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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 Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 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 határideje4 

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 határideje3 nincs határideje 

2012. XI. 1-től 
2012/2013 tanévtől 

Nftv. - nincs határideje 
KTVSZ- megadott maximális félév 

alatt 

végbizonyítvány megszerzését 
követő  

 5 éven belül2 
nincs határideje 

 
1A beiratkozástól folyamatos hallgatói jogviszony, az átvétellel történt intézményváltás nem szakítja meg. 
2A 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. 
3Az 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. 
4A hallgató köteles bejelenteni záróvizsgára jelentkezési szándékát, júniusi záróvizsga esetén február 15-ig, februári záróvizsga esetén szeptember 15-ig. 

A záróvizsgákat mindig az adott évben érvényes Képzési és Kimeneti követelmények alapján kell letenni.  
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Végbizonyítvánnyal rendelkező volt hallgatók teendői, ha be szeretnék fejezni a tanulmányaikat: 

 

1. Ha nem emlékszik a Neptun belépési jelszavára, igényelni kell egy új jelszót. Az Oktatásszervezési Osztály elérhetőségeit itt találja: 

http://www.edutus.hu/tartalmak/oktatasszervezesi_osztaly 

 

2. A neptun / kérvények menüpontban bejelenti, hogy szeretne szakdolgozatot írni.  

A bejelentés után kap egy útmutatót a szakdolgozat témaválasztásról, készítésről és a hozzájuk kapcsolódó határidőkről. 

 

3. A bejelentési kérvény leadási határideje: őszi félévre: augusztus 15., tavaszi félévre: december 31. 

 

4. 2006. III. 1. előtt (2005/2006 tanév és előtt) hallgatói jogviszonyt létesített végbizonyítvánnyal rendelkező hallgatók számára a záróvizsga letételének 

utolsó lehetősége a 2018. júniusi záróvizsga.  (Sikeres ZV-t kell tenni, elégtelen esetén már nincs javítási lehetőség 2018. szeptember 1. után.) 

 

bejelentkezés dolgozat készítése záróvizsga 

2016. augusztus 15. 2016/17 tanév őszi 
félév 

amennyiben a kész szakdolgozatát leadta és az védésre bocsátható 2017. januári, vagy 2017. júniusi, 
és 2018. januári záróvizsgára jelentkezhet be. ( A KTVSZ alapján a beadott szakdolgozatot egy éven 
belül meg kell védeni.) 

2016. december 31. 2016/17 tanév 
tavaszi félév 

amennyiben a kész szakdolgozatát leadta és az védésre bocsátható 2017. júniusi vagy 2018. januári 
és 2018. júniusi záróvizsgára jelentkezhet be. 

2017. augusztus 15. 2017/18 tanév őszi 
félév 

amennyiben a kész szakdolgozatát leadta és az védésre bocsátható 2018. januári vagy 2018. júniusi 
záróvizsgára jelentkezhet be. 

2017. december 31. 2017/18 tanév 
tavaszi félév 

amennyiben a kész szakdolgozatát leadta és az védésre bocsátható 2018. júniusi záróvizsgára 
jelentkezhet be. 

 

5. 2006. III. 1. -2012. VIII.31 (2006/2007 tanév- 2011/2012 tanév) között hallgatói jogviszonyt létesített végbizonyítvánnyal rendelkező hallgatók 

számára a záróvizsga letételének jelenleg nincs határidő korlátja. A bejelentkezés módja és az eljárás ugyan az. A bejelentés után kap egy útmutatót 

a szakdolgozat témaválasztásról, készítésről és a hozzájuk kapcsolódó határidőkről. Az útmutatóval együtt tájékoztatást kapnak az egyéb speciális 

plusz követelményekről is amennyiben a végbizonyítvány megszerzésétől 7 év eltelt. 

  

http://www.edutus.hu/tartalmak/oktatasszervezesi_osztaly
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6. 2012/2013 tanévtől hallgatói jogviszonyt létesített végbizonyítvánnyal rendelkező hallgatók számára a záróvizsga letételének legutolsó határideje a 

végbizonyítvány megszerzésétől számított 5 év. (Sikeres ZV-t kell tenni, elégtelen esetén már nincs javítási lehetőség a megadott időpont után.) 

 

Abszolutórium dátuma  legutolsó záróvizsga időszak 
a záróvizsga letételére 

2015. január 2020. január 

2015. június 2020. június 

2016. január 2021. január 

2016. június 2021. június 

 

7. Amennyiben a hallgató a szakdolgozatát nem fejezi be az első felvétel félévében, úgy a témát ismételten nem kell regisztráltatnia. Az adott 

félév(ek)ben ismételten fel kell vennie a szakdolgozatíráshoz kapcsolódó technikai tárgyakat (Szakdolgozati szakszeminárium, Szakdolgozat) és a 

Neptunban kérvényeznie kell a téma folytatását. 

 

8. A hallgatónak a beadott és két bíráló által elfogadásra javasolt dolgozatát a beadás határidejét követő záróvizsga időszak végéhez viszonyítva 2 éven 

belül záróvizsgán meg kell védenie. Ha a védésre egy évnél később kerül sor, a hallgató a Neptunban beadott kérvényén a belső 

konzulens/gyakorlatvezetője igazolja, hogy dolgozata változatlan formában nem vesztette el aktualitását. Amennyiben a dolgozat átdolgozása 

indokolt, azt újra kell bíráltatni. Ha a hallgató a fenti időtartamon belül szervezett záróvizsgán nem védi meg dolgozatát, akkor újra kell szakdolgozat-

konzultációra jelentkeznie, és dolgozatát újra kell írnia. 

 

 

Tatabánya, 2016. február 25. 

 

            Farkas Beáta 

            oktatásszervezési osztályvezető 

  



 
 

4 
 

Intézményi azonosító:   

FI83139 

Felhasznált jogszabályok 

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 hallgatói 
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 
továbbképzési 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. 
 


