneti 

követelményeiről   

gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés  4 120 8 

kereskedelem és marketing  felsőoktatási szakképzés  4 120 8 

nemzetközi gazdálkodás  felsőoktatási szakképzés  4 120 8 

turizmus-vendéglátás  felsőoktatási szakképzés  4 120 8 

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú 
továbbképzés szervezésének általános 
feltételeiről  

minden szakirányú szak szakirányú továbbképzés  2 60 4 

45.§ (6) A hallgató köteles bejelenteni záróvizsgára jelentkezési szándékát: 
a) júniusi záróvizsga esetén február 15-ig, 
b) februári záróvizsga esetén szeptember 15-ig. 
 


