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A Budapesti Corvinus Egyetem [a továbbiakban: Egyetem] Szenátusa a Budapesti Corvinus Egyetem 
Hallgatói Önkormányzatának (a továbbiakban Egyetemi Hallgatói Önkornányzat) egyetértésével a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.), a szomszédos 
államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény, a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Nftv. Vhr.), a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes 
rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet, a felsőoktatási 
alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. 
rendelet, a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő 
felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet, a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. 
rendelet, a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, az oktatási 
igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, a felsőoktatási intézmények képzési, 
tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. 
rendelet, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 
85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet, a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó 
szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet, a felsőoktatási 
szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet, az alap- és 
mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, a 
szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet, a 
tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet, a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) 
Korm. rendelet figyelembevételével az Egyetem hallgatóinak tanulmányi és vizsgarendjét, valamint a 
kreditrendszerű képzést az alábbiak szerint határozza meg: 

I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

1. § 

(1) A Budapesti Corvinus Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) 
hatálya kiterjed az Egyetemen folyó alapképzésekben (BA, BSc), mesterképzésekben (MA, MSc), 
felsőoktatási szakképzésekben, szakirányú továbbképzésekben, részismereti képzésekben, valamint 
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény által meghatározott egyetemi és főiskolai 
alapképzésekben, kiegészítő alapképzésekben nappali, esti és levelező munkarendben, magyar és 
idegen nyelven tanulmányokat folytató hallgatók [a továbbiakban: hallgatók] tanulmányi- és 
vizsgaügyeire. 

(2) A Szabályzat hatálya kiterjed a magyar és az idegen nyelven folyó képzésekben részt vevő 
vendéghallgatókra is.  

(3) A Szabályzat hatálya kiterjed a fogyatékkal élő hallgatókra is. A fogyatékkal élő hallgatók – jelen 
Szabályzattól eltérő – tanulmányi és vizsgakövetelményeit, valamint a részükre nyújtott 
kedvezményeket jelen Szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. 

(4) A Szabályzat 5. számú melléklete tartalmazza a doktori képzés hallgatóinak tanulmányi- és 
vizsgaügyeire vonatkozó szabályokat. 
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(5) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi oktatójára, kutatójára, 
tanárára (a továbbiakban együttesen: oktató), illetve a tanulmányi és oktatásadminisztrációs 
feladatok ellátásában közreműködő központi és kari szervezeti egységek munkatársaira, különös 
tekintettel a Kari Dékáni Hivatalok/Tanulmányi Hivatalok/Tanulmányi Osztályok, a 
Tanszékek/Intézetek tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró dolgozóira. Ezen Szabályzat alkalmazása 
szempontjából oktatónak minősül az Egyetemmel munkaviszonyban álló oktatókon, kutatókon kívül 
az egyéb jogviszony keretében oktatást és vizsgáztatást, szakdolgozat/diplomamunka konzultációt, 
illetve bírálatot végző személy(ek) is. 

(6) Az Egyetem valamennyi hallgatója, oktatója illetve a tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró dolgozója 
a Szabályzatban meghatározott személyhez, szervhez fordulhat, ha véleménye szerint valamely 
tanulmányi vagy vizsgaügy intézése nem a szabályzatoknak megfelelően történt. A Szabályzatban 
nem nevesített vitás esetekben a dékán vagy az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes jár el. 

(7) Jelen Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza az egyes karok átmeneti és speciális 
rendelkezéseit. 
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II. A KREDITRENDSZERŰ KÉPZÉS ALAPFOGALMAI ÉS ALAPELVEI

2. § 

(1) Aktív félévnek számít a hallgató szempontjából valamennyi, az első beiratkozást követő félév, 
amelyben a hallgató legalább egy tantárgyat felvesz és a hallgatói jogviszonya fennáll. Aktív a féléve 
annak a külföldön tanulmányokat folytató hallgatónak, aki az adott félévre bejelentkezett. 

(2) Belső párhuzamos képzés esetén a hallgató az Egyetemen belül egyidejűleg több szakképzettség, 
szakképesítés megszerzése érdekében több szakon folytat tanulmányokat. 

(3) Beiratkozási időszak: az az időszak, amely alatt a felvételt nyert jelentkező hallgatói jogviszonyt létesít 
és az Egyetemre történő első beiratkozásakor saját személyi adataival kitölti a hallgatói jogviszony 
igazolására szóló ún. „Beiratkozási lapot”.  

(4) Bejelentkezési időszak: az az időszak, amely alatt az Egyetem hallgatója az első beiratkozást követő 
további féléveiben a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül bejelenti, hogy az 
adott félévét aktív vagy passzív félévként kívánja-e nyilvántartatni. 

(5) Duális képzés: a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési 
területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, illetve e képzési területhez tartozó 
mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és kimeneti 
követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés 
módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó - 
tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, 
minősített szervezetnél folyik; 

(6) Általában az egyes tantárgyak teljesítése nincs megadott tanulmányi időszakhoz rendelve. Az 
előtanulmányi rend és egyéb szabályok figyelembevételével, a választási lehetőségek 
felhasználásával, a hallgató egyéni tanterv és ütemezés szerint haladhat. 

(7) Az előkövetelmény egy tantárgy ismeretanyagának megértéséhez szükséges, másik tantárgyban, 
tantárgycsoportban szereplő ismeretanyag, és/vagy valamely kritériumkövetelmény igazolt 
teljesítése. Egy tantárgy a hallgató számára csak akkor vehető fel, ha a hallgató az annak 
előkövetelményeként megjelölt tantárgya(ka)t, kritériumkövetelményeket az adott tantárgy 
felvételét megelőzően már teljesítette. 

(8) Az előtanulmányi rend a szak tantervében szereplő tantárgyak előkövetelményeinek összessége. 
(9) A felmenő rendszer képzésszervezési elv, amely alapján az új vagy módosított tanulmányi és 

vizsgakövetelményt azoktól a hallgatóktól lehet megkövetelni, akik a bevezetését követően kezdték 
meg a tanulmányaikat, illetve azoktól, akik azt megelőzően kezdték meg tanulmányaikat, de 
választásuk alapján az új vagy módosított tanulmányi és vizsgakövetelmények alapján készülnek fel. 

(10) A félév öt hónapból álló oktatásszervezési időszak, amely regisztrációs és képzési időszakra tagolódik. 
(11) A félévközi jegy (gyakorlati jegy) a tantárgy tanulmányi követelményeinek félévközi, folyamatos 

értékelésén alapul, a hallgató félévközi teljesítményének kifejezésére szolgáló érdemjegy, amely 
szorgalmi időszakban, a Szabályzatban meghatározott értékelési eljárás keretében szerezhető. 

(12) A felsőoktatási információs rendszer (FIR) a felsőoktatással kapcsolatos állami hatáskörök 
gyakorlásához, a nemzetgazdasági szintű tervezéshez, továbbá a felsőoktatásban résztvevők 
jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat tartalmazó, 
elektronikus formában létrehozott, közhiteles központi nyilvántartás. A FIR az alábbi alrendszerekből, 
illetve alkalmazásokból áll: a felsőoktatási intézmény-nyilvántartás, amely a felsőoktatási 
intézmények alapító okiratában és működési engedélyében szereplő adatokat tartalmazza, 
felsőoktatási felvételi rendszer, amely a felsőoktatási felvételi eljárás lebonyolításához szükséges 
intézményi és személyes adatokat tartalmazza, a felsőoktatási személyi nyilvántartás, amely a 
hallgatók és a felsőoktatásban alkalmazottak adatait tartalmazza, az oklevél-nyilvántartás, ami a 
felsőoktatási intézmények által a felsőfokú tanulmányok lezárását követően kiadott tanúsítványok, 
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oklevelek, oklevélmellékletek, valamint az odaítélt doktori fokozatok adatait tartalmazza, a végzett 
hallgatók pályakövetési rendszere, amely a felsőoktatási információs rendszert alkotó 
alrendszerekből, valamint az intézményi nyilvántartásokból – személyazonosításra alkalmatlan 
módon –  szolgáltatott adatokból álló, csoportosított adatokat, kimutatásokat szolgáltat, az állami 
oktatásirányítást, illetve a fenntartói irányítást támogató ágazati vezetői információs rendszer, amely 
a felsőoktatási információs rendszert alkotó alrendszerekből, valamint az intézményi 
nyilvántartásokból –  törvény eltérő rendelkezése hiányában személyazonosításra alkalmatlan módon 
- szolgáltatott adatokból álló, csoportosított adatokat, kimutatásokat szolgáltat. 

(13) Fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező) az a hallgató (jelentkező), aki mozgásszervi, érzékszervi 
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

(14) A hallgatói képzési szerződés az Egyetem és az önköltséges/költségtérítéses képzésre besorolást 
nyert hallgató között az Nftv. 39. § (3) bekezdése szerint létesített szerződés. 

(15) Halmozottan hátrányos helyzetű:1 
a) a 2015/2016. tanév előtt tanulmányaikat megkezdő hallgató (jelentkező) esetében: legfeljebb az 

adott szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési idő alattaz a hátrányos 
helyzetű hallgató, akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó 
szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint – legfeljebb alapfokú iskolai 
végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek, és aki tartós nevelését 
követően utógondozói ellátásban részesült; 

b) A 2015/2016. tanévben és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgató (jelentkező) 
esetében: az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
meghatározottak szerint halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. A 2015/2016. tanévben 
tanulmányaikat megkezdő hallgató (jelentkező) az a) pont szerint is lehet halmozottan hátrányos 
helyzetű. 

(16) Hátrányos helyzetű2: 
a) a 2015/2016. tanév előtt tanulmányaikat megkezdő hallgató (jelentkező) esetében: legfeljebb az 

adott szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési idő alatt: az a 

1 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 67/A.§ (1) bekezdés alapján  
„Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki 
esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:   
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a 
gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a 
családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti 
aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 
hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó 
integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli 
vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez 
szükséges feltételek.” 
2 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 67/A.§ (2) bekezdés alapján:  
„Halmozottan hátrányos helyzetű 
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) 
bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 
b) a nevelésbe vett gyermek, 
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.” 
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beiratkozás (jelentkezés) időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött személy, akit 
középfokú, iskolarendszerű szakképzési vagy felsőoktatási tanulmányai alatt családi 
körülményei, szociális helyzete okán a jegyző illetve a gyámhatóság védelembe vett, illetve aki 
után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, aki rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult vagy akit átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, ideiglenes hatályú 
intézeti elhelyezésben részesült, feltéve hogy a beiratkozást (felsőoktatási felvételi jelentkezési 
kérelem benyújtását) közvetlenül megelőző jogosultsági időszakban – az utolsó középfokú vagy 
szakképzési évfolyamon vagy az utolsó aktív félévben – a jogcím fennállt; a felsőoktatási felvételi 
eljárásban hátrányos helyzetű jelentkezőnek minősül az a személy is, aki tartós nevelt vagy tartós 
nevelését követően utógondozói ellátásban részesült;  

b) A 2015/2016. tanévben és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgató (jelentkező)
esetében: az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött
személy, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül. A 2015/2016. tanévben tanulmányaikat
megkezdő hallgató (jelentkező) az a) pont szerint is lehet hátrányos helyzetű.

(17) Intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti egység. 
(18) Intézményi dokumentum: az alapító okirat, továbbá az Nftv-ben előírt szabályzatok, programok, 

tervek, így a szervezeti és működési szabályzat, képzési program, intézményfejlesztési terv, hallgatói 
önkormányzat alapszabálya, a számviteli törvény és végrehajtási rendelete szerinti belső szabályzat. 

(19) Javító vizsga: Egy adott tárgyból tett sikertelen vizsga első alkalommal történő javítása. 
(20) Ismétlő javító vizsga: A tárgyból tett sikertelen javító vizsga megismétlése. 
(21) A képesítési keretrendszer: a többciklusú képzés egyes végzettségi szintjeinek minden képzési 

területre vonatkozó általános jellemzői. 
(22) A képzési ág a képzési terület azon szakjainak összessége, amelyeknek a képzési tartalma a képzés 

kezdeti szakaszában azonos. 
(23) A képzési és kimeneti követelmények azoknak az ismereteknek, jártasságoknak, készségeknek, 

képességeknek (kompetencia) összessége, illetve az a tudás, amelynek megszerzése esetén az adott 

szakon oklevél kiadható. 

(24) A képzési idő az előírt kreditek, a végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés megszerzéséhez 

szükséges, jogszabályban meghatározott idő. Az Egyetemen folyó szakok képzési idejét jelen 

szabályzat 2.. számú melléklete tartalmazza. 

(25) A képzési időszak a képzési idő tagolása szorgalmi időszakra és a hozzá tartozó vizsgaidőszakra. 
(26) A képzési program az intézmény komplex képzési dokumentuma, amely  

a) az alap- és mester- és osztatlan szak, valamint felsőoktatási szakképzés, a szakirányú
továbbképzési szak részletes képzési és tanulmányi követelményeit,

b) a doktori képzés tervét
tartalmazza, a képzés részletes szabályaival, így különösen a tantervvel, illetve az oktatási 
programmal és a tantárgyi programokkal, valamint az értékelési és ellenőrzési módszerekkel, 
eljárásokkal és szabályokkal együtt. 

(27) A képzési terület azoknak a szakoknak és képzési ágaknak az összessége, amelyek hasonló vagy 
részben megegyező képzési tartalommal rendelkeznek. 

(28) A konzultáció az Egyetem oktatója, kutatója, tanára által a hallgató részére biztosított személyes 
megbeszélés lehetősége. 

(29) Kötelezően kezelt iratok: A felsőoktatási intézmények által kötelezően kezelt iratok: 1. törzslap, 
törzslap-kivonat; 2. doktorjelölti törzslap; 3. beiratkozási lap; 4. doktorjelölti regisztrációs lap; 5. 
jogviszony-igazolás; 6. leckekönyv, teljesítési lap; 7. kreditigazolás; 8. vizsgalap; 9. záróvizsga-
jegyzőkönyv; 10. doktori szigorlati jegyzőkönyv; 11. doktori védési jegyzőkönyv; 12. az Nftv. 26. § (3) 
bekezdése szerinti oktatói nyilatkozat; 13. végbizonyítvány (abszolutórium); 14. végbizonyítvány 
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(abszolutórium) kiállításáról szóló igazolás; 15. a záróvizsga sikeres teljesítéséről (nyelvi 
követelmények teljesítésének hiánya miatt ki nem adható oklevélről) szóló igazolás; 16. az oklevél 
kiállításáról szóló igazolás; 17. oklevél; 18. oklevélmelléklet; 19. tanítói műveltségterületi igazolás. Az 
5., 7., 12-19. pont szerinti formanyomtatványok magyar nyelvű szövegét – a doktori oklevél 
kivételével – az Nftv. Vhr. 9. melléklet tartalmazza. 

(30) A kredit a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi egység 
vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a 
követelmények teljesítéséhez szükséges. Egy kredit – az ECTS (European Credit Transfer System: 
európai kreditátviteli rendszer) elveire tekintettel – átlagosan harminc tanulmányi munkaórát jelent. 
A kreditérték meghatározásakor az összes hallgatói tanulmányi munkaóra a tanórákat és az egyéni 
hallgatói tanulmányi munkaórákat is tartalmazza. A kredit értéke – feltéve, hogy a hallgató 
teljesítményét elfogadták – nem függ attól, hogy a hallgató a tudására milyen értékelést kapott. 
Megszerzése a tantárgy követelményeinek legalább elégséges vagy megfelelt szintű teljesítésével 
lehetséges. A kreditrendszerben az alapfokozat és a szakképzettség, a mesterfokozat és a 
szakképzettség, felsőoktatási szakképzésben és szakirányú továbbképzésben a szakképzettség, 
valamint az egyetemi/főiskolai végzettség és a szakképzettség megszerzéséhez, megszabott 
időkorláton belül különböző tantárgycsoportokból meghatározott számú kreditet kell gyűjteni, 
valamint kritériumkövetelményeket is teljesíteni kell.  

(31) A kritériumkövetelmény a képesítési követelményekben, illetve a képzési és kimeneti 
követelményekben szereplő olyan kötelezően teljesítendő előírás, amelyhez nem tartozik kredit. Ilyen 
lehet pl. a szigorlat, a testnevelésben való részvétel, a komplex vizsga, a képesítési 
követelményekben előírt nyelvi követelmény.  

(32) A magyar állami ösztöndíjas hallgató/képzés: a magyar állami ösztöndíjjal támogatott 

hallgató/képzés. 

(33) A magyar állami részösztöndíjas hallgató/képzés: a magyar állami részösztöndíjjal támogatott 

hallgató/képzés. 

(34) A mentorprogram a képzésnek az a sajátos formája, amelyben a hátrányos helyzetű hallgató 
felkészítéséhez, felkészüléséhez az Egyetem hallgatója, oktatója, kutatója, tanára segítséget nyújt. 

(35) A mintatanterv az adott szakon egy célszerű lehetőséget kínál a hallgatónak arra, hogy a 
végzettséghez, illetve szakképzettséghez szükséges tantárgyakat milyen időbeosztásban lehet a 
képzési és kimeneti követelményekben/képesítési követelményekben rögzített képzési idő alatt 
teljesíteni. 

(36) A „nem vizsgázott” bejegyzést kell a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerbe bejegyezni, 
amennyiben a hallgató egy adott tantárgyból nem kísérelte meg a vizsgát. Folyamatos 
számonkérésen alapuló tantárgy esetében – amennyiben az aláírás nem feltétele a vizsgára 
bocsátásnak – „nem vizsgázott” bejegyzés csak abban az esetben kerülhet be, ha a félévközi 
részfeladatok (például félévközi zárthelyi dolgozat, házi dolgozat, esettanulmány-feldolgozás, 
prezentáció) teljesítését a hallgató meg sem kísérelte. Ha az aláírás a vizsgára bocsátás feltétele, de 
a hallgató nem teljesítette az előírt követelményeket, az „aláírás megtagadva” bejegyzés mellett a 
„nem vizsgázott” bejegyzésnek is szerepelnie kell. 

(37) A NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer a hallgatók személyes és különleges, a 
jogviszonnyal, a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, illetve 
tanulmányi és vizsgaügyeivel összefüggő adatainak, valamint az oktatók, kutatók tanárok 
felsőoktatási információs rendszer felé jelentendő adatainak – hatályos jogszabályoknak megfelelő 
– nyilvántartására alkalmas informatikai program (a továbbiakban: NEPTUN). 

(38) Az operatív tanterv a mintatanterv adott tanévre vonatkozó megvalósulási formája. 
(39) A pályaalkalmassági vizsgálat olyan képességvizsgálat, amelynek keretei között megállapítják, hogy 

a jelentkező rendelkezik-e azokkal az egyéni képességekkel, tulajdonságokkal, amelyek alkalmassá 
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teszik a képzésben való részvételre, a megszerzett szakképzettségnek megfelelő tevékenység 
ellátására. 

(40) A passzív félév a hallgató bejelentése alapján az a félév, amelyben egyetlen tantárgyat sem vesz fel. 
Hivatalból passzív a félév, amennyiben a hallgató az adott félévi bejelentési kötelezettségének a 
képzésért felelős Kar által megadott határidőig, de legkésőbb az őszi félév esetén szeptember 30-ig, 
a tavaszi félév esetén február 28-ig nem tesz eleget. 

(41) A regisztrációs időszak az az időszak, amely alatt a hallgató a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási 
rendszerben szabadon vehet fel és adhat le tantárgyakat, szabadon válthat egy adott tantárgyon 
belül kurzust. 

(42) Részidős képzés: esti vagy levelező munkarend szerint szervezett képzés: 
a) esti képzés munkarendje: olyan oktatásszervezési rend, mely szerint a hallgatók tanóráira a

szorgalmi időszakban munkanapokon tizenhat óra után, vagy a heti pihenőnapon kerül sor,
b) levelező képzés munkarendje: olyan oktatásszervezési rend, mely szerint – az érintett hallgatókkal

kötött eltérő megállapodás hiányában – a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő
hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon az Egyetemen, valamint a képzés fennmaradó
részében a távoktatás módszereinek alkalmazásával kerül sor.

(43) A részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés (a továbbiakban: részismereti képzés) az a 
képzési forma, amely esetén az Egyetem a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú 
végzettségű személlyel – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges finanszírozási formában, 
legfeljebb két félévig, részismeretek megszerzése érdekében hallgatói jogviszonyt létesít. 

(44) Résztanulmányok folytatása, ha a hallgató másik felsőoktatási intézményben vendéghallgatói 
jogviszony keretében szerez kreditet. 

(45) Sikeres vizsga javítása: egy adott tárgyból az eredményesen letett vizsgán szerzett érdemjegy 
javítása, amelyre minden vizsgaidőszakban egyetlen tárgynál van lehetősége a hallgatónak. A karok 
ettől – a hallgatók számára kedvezőbb irányba – eltérhetnek az 1. számú mellékletekben. 

(46) A specializáció az adott szak részét képező, önálló szakképzettséget nem eredményező, speciális 
szaktudást biztosító képzés. 

(47) A szak valamely szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom (ismeretek, jártasságok, 
készségek) egységes rendszerét tartalmazó képzés. 

(48) A szakirány az adott szak részét képező önálló szakképzettséget eredményező, speciális szaktudást 
biztosító képzés. 

(49) A szakképzettség alapfokozattal vagy mesterfokozattal, illetve egyetemi vagy főiskolai végzettséggel 
egyidejűleg, valamint a szakirányú továbbképzésben, illetve a felsőoktatási szakképzésben 
megszerezhető, a szak és a szakirány vagy specializáció tartalmával meghatározott, a szakma 
gyakorlására felkészítő szaktudás oklevélben, felsőfokú szakmai oklevélben történő elismerése. 

(50) A szakmai alkalmassági vizsga az Egyetem által meghatározott ellenőrzési forma, amely a választott 
szakképzettség ellátásához szükséges képességeket vizsgálja, azt hogy rendelkezik-e az egyén a 
felkészülési (képzési) szakasz eredményes elvégzéséhez optimálisan kifejleszthető képességekkel. 

(51) A szakmai gyakorlat a felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben és osztatlan 
képzésben, külső gyakorlóhelyen vagy az Egyetem gyakorlóhelyén teljesítendő részben önálló 
hallgatói tevékenység. 

(52) A székhelyen kívüli képzés az Egyetem működési helyén (székhely, telephely) kívüli településen 
részben vagy egészben folyó felsőoktatási képzés. 

(53) A székhelyen kívüli képzési hely az alapító okiratban meghatározott a székhelyen kívüli képzésnek 

(ide nem értve a szakirányú továbbképzést) otthont adó település. 

(54) Támogatási idő: Az az időszak, amely alatt az állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott képzésre 
felvételt nyert és beiratkozott hallgató állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott formában 
folytathatja tanulmányait. A hallgató által igénybe vett támogatási időnek minősül minden olyan 
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félév, amelyre a hallgató bejelentkezett. Egy személy – felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben 
és mesterképzésben összesen – tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat 
magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben. A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató 
osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz 
félévet.  

(55) A tanegység egy félév alatt teljesíthető, kredittel elismert tantervi egység vagy tantárgy 
(56) A tanév tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak, az adott tanévnek a jelölése 20../20…  .tanév. 
(57) A tanóra a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató, kutató, 

tanár személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), 
amelynek időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc. Az Egyetemen egy tanóra 
negyvenöt perc időtartamú. 

(58) A tantárgyfelvétel a regisztrációs időszakon belül – illetve ezen kívül csak a jelen szabályzatban 
meghatározott engedély esetén – egy tantárgy meghirdetett előadási és/vagy tantermi és/vagy 
laboratóriumi óráira (kurzusára) vagy annak vizsgakurzusára való jelentkezés. A tantárgyfelvételt az 
illetékes kar tantárgyi előkövetelmények teljesítéséhez kötheti.  

(59) A tanulmányi idő az adott szakon folytatott tanulmányok ideje, az aktív és passzív félévek együttes 
száma. A tanulmányi idő a képzési időnél hosszabb és rövidebb is lehet. A tanulmányi idő maximális 
tartama a képzési idő kétszerese. 

(60) A tanterv egy szak képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően összeállított képzési terve, 
amelynek elemei: képzési szakonkénti bontásban a tantárgyak, tantervi egységek alapján 
meghatározott óra- és vizsgaterv a követelmények teljesítésének ellenőrzési, értékelési rendszere, 
valamint a tantárgyak, tantervi egységek tantárgyi programja. 

(61) A tanszék az a szervezeti egység, amely ellátja legalább egy tantárggyal összefüggésben a képzés, a 
tudományos kutatás, az oktatásszervezés feladatait. 

(62) A távoktatás sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, valamint 
ismeretátadási-tanulási módszerek, digitális tananyagok használatával az oktató és hallgató 
interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára épülő képzés, amelyben a tanórák száma nem 
éri el a teljes idejű képzés tanóráinak harminc százalékát. 

(63) A telephely: az alapító okiratban meghatározott, a székhelyen kívül működő szervezeti egység 
elhelyezését szolgáló település. 

(64) A teljes idejű képzés a nappali képzés munkarendje szerint heti öt napból álló tanítási hét keretében, 
a munkanapokon megszervezett képzés. A teljes idejű képzés duális képzésként is megszervezhető. 
E rendelkezésektől az Egyetem hallgatói önkormányzatának egyetértésével el lehet térni. 

(65) A terepgyakorlat olyan tantermi oktatáson kívüli gyakorlati oktatási forma, amely szervesen 
kapcsolódik valamely tantárgy elméleti tananyagához. A terepgyakorlat az Egyetem valamely üzemi 
területén (pl. kísérleti üzem, arborétum) vagy valamely vállalati, szakmai partnernél valósul meg. A 
mintatantervben az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó terepgyakorlat mennyisége napokban kerül 
megadásra. 

(66) A további (párhuzamos) hallgatói jogviszony esetén a hallgató egyidejűleg több felsőoktatási 
intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

(67) Tudományterületek: a bölcsészettudományok, a hittudomány, az agrártudományok, a műszaki 
tudományok, az orvos-és egészségtudományok, a társadalomtudományok, a természettudományok 
és a művészetek, amelyek tudományágakra tagozódnak. 

(68) A végbizonyítvány (abszolutórium) a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a 
nyelvvizsga letételének és szakdolgozat/diplomamunka elkészítésének kivételével – más tanulmányi 
követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz/diplomamunkához rendelt kreditpontok 
kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely 
minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és 
vizsgakövetelményeknek mindenben eleget tett.  
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(69) Vendéghallgató: belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló, az 
Egyetemen résztanulmányokat folytató hallgató. 

(70) A vizsga az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének – értékeléssel 
egybekötött – ellenőrzési formája. 

(71)  A vizsgakurzus: az adott tantárgy másodszori vagy harmadszori felvétele tanóra nélkül, 
vizsgateljesítés céljából. 
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III. A KÉPZÉS ALAPVETŐ SZAKMAI DOKUMENTUMAI 
 

3. § 
 

A képzési és kimeneti követelmények és a képesítési követelmények 
 
(1) A ciklusokra bontott, osztott képzés esetében az alap- és a mesterképzésben a végzettségi szint és a 

szakképzettség követelményeit a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg. A 2006. 
szeptember 1-je előtt indított főiskolai és egyetemi szintű képzések esetén az Egyetemen 
megszerezhető végzettség, illetőleg a szakképesítés szakmai követelményeit a képesítési 
követelmények határozzák meg. 

(2) A képzési és kimeneti követelmények azoknak az ismereteknek, jártasságoknak, készségeknek, 
képességeknek (kompetencia) összessége, amelyek megszerzése esetén az adott szakon a 
végzettségi szintet és szakképzettséget igazoló oklevél kiadható. 

(3) A felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei szakképzettségenként az alábbiakat 
tartalmazzák: a felsőoktatási szakképzés megnevezését (magyar és angol nyelven); a szakképzettség 
oklevélben történő megjelölését (magyar és angol nyelven); szakirányok esetén a szakirány 
megnevezését (magyar és angol nyelven); a képzési területet (képzési ágat), határterületi képzés 
esetén a további képzési területet (képzési ágat); a besorolási szakot, határterületi képzés esetén a 
további besorolási szakot; a felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető munkakörök 
megnevezését; a képzési időt félévekben; a szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek 
számát, az elméleti és a gyakorlati képzés arányát, a hallgatói szakmai gyakorlat időtartamát heti öt 
munkanap és heti negyven munkaóra figyelembevételével; a felsőoktatási szakképzés célját (a 
szakképzettség szakirányainak képzési célját is), amely a feladatprofil meghatározását, a 
felsőoktatási szakképzettséggel ellátható tevékenységkör, munkaterület meghatározását és leírását 
jelenti; a felsőoktatási szakképzés során megszerezhető kompetenciákat, a kompetencia összetevők 
megjelölésével; a szakmai gyakorlat szakmai követelményeire, annak szervezésére vonatkozó 
követelményeket; az idegen nyelvi követelményeket; a szakképzettség szempontjából lényeges más 
rendelkezéseket: a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek számát, 
továbbá a szakmai követelmény teljesítéseként elismerhető, előzetesen megszerzett tudás, 
munkatapasztalat beszámításának egyéb feltételeit, a felsőoktatási szakképzés szervezésének 
sajátos rendelkezéseit, a tanulmányi időt részidős képzésben, távoktatásban, a felsőoktatási 
szakképzésre történő felvétel feltételeit. 

(4) Az alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményei szakonként tartalmazzák az alapképzési 
szak megnevezését; az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség 
oklevélben szereplő megjelölését (magyar és angol nyelven); a képzési időt félévekben; az 
alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek számát, ezen belül a képzési ág közös képzési 
szakaszához rendelendő kreditek minimális értékét, szakirány esetén a szakirányhoz rendelendő 
kreditek minimális értékét, a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális 
értékét, a szakdolgozathoz rendelhető kreditértéket, az elméleti és gyakorlati ismeretek 
vonatkozásában a gyakorlati ismeretek minimális kreditértéket, a nem közvetlenül az elméleti 
képzéshez kapcsolódó, intézményen kívül szervezett gyakorlati képzésben megszerzendő kreditek 
minimális értékét; az alapképzési szak képzési célját és az elsajátítandó szakmai kompetenciákat, a 
tudáselemeknek, a megszerzett ismereteknek, és a személyes adottságoknak, készségeknek, 
valamint a szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmazása 
követelményeinek leírását; a képzési ágon belüli közös képzési szakasznak az alapképzési szak 
szempontjából fontos általános kompetenciáit, a törzsanyag – szakképzettség szempontjából 
meghatározó – ismeretköreinek bemutatását, továbbá az idegennyelv-ismeretre vonatkozó 
követelményeket. 
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(5) A mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei szakonként tartalmazzák a mesterképzési 
szak megnevezését, a mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség 
oklevélben szereplő megjelölését (magyar és angol nyelven), azon alapképzési szakok megnevezését, 
amelyek teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a mesterképzésbe történő belépésnél; 
a képzési időt félévekben; a mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek számát, ezen 
belül a kötelező és kötelezően választható tantárgyakhoz, a szabadon választható tantárgyakhoz, a 
differenciált szakmai anyaghoz vagy szakirány választhatósága esetén a szakirányhoz rendelhető 
kreditek minimális értékét, a szakdolgozathoz vagy diplomamunkához rendelhető kreditértéket; a 
mesterképzési szak célját és az elsajátítandó kompetenciákat: a tudáselemeknek, a megszerzett 
ismereteknek, és a személyes adottságoknak, készségeknek, valamint a szakképzettség konkrét 
környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmazása követelményeinek leírását; a 
végzettségi szinthez szükséges, alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő alapozó 
ismeretköröket, a törzsanyag – szakképzettség szempontjából meghatározó – ismeretköreinek 
bemutatását, a gyakorlati ismeretekre vonatkozó követelményeket, az idegennyelv-ismeretre 
vonatkozó követelményeket, alapképzési szakon, szakokon megszerzett ismeretek mesterképzésbe 
való befogadásának speciális feltételeit. 

(6) A szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneti követelményei szakonként tartalmazzák 
szakirányú továbbképzés alábbi adatait: a képzés megnevezését; a képzésben szerezhető 
szakképzettség oklevélben szereplő megnevezését; a képzési területet; a felvétel feltételeként – 
alapképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzési szak esetén azon képzési területek, 
képzési ágak vagy alapképzési szakok megnevezését, mesterképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú 
továbbképzési szak esetén azon képzési területek vagy mesterképzési szakok megnevezését –, 
amelyekre az adott képzés épül; a képzési időt, félévekben meghatározva; a szakképzettség 
megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek számát; a képzés során elsajátítandó kompetenciákat, 
tudáselemeket, megszerezhető ismereteket, személyes adottságokat, készségeket, a szakképzettség 
alkalmazását konkrét környezetben, tevékenységrendszerben; a szakképzettség szempontjából 
meghatározó ismeretköröket és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékeket; a szakdolgozat 
kreditértékét. Az Egyetem által létesítendő, illetve indítandó szakirányú továbbképzések 
előterjesztésének tartalmaznia kell a magyar mellett angol nyelven is a képzés és a szakképzettség 
megnevezését. A képzési programban rendelkezni kell: a képzési és kimeneti követelmények alapján 
kidolgozott tantervről és tantárgyi programokról; az értékelési és ellenőrzési módszerekről, 
eljárásokról; a korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendjéről. 

(7) A hagyományos egyetemi/főiskolai alapképzések és kiegészítő alapképzések képesítési 
követelményei szakok szerint tartalmazzák a képzési cél meghatározását, az oktatandó főbb 
tanulmányi területeket és ezek arányait, a képzési időt félévekben, a képzettség megszerzéséhez 
szükséges tanulmányi munkamennyiséget összóraszámban, illetve kreditben meghatározva, a 
szigorlati tantárgyakat, a záróvizsga típusát, tantárgyait, eredményének kiszámítási módját, a 
szakdolgozat, diplomamunka követelményeit, a végzettség szintjét, a szakképzettséget és a hozzájuk 
kapcsolódó cím megnevezését, továbbá a szak szempontjából lényeges más rendelkezéseket. 

 
4. § 

 
A tanterv 

 
(1) A képzési és kimeneti követelmények szerint megszerezhető kompetenciák (attitűdök, nézetek, 

önállóság és felelősségvállalás) alapján meghatározott tanterv kötelező, kötelezően választható és 
szabadon választható tantárgyakból, tantervi egységekből, továbbá kritériumkövetelményekből épül 
fel. 
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(2) A tantervben a tantárgyakhoz, tantervi egységekhez tanórát és kreditértéket kell rendelni. A 
kreditérték kifejezi, hogy a követelmények teljesítéséhez mennyi tanulmányi munkára van szükség, 
továbbá azt, hogy a tantárgy, tantervi egység felvételével és a tanulmányi követelmények 
teljesítésével mennyi kreditet szerezhet a hallgató. Szabadon választható tantárgy esetében az 
Egyetem nem korlátozhatja a hallgató választását a felsőoktatási intézmények által meghirdetett 
tantárgyak körében. 

(3) A részidős képzésben egy adott képzéshez rendelt teljesítendő kreditek száma megegyezik a teljes 
idejű képzéshez rendelt kreditek számával. 

(4) A mintatanterv az adott szakon egy célszerű lehetőséget kínál a hallgatónak arra, hogy a 
végzettséghez, illetve szakképzettséghez szükséges tantárgyakat milyen időbeosztásban lehet a 
képzési és kimeneti követelményekben/(képesítési követelményekben rögzített képzési idő alatt 
teljesíteni. 

(5) A mintatanterv tartalmazza: oktatási időszakonkénti bontásban valamennyi tantárgyat, azok 
meghirdetésének szabályait, a tantárgyak heti (vagy félévi) óraszámát (előadás + 
szeminárium/tantermi gyakorlat/laboratóriumi gyakorlat bontásban) és a hozzájuk rendelt krediteket, 
a számonkérés típusát (aláírás + gyakorlati jegy, vagy aláírás + vizsgajegy, vagy vizsgajegy), a 
tantárgy meghirdetésének féléveit, a kritériumkövetelményeket és azok teljesítésének határidejét, a 
specializáció-választás/szakirányválasztás feltételeit és szabályait, az előtanulmányi rendet, a 
szakdolgozat/diplomamunka felvételére és teljesítésére vonatkozó előírásokat, a záróvizsgára 
bocsátás feltételeit, a záróvizsga tantárgyait. 

(6) Az előtanulmányi rend keretében a mintatanterv határozza meg, hogy az egyes tantárgyak 
felvételéhez milyen más tantárgyak előzetes teljesítése szükséges. Egy adott tantárgyhoz három 
másik tantárgy vagy a képzési célt illetően több tantárgyat magában foglaló legfeljebb egy, 15 
kreditnél nem nagyobb kreditértékű tantárgycsoport (modul) rendelhető előtanulmányi 
kötelezettségként. Az előtanulmányi rend kétféle kötöttséggel írható elő: 
  az adott tantárgy csak az előírt megelőző tantárgy(ak) korábbi teljesítése (évközi jegy vagy 

sikeres vizsga megléte) esetén vehető fel, 
 az adott tantárgy más tantárgyaknak egyidejű felvételével és az előírt tantárgy(ak) “részleges” 

teljesítésével (aláírást megszerezte, de/vagy sikertelen vizsgát tett) is felvehető, de vizsgázni 
csak az előírt megelőző tantárgy(ak)ból letett sikeres vizsga megléte után lehetséges. Ezt a 
lehetőséget az előtanulmányi követelmények megadásánál a tantárgykód után /R jellel 
(“részleges”) kell feltüntetni. 

(7) A mintatantervben az egyes félévek kreditértéke legfeljebb három kredittel térhet el a harminc 
kredittől, azaz 27-33 közötti érték lehet, a szakirányú továbbképzés kivételével. A szakirányú 
továbbképzés esetében az Egyetem az általa ajánlott tantervben a szakdolgozat kreditértékének 
levonása után az egyes félévekre jutó átlagos kreditértéktől legfeljebb 10%-kal térhet el. Az egyes 
szakokon az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek számát a Szabályzat 2. számú melléklete 
tartalmazza. 

(8) Állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgató, illetve a 
2014. szeptemberben vagy azt követően önköltséges képzésben tanulmányait megkezdő hallgató 
egyéni tanulmányi rendjében az összes előírt kreditet 10%-kal meghaladó kreditértékű tantárgyat 
vehet fel térítési díj fizetése nélkül. Külföldi részképzésben részt vevő hallgató részére a Kari 
Tanulmányi Bizottság eltérést engedélyezhet. 

(9) Kreditet a mintatanterv azokhoz a tantárgyakhoz rendel, amelyek legalább háromfokozatú 
értékeléssel végződnek. Tantárgyhoz csak egész értékű kredit rendelhető. 

(10) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A képzési és kimeneti 
követelményeknek/képesítési követelményeknek lehetnek olyan elemei, amelyekhez a mintatanterv 
kreditet nem rendel. 
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(11) A hallgató minden félévre egyéni tanrendet dolgozhat ki. Az egyéni tanrend lehetőséget ad a 
hallgatónak arra, hogy minden tanulmányi időszakra egyénileg válasszon a felajánlott tanulmányi 
kötelezettségek közül. Szakirányú továbbképzési szakok esetében a választás lehetősége korlátozott 
lehet. 

(12) A tanóra (kontaktóra) a tantervben szereplő tanulmányi kötelezettségek oktató közreműködését 
igénylő foglalkozásain való részvétel ideje. A tanóra típusai: előadás, szeminárium, proszeminárium, 
tantermi gyakorlat, tanüzemi gyakorlat, terepgyakorlat, laboratóriumi gyakorlat, műhelygyakorlat, 
szakmai (tanítási) gyakorlat, szakszeminárium, konzultáció.  

(13) A teljes képzési időre meghatározott átlagos egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra nem haladhatja 
meg a tanórák számának teljes idejű képzésben a háromszorosát, részidős képzésben, esti képzési 
munkarendben a hétszeresét, levelező képzési munkarendben a tizenkétszeresét, távoktatásban a 
huszonötszörösét. 

(14) A mintatantervet a szakindítási akkreditáció során tárgyalja az illetékes Kari Tanács és a Szenátus 
fogadja el, majd azt követően az operatív tanterv tanévenkénti tárgyalása alkalmával felmenő 
rendszerben módosítja azt. A mintatanterveket az intézményi Tanulmányi tájékoztatóban közzé kell 
tenni. 

(15) Az operatív tanterv a mintatanterv adott tanévre vonatkozó megvalósulási formája. Az operatív 
tanterveket az illetékes kari tanács – az oktatásban részt vevő társkarok és az Oktatási és Hallgatói 
Ügyek Bizottsága véleményének kikérése mellett – határozza meg és hagyja jóvá. A jóváhagyott 
tantervet az illetékes kar dékánja megküldi a rektornak, az oktatásért felelős rektorhelyettesnek és 
közzéteszi a Kar honlapján. 

 
5. § 

 
A tantárgy 

 
(1) A tantárgy a szak tantervének alapegysége, melynek felvételéhez és teljesítéséhez feltételek 

kötendők. Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismereteket a tantárgyi programok 
határozzák meg.  

(2) Az egyes tantárgyak programjait, azok tartalmának 25%-nál nagyobb mértékű módosítását az 
oktatásukért felelős karok (mind a tantárgyért felelős kar, mind a szakért felelős kar) tanácsai hagyják 
jóvá. A módosított és az új tantárgyi programokat az illetékes karo(ko)n szokásos módon közzé kell 
tenni az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően. 

(3) A tantárgy felvételi rendjét a szak előtanulmányi rendje, teljesítésének feltételeit a tantárgyi program 
határozza meg. 

(4) A tantárgy programja tartalmazza: 
 a tantárgy kódját, teljes és rövidített címét magyar, angol nyelven és az oktatás nyelvén, 
 a foglalkozásokon való részvétel követelményeit és a távolmaradás pótlásának lehetőségét, 
 az igazolás módját a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén 
 a heti (félévi) tanóraszámot (előadás + szeminárium/tantermi gyakorlat/laborgyakorlat + terep- 

és tanüzemi gyakorlat bontásban), 
 a félév végi számonkérés típusát (aláírás, gyakorlati jegy, beszámoló, vizsga, alapvizsga, 

szigorlat), 
 a tantárgy elvégzéshez szükséges tanulmányi munka mennyiségét kreditben, 
 a tantárgyért felelős tanszéket/intézetet, a tantárgyfelelős oktató nevét, valamint a tanórák 

oktatóinak nevét,  
 a tantárgy felvételének előkövetelményét, 
 a tantárgy feladatát a szakképzés céljának megvalósításában, 
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 a tantárgy tananyagának leírását, 
 az értékelés módját, az esetleges vizsgakövetelményeket, a vizsga típusát, 
 a félév végi aláírás követelményeit, 
 a minősítés kialakításának módját, 
 az írott tananyagot (tankönyv, jegyzet, segédlet, példatár, irodalom, esettanulmány stb. 

jegyzékét), a felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközöket, 
 a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát, 
 a félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyik) számát, témakörét és időpontját, pótlásuk 

egyszeri javításuk lehetőségét, 
(5) A tantárgyi program a hallgatók és az oktatók számára megfogalmazza teendőiket és azok határidejét 

annak érdekében, hogy a hallgatók a tantárgyat teljesíthessék. A tantárgyi program intranetes 
felületen történő rögzítése a tantárgyfelelős kötelezettsége az első regisztrációs időszak kezdetét 
megelőző hét első napjáig. A Kar az 1. számú mellékletben rendelkezhet úgy, hogy a tantárgyi 
program csak a hallgatói képviselő írásbeli ellenjegyzése után érvényes. A tantárgyi program időben 
történő meghirdetéséért és tartalmáért a tanszékvezető/intézetigazgató felel. Amennyiben a 
tanszékvezető/intézetigazgató nem intézkedik, a hallgatók kifogásaikat jelezhetik a regisztrációs hét 
utolsó napjáig az illetékes Kar oktatási ügyekért felelős dékánhelyettesének, aki köteles eljárni az 
ügyben. Ha a hallgató ebben az esetben nem jár sikerrel, kérelemmel fordulhat az oktatási ügyekért 
felelős rektorhelyetteshez. A rektorhelyettes egyedi elbírálásban orvosolja az esetleges 
joghátrányokat. 

(6) A hallgatói teljesítmények félév végi értékelésének alapját csak az elfogadott tantárgyi program 
képezheti. 

(7) A tantárgyak oktatásának értékelésében a minőségbiztosítási rendszerben szabályozott módon a 
hallgatók véleményét is figyelembe kell venni. 

 
IV. TANULMÁNYI ÉS VIZSGAÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK ÉS TESTÜLETEK 

 
6. § 

 
(1) Tanulmányi és vizsgaügynek minősül a hallgató tanulmányaival, hallgatói jogviszonyával, a szakok 

mintatantervével, operatív tantervével és a hallgató egyéni tantervével kapcsolatos valamennyi ügy. 
(2) A hallgatói jogviszonnyal, a hallgató tanulmányi és vizsgaügyeivel kapcsolatos határozatot a hallgató 

leckekönyvébe, illetve törzslapjára a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül be 
kell jegyezni. 

(3) A meghozott döntést írásban, határozat formájában kell közölni a hallgatóval, amennyiben:  
a) az a hallgató hallgatói jogviszonyának fennállását érinti, 
b) a hallgató kérelmét – részben vagy egészben – elutasítja, és ezért a jogorvoslat lehetősége 

fennáll, továbbá 
c) fegyelmi, illetve kártérítési ügyekben, valamint 
d) ha a hallgató kéri. 

(4) Indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó egyszerűsített döntés hozható, ha az 
eljáró bizottság/döntéshozó 
a) a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, vagy a döntés az 

ellenérdekű ügyfél jogát vagy jogos érdekét nem érinti, vagy 
b) kizárólag valamely eljárási cselekmény időpontját határozza meg. 

(5) A (3) bekezdésében foglalt esetekben az elsőfokú határozatot és annak indokolását az illetékes Kari 
Tanulmányi Hivatal/Osztály írásba foglalja és arról a döntéstől számított 8 munkanapon belül postai 
úton és a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül vagy a hallgató elektronikus 
kapcsolattartáshoz való hozzájárulása esetén a hozzájáruláskor megadott elektronikus levelezési 
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címén és a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül tájékoztatja a hallgatót, 
valamint elektronikus úton az érintett szervezeti egységet is értesíti, amennyiben a hozott döntés a 
szervezeti egység előzetes véleményével ellentétes. 

(6) A 7. §-ban meghatározott tanulmányi-és vizsgaügyekben első fokon a Kari Tanulmányi Bizottság, 
másodfokon a rektor által megbízott Felülbírálati Bizottság jár el. 

(7) A 8. és 9. §-okban meghatározott ügyekben első fokon a Kari Kreditátviteli Bizottság, másodfokon a 
rektor által megbízott Felülbírálati Bizottság jár el. 

(8) A 7., 8. és 9. §-okban nem szabályozott ügyekben első fokon a dékán vagy az oktatási ügyekért felelős 
dékánhelyettes, másodfokon a rektor által megbízott Felülbírálati Bizottság jár el. A kérelmek 
kezelésének rendjét, beadásának módját a Szabályzat 8. számú melléklete határozza meg.  

 
7. § 

 
A Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) 

 
(1) A hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben első fokon eljáró testület a Kari Tanulmányi Bizottság (a 

továbbiakban KTB). A KTB a 11. § és 12. §-okban szabályozott méltányossági ügyben nem járhat el. 
(2) A KTB 4 főből – 2 fő oktatóból, 2 fő hallgatóból – áll. A KTB-nek hivatalból tagja az oktatási ügyekért 

felelős dékánhelyettes, aki egyben a KTB elnöke. A KTB másik oktató tagját az illetékes Kar Kari 
Tanácsa választja határozott időre. A KTB hallgató tagjait a Kari Hallgatói Önkormányzat delegálja 
minden tanévben. 

(3) A KTB saját ügyrendje szerint működik, melyet az illetékes Kar Kari Tanácsa hagy jóvá. Az ügyrend 
rendelkezik különösen a KTB határozatképességéről, a határozathozatal rendjéről. A KTB a 
Szabályzatban szereplő hatásköreit – a jogorvoslat kivételével –, az ügyrendjében meghatározottak 
szerint, az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettesre átruházhatja. 

(4) A hallgató a Kari Tanulmányi Bizottsághoz kérelemmel formanyomtatványon fordulhat, a KTB a 
kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül köteles döntést hozni. Amennyiben ez nem 
lehetséges, akkor a KTB a döntését a határidő leteltét követő első ülésén, legkésőbb azonban a 
kérelem benyújtásától számított két hónapon belül köteles meghozni. 

(5) A Kari Tanulmányi Bizottság szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 
dönt. 

(6) A KTB köteles kikérni a tanszékek/tanszékcsoportok/intézetek vezetőinek véleményét, ha döntésével 
az érintett oktatási szervezeti egységekre kötelezettség hárul, vagy ha a döntéshez szakértelmük 
szükséges. A véleményezésre 5 munkanap áll rendelkezésre, amely határidő nem számít be a (4) 
bekezdés szerinti határidő számításakor. Amennyiben a megkeresett tanszék/tanszékcsoport/intézet 
a megadott határidőn belül nem adja ki a véleményét, akkor a hozzájárulását megadottnak kell 
tekinteni. Külföldi vendéghallgató esetében, indokolt esetben, a Kari Tanulmányi Bizottság a képzést 
szervező szervezeti egység véleményét figyelembe véve hozza meg döntését. A KTB ügyrendje 
meghatározhatja azokat az eseteket is, amikor az előzetes vélemény kikérése nem szükséges. 

(7) A KTB döntéseinek közlésével kapcsolatban a Kari Tanulmányi Hivatal/Osztály a 6. § (5) bekezdésben 
foglaltak szerint jár el. 

(8) A Kari Tanulmányi Bizottság döntése ellen a Felülbírálati Bizottsághoz lehet fellebbezni. 
 

 
8. § 

 
A Kari Kreditátviteli Bizottság (KKB) 
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(1) A tantárgyi ismeretanyagok egyenértékűségének vizsgálatára, valamint a tantárgyak befogadására 
karonként létrehozott Kari Kreditátviteli Bizottság (továbbiakban KKB) működik. A KKB a 11. § és 12. 
§-okban szabályozott méltányossági ügyben nem járhat el. 

(2) A KKB 3 oktató tagból áll. A KKB-nak hivatalból tagja az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes, aki 
egyben a KKB elnöke. A KKB további két oktató tagját az illetékes Kar Kari Tanácsa választja 
határozott időre. A KKB üléseire a kari hallgatói önkormányzat képviselőjét tanácskozási joggal meg 
kell hívni, de az ülés a kari hallgatói önkormányzat képviselője jelenléte nélkül is megtartható és 
határozat a kari hallgatói önkormányzat képviselő távollétében is hozható. 

(3) A KKB saját ügyrendje szerint működik, melyet az illetékes Kar Kari Tanácsa hagy jóvá. Az ügyrend 
rendelkezik különösen a KKB határozatképességéről, a határozathozatal rendjéről. A KKB a 
Szabályzatban szereplő hatásköreit – a jogorvoslat kivételével –, az ügyrendjében meghatározottak 
szerint, az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettesre átruházhatja. 

(4) A hallgató kérelemmel fordulhat a KKB-hoz, a KKB a kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül 
köteles döntést hozni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a KKB a döntését a határidő leteltét 
követő első ülésén, legkésőbb azonban a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül köteles 
meghozni. 

(5) Kötelező tantárgyak befogadása esetén a KKB – intézményközi megállapodás hiányában – kikérheti 
a kérelemmel érintett tanulmányokért felelős oktatási szervezeti egység véleményét, de az 1. számú 
kari mellékletekben az illetékes Kar ettől eltérően is rendelkezhet. A véleményezésre 5 munkanap áll 
rendelkezésre, amely határidő nem számít be a (4) bekezdés szerinti határidő számításakor. 
Amennyiben a megkeresett oktatási szervezeti egység a megadott határidőn belül nem adja ki a 
véleményét, akkor a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 

(6) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kreditelismerés – tantárgy 

(modul) előírt kimeneti követelményei alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

tudás összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett tudás legalább 75 %-ban 

megegyezik. A szabadon válaszható tantárgyak keretére beszámítandó tantárgyak esetében nem kell 

vizsgálni az ismeretanyagok közti egyezőséget. 

(7) Nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha a hallgató azokat korábban már 
elsajátította és azt hitelt érdemlő módon igazolja. A felsőoktatási képzésben szerzett krediteket - ha 
annak előfeltétele fennáll - bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok alapján el 
kell ismerni, függetlenül attól, hogy a hallgató melyik felsőoktatási intézményben, milyen képzési 
szinten folytatott tanulmányok során szerezte azt. Az elismerés - tantárgyi program alapján - kizárólag 
a kredit megállapításának alapjául szolgáló kompetenciák [ismeretek, alkalmazási (rész)készségek és 
további (rész)kompetenciák, így különösen attitűdök, nézetek, önállóság és felelősségvállalás] 
összevetésével történik. 

(8) A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy csak abban az esetben ismerhető el, ha az 
adott tantárgyat az Egyetemen első alkalommal vette fel a hallgató. A külföldi részképzésben 
teljesített tantárgyak esetében a KKB ettől eltérően is rendelkezhet. 

(9) A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy annyi kredittel ismerhető el a hallgató számára, 
ahány kreditet az Egyetem a hallgató által teljesítendő adott szak tantervében a teljesítettnek 
minősített tantárgy(ak)hoz rendelt. A megszerzett érdemjegy a tantárgy elismerésekor nem 
módosítható. 

(10) A KKB kredittel elismerheti vagy a követelmény teljesítése alól felmentheti a hallgatót az előzetesen 
megszerzett, nem formális (iskolarendszeren kívül, de szervezett formában folytatott képzésben 
szerzett), informális (iskolarendszeren kívüli, tapasztalati úton történő), tanulással elsajátított 
kompetenciák, munkavégzés során szerzett tapasztalat alapján. A KKB az elismerési eljárásban a 
hallgató dokumentumai alapján – megfelelő értékelési eljárás keretében – bizonyosodik meg a tudás 
meglétéről. Az ilyen módon beszámítható kreditek száma legfeljebb harminc lehet. 
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(11) A más felsőoktatási intézményből/karról befogadott tantárgyak kreditértéke nem haladhatja meg az 
adott szakon az oklevél megszerzéséhez szükséges összes kredit 1/3-át. A hallgató a végbizonyítvány 
(abszolutórium) megszerzéséhez – az Egyetemen folytatott, illetve más korábbi tanulmányok, 
továbbá az előzetesen megszerzett tudás kreditértékként való elismerése esetén is – legalább a 
képzés kreditértékének kétharmadát az adott intézményben köteles teljesíteni, a 40. § (3) és (4) 
bekezdéseiben foglaltak kivételével. 

(12) A KKB döntéseinek közlésével kapcsolatban a Kari Tanulmányi Hivatal/Osztály a 6. § (5) bekezdésben 
foglaltak szerint jár el. 

(13) A KKB határozatainak folyamatos nyilvántartására a tanulmányi hivatal/osztály kötelezett. 
(14) A KKB döntése ellen a Felülbírálati Bizottsághoz lehet fellebbezni. 
 

9. § 
 

A külföldi részképzésben teljesített tantárgyak beszámításának szabályai és a külföldi vendéghallgatók 
teljesítményének értékelése 

 
(1) A KKB a részképzés teljesítése után dönt a kreditelismerésről, és döntésével a kar által előzetesen 

jóváhagyott tanulmányi megállapodástól3 nem térhet el. Az egyetem által szervezett részképzési 
programok4 esetében a tanulmányi megállapodásban szereplő tantárgyak beszámítása kötelező. 

(2) Kötelező vagy kötelezően választható tantárgyak keretére beszámítható minden olyan tantárgy, 
amelynek képzési célja azonos vagy hasonló. Választható tárgyként minden további olyan tantárgy 
kreditje elismerhető, amely tantárgy az adott szak képzési és kimeneti követelményeihez illeszkedik. 

(3) A külföldi részképzésben részt vevő hallgatók fogadó intézményben szerzett eredményeinek 
beszámítása az alábbi megfeleltetés szerint történik: 

 

ECTS értékelési skála Helyi értékelési skála 
A Excellent / Very good 5 Jeles 
B Good 4 Jó 
C Satisfactory 3 Közepes 
D Sufficient 2 Elégséges 
E Sufficient 2 Elégséges 
F* Fail 1 Elégtelen 

* nincs kredit 
 

Amennyiben a fogadó intézmény nem ad az ECTS értékelési skála szerinti betűjelet vagy az arra 
történő átváltási sémát, illetve a fenti skála szerint nem szabályozott egyéb esetekben a külföldi 
részképzésben részt vevő hallgatók teljesítményének beszámítása során a karok saját hatáskörben 
járnak el. 

 
(4) Az Egyetemen tanulmányokat folytató külföldi vendéghallgatók teljesítményének értékelése az 

alábbi skála szerint történik: 
 

Helyi értékelési skála ECTS értékelési skála 
5  Jeles A Excellent 
4  Jó B Good 
3 Közepes C Satisfactory 

3 Learning agreement 
4 Erasmus, CEEPUS és egyéb kétoldalú szerződéseken alapuló cserék 
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2 Elégséges D / E Pass / Sufficient 
1 Elégtelen F Fail* 
- Nem jelent meg DNA Did not attend* 
- Nem vizsgázott I Incomplete* 
- Aláírva S Signed* 
- Megtagadva R Refused* 

* nincs kredit 
 

10. § 
 

Felülbírálati Bizottság 
 
(1) A hallgatónak joga van a Kari Tanulmányi Bizottság, a Kari Kreditátviteli Bizottság, továbbá az 

illetékes kar dékánjának, oktatási ügyekért felelős dékánhelyettesének a 6. § (6) bekezdésében 
meghatározott döntése ellen a hallgatói jogviszonyára vonatkozó rendelkezések megsértésére való 
hivatkozással, halasztó hatályú felülbírálati kérelemmel élni. A hallgató a kérelmét a döntés ellen, 
annak közlésétől, illetve ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül nyújthatja 
be a rektor által megbízott Felülbírálati Bizottsághoz címezve. A kérelmet az illetékes kar tanulmányi 
hivatalában/osztályán kell leadni, amelyet 8 napon belül továbbítani kell a Felülbírálati Bizottság 
részére. Amennyiben a Bizottság szükségesnek ítéli, bekérheti az adott hallgató személyi anyagát is. 

(2) A Felülbírálati Bizottság 3 tagból áll. Tagjait – hallgató tagját az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
javaslata alapján - a rektor bízza meg határozott időre.  

(3) A bizottság munkájában nem vehet részt az a személy: 
a) aki a megtámadott döntést hozta, vagy a döntéshozatalt elmulasztotta,  
b) aki az a) pontban megjelölt személy közeli hozzátartozója, 
c) akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el, aki az ügy eldöntésében érdekelt. 

(4) A Felülbírálati Bizottság ügyrendjét maga alakítja ki, melyet a Szenátus hagy jóvá. A bizottság 

üléseire az ügyek számától és sürgősségétől függően kerül sor, de a kérelem beérkezését követő 21 

napon belül dönt. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a bizottság a döntését a határidő leteltét 

követő első ülésén, legkésőbb azonban a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül köteles 

meghozni. 

(5) Az eljárás során a vizsgálat eredményeként a Felülbírálati Bizottság a következő másodfokú 
döntéseket hozhatja: 
a) a kérelmet elutasítja, 
b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja, 
c) az elsőfokú határozatot megváltoztatja, 
d) az elsőfokú határozatot megsemmisíti és az első fokon eljárt szervet (bizottságot) új eljárásra és 

új határozathozatalra utasítja. 
A Felülbírálati Bizottság a 11. § és 12. §-okban szabályozott méltányossági döntést nem hozhat. 

(6) A döntést határozatba kell foglalni és meg kell indokolni. Az eljárás során a határozatban fel kell hívni 
a figyelmet a jogorvoslati lehetőségekre és az eljárás során a hallgatót legalább egy ízben 
személyesen meg kell hallgatni. Ha a hallgató, illetve meghatalmazottja ismételt szabályos értesítés 
ellenére sem jelenik meg a bizottság ülésén, úgy a személyes meghallgatástól el lehet tekinteni, 
illetve kérésre lehetővé kell tenni számára, hogy észrevételeit írásban megtehesse. 

(7) A tényállás tisztázására, a határidők számítására, igazolásra, a határozat alakjára, tartalmára és 
közlésére, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására, kicserélésére, kiegészítésére, 
módosítására vagy visszavonására a Ket. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  
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(8) A hallgató az intézmény másodfokú határozatának bírósági felülvizsgálatát kérheti, annak közlésétől 
számított 30 napon belül, jogszabálysértésre, illetve hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések 
megsértésére hivatkozással. A bírósági eljárásra a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
XX. fejezetét kell alkalmazni. A bíróság a döntést megváltoztathatja. A bíróság az ügyet soron kívül 
bírálja el. 

(9) Az ügyben másodfokon hozott határozat a közléssel válik jogerőssé. A jogerős határozat 
végrehajtható, kivéve, ha a hallgató a bíróság felülvizsgálatát kérte. A keresetlevél benyújtásáról a 
hallgatónak az intézményt a keresetlevél egy példányának megküldésével értesítenie kell. 

 
 

11. § 
 

Dékáni méltányosság5  
 
(1) Különleges méltánylást érdemlő körülmények esetén a dékán – a hallgató kérelmére – a Hallgatói 

Követelményrendszer bármely rendelkezésétől eltérően dönthet a (4) bekezdésében meghatározott 
kivételekkel. 

(2) A hallgató adott szakon – a teljes tanulmányi időtartam alatt – egyetlen alkalommal nyújthat be 
dékáni méltányossági kérelmet, a 47. § (8) bekezdésében foglalt kivétellel. A kérelem egy 
kérésre/tantárgyra vonatkozhat. A kérelemnek tartalmaznia kell a méltányosságra okot adó 
indoko(ka)t, és mellékelni kell hozzá az indoko(ka)t alátámasztó dokumentumo(ka)t. 

(3) A méltányossági kérelmet a dékán – indokolt esetben a dékán akadályoztatása esetén az oktatási 
ügyekért felelős dékánhelyettes – a benyújtástól számított 15 napon belül bírálja el és hozza meg 
döntését. A határozatot a leckekönyvbe/törzslapra be kell jegyezni. 

(4) Méltányosság keretében sem engedélyezhető: 
a) félév végi aláírás megadása, 
b) a képzési és kimeneti követelményekben/képesítési követelményekben foglalt kötelezettségek, 

tanulmányi- és vizsgakötelezettség alóli felmentés, 
c) fegyelmi büntetés következményeinek eltörlése, 
d) jelen szabályzatban meghatározott maximális vizsgaalkalomnál több vizsgalehetőség, 
e) a kérelem, ha a hallgató saját felróható magatartása vagy mulasztása miatt került rendkívüli 

helyzetbe. 
f) nincs helye méltányosságnak a hallgatói jogviszonyt a 14. § (14), (16) bekezdés alapján 

megszüntető határozat ellen. 
(5)  Kivételt képez a (4) bekezdés f) pontja alól, és méltányosság keretében engedélyezhető, a 

tanulmányok során maximum egy tantárgy esetében a harmadik tantárgy felvételét követő negyedik 
tantárgyfelvétel, ha a hallgató még nem merítette ki a méltányosság intézményét, valamint az alábbi 
feltételek egyike teljesül: 
a) a hallgató a tanulmányait a 2012/2013. tanévet megelőzően kezdte meg, és a jelen szabályzatban 

foglalt maximális vizsgaalkalmak számát nem haladta meg a 30. § (4) bekezdés alapján, vagy 
b) a hallgató a tanulmányait a 2012/2013. tanévben vagy azt követően kezdte meg, és a jelen 

szabályzatban foglalt vizsgaalkalmak számát nem haladta meg a 30. § (5) bekezdése alapján6 
(6) A dékán méltányossági jogkörében hozott határozata ellen nincs helye fellebbezésnek. 

5 A kérelem leadásával a hallgató tudomásul veszi, hogy több alkalommal nincs lehetősége a dékáni méltányosság 
igénybevételére.  
6 A hallgató megkísérelt vizsgaalkalmainak összesített száma a kérelem pozitív elbírálása esetén sem haladhatja meg a 
hatot. 
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(7) A dékáni méltányosságért fizetendő díjról a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú 
melléklete rendelkezik. 

12. § 

Rektori méltányosság7 

(1) A rektor méltányossági jogkörében eljárva – a hallgató kérelmére – a Hallgatói Követelményrendszer 
bármely rendelkezésétől eltérően dönthet a (2) bekezdésében meghatározott kivételekkel. 

(2) Nem nyújtható be rektori méltányossági kérelem  
a) azon ügyekben, amelyeknél korábban dékáni méltányossági kérelem került beadásra, illetve
b) amennyiben a hallgató az adott szakon – a teljes tanulmányi időtartam alatt – még nem nyújtott

be dékáni méltányossági kérelmet, valamint
c) a Szabályzat 11. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben.

(3) A hallgató adott szakon – a teljes tanulmányi időtartam alatt – egyetlen alkalommal nyújthat be 
rektori méltányossági kérelmet. A kérelem egy kérésre/tantárgyra vonatkozhat. A kérelemnek 
tartalmaznia kell a méltányosságra okot adó indoko(ka)t, és mellékelni kell hozzá az indoko(ka)t 
alátámasztó dokumentumo(ka)t. 

(4) A kérelmet a rektor vagy az oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes a benyújtástól számított 15 
napon belül bírálja el, mérlegelve az illetékes dékán álláspontját. A határozatot meg kell küldeni az 
illetékes dékánnak is, illetve a leckekönyvbe/törzslapra be kell jegyezni. 

(5) A rektor méltányossági jogkörében hozott határozata ellen nincs helye fellebbezésnek. 
(6) A rektori méltányosságért fizetendő díjról a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú 

melléklete rendelkezik. 

13. § 

A semmisség 

(1) Jelen Szabályzatban szabályozott eljárások során a döntést meg kell semmisíteni, ha 
a) a hallgató kérelme/ügye nem tartozik az eljáró bizottság/személy hatáskörébe,
b) a döntést hozó bizottság nem volt jogszerűen megalakítva, nem volt határozatképes vagy nem volt

meg a döntéshez szükséges szavazati arány,
c) a döntést az illetékes intézet, tanszék, szakfelelős, szakhatóság megkeresése nélkül vagy

megkeresett személy/szerv állásfoglalásának figyelmen kívül hagyásával hozta meg,
d) a döntés tartalma az elbírálásra váró kérelem előtt született dékáni/rektori méltányosság,

Felülbírálati Bizottság vagy bíróság döntésével ellentétes,
e) a döntés tartalmát bűncselekmény befolyásolta, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetését

jogerős ítélet megállapította vagy ilyen ítélet meghozatalát nem a bizonyítottság hiánya zárja ki.
(2) Az egyetemi hatáskörben, a gyakorlati képzés során a hallgató ügyeiben hozott, az egyenlő 

bánásmód követelményét sértő döntés semmis.  
(3) A semmis döntés érvénytelenségére bárki határidő nélkül hivatkozhat. 
(4) A semmisség megállapítását, ha  

7 A kérelem leadásával a hallgató tudomásul veszi, hogy több alkalommal nincs lehetősége a rektori méltányosság 
igénybevételére. 
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a) a döntést az Egyetem hozta, a rektor által megbízott Felülbírálati Bizottságtól,
b) a döntést a gyakorlati képzés résztvevője vagy a fenntartó hozta, a bíróságtól lehet kérni.

(5) A semmisség megállapítását az kérheti, akit a döntés érint, ha pedig ez nem állapítható meg, bárki 
kérheti.  

(6) A semmisség megállapítása határidő nélkül kezdeményezhető, feltéve, hogy a (4) bekezdésben 
meghatározott esetben a döntéshozóval folytatott előzetes egyeztető eljárás nem vezetett 
eredményre. 

(7) A döntés – a (8) bekezdés kivételével – semmiségi ok esetén sem semmisíthető meg, ha 
a) az a hallgató jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sértené, és a döntés jogerőre emelkedése

óta három év eltelt,
b) kötelezettséget (joghátrányt) megállapító döntés jogerőre emelkedésétől, vagy ha az hosszabb, a

teljesítési határidő utolsó napjától, a folyamatos kötelezettséget megállapító döntés esetén az
utolsó teljesítéstől számított öt év eltelt.

(8) Az (1) bekezdés e) pontjában foglalt semmisségi ok esetében a döntés időkorlátozás nélkül 
megsemmisíthető, ha az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot nem érint. 

(9) Tanulmányokkal összefüggő semmisségi okok: 
a) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásaitól eltérő tantárgyfelvétel és tantárgy teljesítése

semmis.
b) A végbizonyítvány (abszolutórium) kiállítása nélkül megkezdett záróvizsga, illetve záróvizsgarész

semmis.

V. A HALLGATÓI JOGVISZONY 

14. § 

A hallgatói jogviszony létrejötte és megszűnése 

(1) Az Egyetem állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott, valamint önköltséges/költségtérítéses 
képzésben részt vevő hallgatójává válni a felvételi eljárás keretében felvétellel, vagy más szak, kar, 
intézmény állami ösztöndíjas/államilag támogatott, illetve önköltséges/költségtérítéses képzéséből 
átvétellel lehet. A felvétel és az átvétel részletes feltételeit a Felvételi és Átvételi Szabályzat 
tartalmazza. 

(2) Vendéghallgatói jogviszony keretében a hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányokat 
folytat.  

(3) Az Egyetem a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személlyel – külön felvételi 
eljárás nélkül – önköltséges formában, legfeljebb két félévig, részismeretek megszerzése érdekében 
hallgatói jogviszonyt létesíthet a 18. §-ban foglalt feltételekkel.  

(4) A hallgató a felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll függetlenül attól, hogy 
tanulmányait milyen munkarendben és finanszírozási formában végzi. A hallgatói jogviszony az 
egyetemre történő beiratkozással jön létre. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb 
beiratkozásra nincs szükség. A hallgatói jogviszonyból eredő jogok a beiratkozás napjától 
gyakorolhatók. A beiratkozott hallgatóról törzslapot kell kiállítani.  

(5) A hallgatónak a képzési időszak/félév megkezdése előtt a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási 
rendszerben be kell jelentenie, hogy az adott képzési időszakban folytatja-e tanulmányait (aktív 
félév), vagy hallgatói kötelezettségeinek nem kíván eleget tenni, és hallgatói jogviszonyát 
szünetelteti (passzív félév). A hallgatói bejelentés elmulasztása esetén az adott félévet passzív 
félévként kell nyilvántartani és a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben hivatalból 
passzív beállítást kell tenni. 
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(6) A hallgatónak a beiratkozást vagy a bejelentkezést követően, a félév megkezdését követő egy 
hónapon belül, de legkésőbb október 14-ig, illetve március 14-ig benyújtott kérelmére a kar dékánja 
vagy az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettese térítési díj fizetése mellett engedélyezi a 
tanulmányainak szünetelését, azaz az aktív félév passzívvá nyilvánítását.  

(7) Amennyiben az aktív félévre bejelentkezett hallgató a (6) bekezdésben jelzett időpontig nem kéri 
tanulmányainak szüneteltetését, az adott félév aktív félévnek minősül – akkor is, ha a hallgató nem 
vesz részt a foglalkozáson és nem tesz eleget egyetlen tantervi tanulmányi követelménynek sem –, 
és a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásából következő vagy a 
képzési szerződésben foglalt önköltség fizetési kötelezettségeket keletkeztet, a tanulmányi 
kötelezettségei teljesítésére tekintet nélkül. 

(8) A hallgató legkésőbb október 14-ig, illetve március 14-ig benyújtott kérelmére alapos indok alapján 
térítési díj fizetése mellett a kar dékánja vagy az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettese 
engedélyezheti a passzív félév aktívvá nyilvánítását.  

(9) Ha a hallgató tanulmányait szünetelteti, vagy nem jelentkezik be és ez nem eredményezi a hallgatói 
jogviszony megszűnését, az adott félévet passzív félévként kell nyilvántartani. 

(10) A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A 
hallgató több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével, azonban aktív és 
passzív féléveinek száma együttesen nem haladhatja meg a Szabályzat 2. számú mellékletében, az 
adott szaknál meghatározott maximális tanulmányi időt. Az első szüneteltetésre csak az első félév 
sikeres teljesítése után kerülhet sor, kivéve ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő 
kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül 
nem tud eleget tenni. 

(11) Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő 
kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül 
nem tud eleget tenni. 

(12)  Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgatónak fennálló fizetési tartozása van az 

Egyetemmel szemben, és emiatt bejelentési kötelezettségének nem tud eleget tenni.  

(13) Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok 
folytatásától. 

(14) Megszűnik a hallgatói jogviszony, 
a) ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvette, az átvétel napján, 
b) ha a hallgató kérelem útján bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentés – a 

kérelem benyújtásának – napján, 
c) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott 

képzésben, és önköltséges/költségtérítéses képzésben nem kívánja azt folytatni, 
d) az adott képzési ciklust, illetve a szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés esetén az 

utolsó képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak utolsó napján, 
e) felsőoktatási szakképzésben, ha a hallgató tanulmányainak folytatására egészségileg 

alkalmatlanná vált, és az Egyetemen nem folyik másik, megfelelő felsőoktatási szakképzés, vagy 
a hallgató nem kíván továbbtanulni, illetve a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában 
nem tanulhat tovább, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. 

f) ha a hallgató hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – az illetékes kar dékánja, a hallgató 
eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a 
megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján, 

g) a kizárás fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján, 
h) ha a hallgatói jogviszony létesítéséhez előírt Nftv-ben meghatározott feltétel a továbbiakban már 

nem áll fenn, az ennek tárgyában hozott megszüntető döntés jogerőre emelkedésének napján, 
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i) ha a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató az állami 
(rész)ösztöndíj feltételeinek elfogadásáról szóló nyilatkozatát visszavonja és nem vállalja az 
önköltséges képzésben való részvételt, 

j) a vendéghallgatói jogviszony keretében folytatott tanulmányok utolsó napján, 
k) a részismeretek megszerzése érdekében folytatott tanulmányok utolsó napján, 

(15) A (14) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nem szűnik meg annak az alapképzésben a 2012/2013-
as tanévben vagy azt követően hallgatói jogviszonyt létesített hallgatónak a hallgatói jogviszonya, ha 
az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert és a 
képzésre beiratkozott. 

(16) El kell bocsátani az intézményből a hallgatót, ha  
a) a Szabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való előrehaladással 

kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti (30. § (4), (5.), 32. § (2) 38. § (4) és 38. § (7) bekezdései), 
b) egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi félévre, 
c) a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait, 
d) a hallgató 2012/2013-as tanévet megelőzően kezdte meg tanulmányait és az aktív, illetve  passzív 

féléveinek száma együttesen meghaladja az adott szak képzési idejének kétszeresét,  
e) magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben, illetve önköltséges a 2012/2013-as tanévben vagy azt 

követően kezdte meg tanulmányait és az aktív, illetve passzív féléveinek száma együttesen 
meghaladja az adott szak képzési idejének kétszeresét,  

A hallgatót előzetesen írásban fel kell hívni arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig 
tegyen eleget és tájékoztatni kell a mulasztás jogkövetkezményeiről. A felhívás az a), d), és e) pont 
esetében a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül történik. A b) és c) pont 
esetében írásban, ajánlott, tértivevényes küldeményben és elektronikus úton (NEPTUN tanulmányi 
és nyilvántartási rendszer, e-mail) kell értesíteni a hallgatót. 

(17) Amennyiben a (14) bekezdés vagy a (16) bekezdés alapján megszűnik a hallgató jogviszonya, akkor 
a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben a hallgató képzésénél a jogviszony 
megszűnésének dátumát és okát be kell jegyezni. 

(18) Amennyiben a hallgató jogviszonya a (14) bekezdés b), c) e)-i) pontjaiban vagy a (16) bekezdés 
alapján szűnik meg, a hallgató részére az Egyetem hivatalból hitelesített törzslap-kivonatot állit ki, a 
hallgatói jogviszony megszűnését követő három hónapon belül. Azon törölt hallgató részére, akinek 
papír alapú leckekönyve van, nem kell hitelesített törzslap kivonatot kiadni, a hallgató a lezárt, 
hitelesített leckekönyvét a hallgatói jogviszony megszűnését követő három hónapon belül kapja meg. 

(19) Attól a hallgatótól, akinek megszűnt a hallgatói jogviszonya, a diákigazolványát be kell vonni. Az 
illetékes Kar dékáni hivatala/tanulmányi hivatala/osztálya köteles haladéktalanul bevonni az 
igazolványt és a hallgatót írásban, postai úton felszólítani diákigazolványának beszolgáltatására.  

(20) Amennyiben a hallgatónak a (14) bekezdés d) pontja alapján szűnik meg a hallgatói jogviszonya, 
akkor diákigazolványát a 42. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő határidőig kell az illetékes Kar 
dékáni hivatalában/tanulmányi hivatalában/osztályán félfogadási időben leadnia. Ebben az esetben 
a diákigazolvány bevonásával egyidejűleg az illetékes Kar dékáni hivatala/tanulmányi 
hivatala/osztálya igazolást állít ki, amely őszi félévhez kapcsolódó záróvizsga-időszak esetén március 
31-ig, tavaszi félévhez kapcsolódó záróvizsga-időszak esetén október 31-ig igazolja a hallgató 
diákigazolványra való jogosultságát, és az azzal összefüggő kedvezményeket. 

 
 
 

15. § 
 

Az állam által támogatott tanulmányok időtartama 
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(1) A tanulmányait a 2006/2007-es tanévben vagy azt követően – de a 2012/2013-as tanévet 
megelőzően – megkezdett hallgató tizenkét féléven át folytathat tanulmányokat államilag támogatott 
képzésben (a továbbiakban: támogatási idő). Ha a hallgató kimerítette a rendelkezésére álló 
támogatási időt, csak költségtérítéses képzési formában folytathatja tanulmányait. Az adott 
képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb kettő aktív félévvel lehet hosszabb, mint az 
adott tanulmányok képzési ideje (lásd 1/B. számú melléklet). Ha a hallgató a támogatási idő alatt 
nem tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses képzési formában folytathatja. Amennyiben a 
hallgató tanulmányait nem kívánja költségtérítéses rendszerben folytatni, a jelen Szabályzat 14. § 
(14) c) pontját kell alkalmazni. 

(2) A tanulmányait a 2006/2007-es tanévet megelőzően megkezdett hallgató államilag támogatott 
képzésben való részvételének szabályait a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat tartalmazza. 

(3) A tanulmányait a 2012/2013-as tanévben vagy azt követően megkezdett hallgató tizenkét féléven át 
folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben (a 
továbbiakban: támogatási idő). Ha a hallgató kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, csak 
önköltséges képzési formában folytathatja tanulmányait. A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, 
ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő 
meghaladja a tíz félévet. Egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő 
legfeljebb kettő aktív félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Az adott szak 
támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt be kell számítani. Ha a 
hallgató az így meghatározott támogatási idő alatt az adott fokozatot (oklevelet) nem tudja 
megszerezni, a tanulmányait e szakon önköltséges képzési formában folytathatja akkor is, ha a 
támogatási időt egyébként még nem merítette ki, feltéve, hogy az Egyetem rendelkezik szabad 
kapacitással. 

(4) A 2007/2008-as tanévben vagy azt követően, de a 2012/2013-as tanévet megelőzően tanulmányaikat 
első évfolyamon megkezdett hallgatók esetében, ha a hallgató az elsőként megkezdett képzésének 
legkésőbb harmadik félévében  
a) létesít további (párhuzamos) jogviszonyt, illetve 
b) kapcsolódik be belső párhuzamos képzésbe 
a támogatási idő, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor az aktív 
féléveket egy félévként kell nyilvántartani, minden más esetben két félévként kell nyilvántartani a 
hallgató képzésekben megkezdett aktív féléveit. 
Az egyidejű tanulmányok folytatása során a képzési szinttől (osztatlan szerkezetben: főiskolai és 
egyetemi szint; ciklusokra bontott, osztott képzésben: felsőfokú szakképzés, alapképzés, 
mesterképzés, doktori képzés) függetlenül a maximális támogatási idő 12 félév. 

(5) A tanulmányaikat a 2006/2007-es tanévben megkezdett hallgatók esetében a támogatási idő, illetve 
a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor az aktív féléveket egy félévként kell 
nyilvántartani, ha a hallgató 
a) további (párhuzamos) jogviszonyt létesít, illetve 
b) belső párhuzamos képzésbe kapcsolódik be. 

(6) A támogatási időbe be kell számítania a megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha 
betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. A 
támogatási idő számításánál figyelmen kívül kell hagyni a támogatási idő terhére teljesített félévet, 
ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, 
feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni. Figyelmen kívül 
kell hagyni azt a félévet is, amelyet tanulmányai folytatásánál a felsőoktatási intézmény a megszűnt 
intézményben befejezett félévekből nem ismert el.  

(7) A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje – a hallgató kérelmére – legfeljebb négy félévvel 
megnövelhető.  
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(8) A tanulmányaikat a 2006/2007-es tanévben vagy azt követően, de a 2010/2011-es tanévet 
megelőzően megkezdett hallgatók esetében az államilag támogatott képzésben való részvételt nem 
zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki 
államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban végbizonyítványt (abszolutóriumot) 
szerzett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben. A 
tanulmányaikat a 2010/2011-es tanévben vagy azt követően, de a 2012/2013-as tanévet megelőzően 
megkezdett hallgatók esetében az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a 
felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy azonos 
képzési ciklusban államilag támogatott képzésben kizárólag abban az esetben folytathatók 
tanulmányok, ha a hallgató az elsőként megkezdett képzésének legkésőbb harmadik félévében 
létesít további (párhuzamos) jogviszonyt vagy belső párhuzamos képzést. Ilyen esetben a 
párhuzamos képzésekben elhasznált államilag támogatott félévet a támogatási idő számításakor egy 
félévként kell nyilvántartani.  

(9) A tanulmányaikat a 2012/2013-as tanévben vagy azt követen megkezdett hallgatók esetében a magyar 
állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett 
fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy képzési ciklusban magyar állami 
(rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, ugyanazon képzési ciklusba tartozó további 
(párhuzamos) képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatott 
állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzések számának megfelelő számú félévet le kell vonni. 

 
 

16. § 
 

A párhuzamos képzés 
 
(1) Párhuzamos képzésben részt vevő hallgató egy időben két felsőoktatási intézményben (további 

(párhuzamos) hallgatói jogviszony) vagy az Egyetemen belül két karon/szakon (belső párhuzamos 
képzés) folytat tanulmányokat és sikeres elvégzésük esetén külön-külön oklevelet kap. 

(2) A párhuzamos képzés megkezdésének a feltétele az adott szakon, az adott évi felsőoktatási felvételi 
eljárásban meghatározott felvételi követelmények sikeres teljesítése. 

(3) Párhuzamos képzésben, ugyanazon a képzési szinten lehet állam által támogatott (állami 
ösztöndíjas/államilag támogatott) mindkét szakon a hallgató. Az állam által támogatott képzésben 
való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a 
megkötéssel, hogy azonos képzési ciklusban államilag támogatott képzésben kizárólag a 15. § szerinti 
feltételek fennállása esetén folytathatók tanulmányok.  

(4) A támogatási idő nyilvántartásának szabályait a 15. § tartalmazza. 
 

17. § 
 

A vendéghallgatói jogviszony 
 
(1) Az Egyetem hozzájárul ahhoz, hogy a hallgató más – hazai vagy külföldi – felsőoktatási intézményben 

vendéghallgatói jogviszonyban folytasson résztanulmányokat, ha ezt számára a fogadó intézmény 
lehetővé teszi. 
A hallgató által más felsőoktatási intézményben, vendéghallgatói jogviszonyban szerzett kreditek a 
fogadó intézmény által kiállított igazolás alapján a kreditátviteli szabályok alapján ismerhetőek el. 
Külföldi felsőoktatási intézményben résztanulmányokat folytató hallgató esetében – a Learning 
Agreement szerint – a kurzusok elvégzéséért járó kreditek, amennyiben a kiutazás előtt megkötött 
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tanulmányi szerződés a teljesítendő krediteket tartalmazza, teljes mértékben beszámításra kerülnek 
a hallgató itthoni tanulmányaiba kreditátviteli eljárás keretében.  

(2) Az Egyetem által szervezett külföldi résztanulmányi képzésben csak az Egyetem azon hallgatói 
vehetnek részt, akik az „Egész életen át tartó tanulás” programban részt venni jogosult ország 
állampolgárai, vagy érvényes letelepedési, tartózkodási engedéllyel élnek Magyarországon, illetve 
menekült státusszal rendelkeznek, és az Egyetemen oklevelet nyújtó képzésben vesznek részt. 

(3) A karok megszorításokat tehetnek arra vonatkozóan, hogy hallgatóik mely félévekben vehetnek részt 
külföldi részképzésben. A hallgató az Egyetemen folytatott tanulmányai során egyetemi szervezésű 
részképzésben képzési szintenként 12 hónap időtartamban vehet részt és részesülhet Erasmus 
támogatásban. 

(4) Az egyetemi szervezésű részképzési lehetőségek nyilvános meghirdetésre (pl. faliújság, honlap) 
kerülnek. A konkrét programokra való bekerülés pályázat útján történik, a pályázók körét és a 
speciális feltételeket a mindenkori pályázati kiírás tartalmazza. A pályázatot meghirdető egyetemi 
szervezeti egység gondoskodik a kiválasztási folyamat menetének, az eredményhirdetés módjának 
közzétételéről. A nyertes pályázókkal kiutazásuk előtt meg kell kötni az adott program speciális 
előírásainak megfelelő részképzési szerződést, amely egyértelműen rögzíti a vállalt 
kötelezettségeket, a pénzügyi feltételeket és az esetleges ösztöndíj (költségtérítés) visszatérítés 
eseteit és szabályait. A részképzési szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi (mellékletként) a 
háromoldalú tanulmányi szerződés („Learning Agreement”), amely tartalmazza azt a tanulmányi 
programot, melyet a hallgatónak a külföldi részképzés ideje alatt a fogadó intézményben el kell 
végeznie. A tanulmányi programban (konkrét kurzusok, projekt, kutatás stb.) a partnerintézmények 
és a kiutazó hallgató állapodnak meg.  

(5) A külföldi részképzésben részt vevő hallgatónak a véglegesített, a hallgató mellett mind az Egyetem, 
mind pedig a külföldi fogadó intézmény részéről aláírt tanulmányi szerződést legkésőbb a fogadó 
intézményben érvényes tárgyfelvételi időszak végét követő 15 munkanapon belül el kell juttatnia az 
Egyetem pályázatot kiíró szervezeti egységéhez.  

(6) Az egyénileg szervezett részképzésben az Egyetem bármely hallgatója tekintetében az engedélyt a 
Kari Tanulmányi Bizottság adja meg. A hallgatónak a fogadó felsőoktatási intézmény fogadásról szóló 
engedélyét annak kézhezvételétől számított 8 napon belül el kell juttatnia a KTB-hez.  

(7) Az Egyetem hallgatója által vendéghallgatói jogviszony keretében teljesített vizsgát/vizsgákat úgy 
kell tekinteni, mintha azt/azokat a hallgató az Egyetemen tette volna le. A vendéghallgatói jogviszony 
keretében teljesített tantárgyak beszámításáról a Kari Kreditátviteli Bizottság határoz. A más 
intézményben vizsgával teljesített tantárgyat, úgynevezett akkreditált tantárgyként, a tanulmányi 
előadó viszi fel az elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszerbe. A tantárgybeszámítás módjáról a 
Szabályzat 8. §-a és 9. §-a rendelkezik. A teljesített kurzusok igazolását őszi félévi résztanulmányok 
esetén március 15-ig, tavaszi félévi résztanulmányok esetén szeptember 15-ig kell leadni az illetékes 
kar tanulmányi hivatalában/osztályán. Amennyiben a hallgató a fent megadott határidőt elmulasztja 
– függetlenül attól, hogy ez a hallgatónak felróható vagy fel nem róható okból történik –, abban az 
esetben a vendéghallgatói jogviszony keretében teljesített tantárgyak eredményeit őszi félévi 
résztanulmányok esetén a rákövetkező tavaszi félévben, tavaszi félévi résztanulmányok esetén a 
rákövetkező őszi félévben tudja csak beszámíttatni. 

(8) Az Egyetem hallgatójának külföldi felsőoktatási intézménnyel létesítendő vendéghallgatói 
jogviszonyáról, tanulmányai folytatásáról e Szabályzaton kívül „A Hallgatók Külföldi Részképzésre 
Vonatkozó Eljárásról” című szabályzat rendelkezik. 

(9) Más felsőoktatási intézmény hallgatója az Egyetemmel vendéghallgatói jogviszonyt az illetékes kar 
dékánjának vagy oktatási ügyekért felelős dékánhelyettesének írásbeli engedélyével létesíthet. A 
vendéghallgatói jogviszony létesítéséről, a jogviszony keretében felvett tantárgyakról az illetékes kar 
tanulmányi hivatala/osztálya tantárgy teljesítési lapot, a hallgató külön kérésére kreditigazolást állít 
ki.  
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(10) Belföldi felsőoktatási intézmény hallgatója az Egyetemmel vendéghallgatói jogviszonyt, amennyiben 
anyaintézményében állami ösztöndíjas/államilag támogatott képzésben vesz részt, az állami 
ösztöndíjas/államilag támogatott hallgatókra érvényes szabályozás szerint, amennyiben 
önköltséges/költségtérítéses képzésben vesz részt, úgy az önköltséges/költségtérítéses hallgatókra 
vonatkozó szabályozás szerint létesíthet. 

(11) Külföldi felsőoktatási intézmény hallgatója vendéghallgatói jogviszonyt államközi vagy kétoldalú 
szerződés alapján, valamint olyan nemzetközi programokhoz kapcsolódóan létesíthet, melyekben az 
Egyetem vagy valamelyik szervezeti egysége is részt vesz. Az előzőekben megnevezett kereteken 
kívül a vendéghallgatói jogviszonyról az illetékes kar dékánja vagy az oktatási ügyekért felelős 
dékánhelyettese adhat írásbeli engedélyt az Egyetem Nemzetközi Irodájának tájékoztatásával. 

Az Egyetemen vendéghallgatói jogviszony keretében teljesített kurzusokról a hallgatót fogadó kar 
tanulmányi hivatala/osztálya tantárgy teljesítési lapot, a hallgató külön kérésére kreditigazolást állít 
ki.  

18. § 
 

Részismereti képzés 
 
(1) Az Egyetem a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személlyel – külön felvételi 

eljárás nélkül – önköltséges formában, legfeljebb két félévig, részismeretek megszerzése érdekében 
hallgatói jogviszonyt létesíthet. 

(2) A hallgatói jogviszony létesítéséről, a jogviszony keretében felvett tantárgyakról az illetékes kar 
dékáni hivatala/tanulmányi hivatala/osztálya tantárgy teljesítési lapot, a hallgató külön kérésére 
kreditigazolást állít ki. A megszerzett ismeretek a felsőfokú tanulmányokba beszámíthatók. 

(3) A hallgató e jogviszonyára tekintettel nem jogosult további szakképesítés, illetve szakképzettség 
megszerzése érdekében tanulmányokat folytatni, átvételét kérelmezni, további (párhuzamos) 
hallgatói, vendéghallgatói jogviszonyt létesíteni, hallgatói jogviszonyát szüneteltetni, állami 
ösztöndíjas képzésre átvételét kérelmezni, támogatási időt igénybe venni. 

(4) A részismeretek megszerzése érdekében létesített hallgatói jogviszony időtartamát a jogszabályon 
alapuló juttatás, kedvezmény, szolgáltatás igénybevételére meghatározott időtartamba be kell 
számítani. 

 
 

 
VI. A TANULMÁNYOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 
19. § 

 
A tanév időbeosztása 

 
(1) Az Egyetemen az oktatás tanéves, ezen belül féléves rendszerben folyik. A tanév megnevezése: 

"tanév kezdetének naptári éve/tanév befejezésének naptári éve", a félév megnevezése: " őszi félév", 
illetve "tavaszi félév". A félévek egymástól függetlenek. A féléveken belül – a képzés sajátosságaira 
tekintettel – kell meghatározni a regisztrációs időszak, szorgalmi időszak, vizsgaidőszak, szakmai 
gyakorlati időszak és a tanítási szünetek időtartamát. 

(2) A tanév őszi féléve szeptember 1-től január 31-ig, a tavaszi féléve február 1-től június 30-ig tart, 
amely magában foglalja a szorgalmi és vizsgaidőszakot. Az utolsó félévben a szorgalmi időszak után 
– egymást követően – vizsgaidőszakot és záróvizsga-időszakot is kell biztosítani. 

(3) A tanév időbeosztását a Szenátus hagyja jóvá. 
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(4) A félévek konkrét időbeosztását az illetékes kar kari tanácsa fogadja el a kari hallgatói önkormányzat 
egyetértésével. A kreditrendszer elveire tekintettel az oktatásban együttműködő karok a tanév 
időbeosztásáról egyeztetni kötelesek, és azt az oktatási ügyekért felelős rektorhelyettesnek és a 
központi tanulmányi igazgatónak tájékoztatásul megküldik. 

(5) A regisztrációs időszak általában a félév első két hete. Ettől a kar a kari hallgatói önkormányzat 
egyetértésével eltérhet. 
Tanítási szünetek az oktatási időszakban a törvényes munkaszüneti napok. Ezeken túlmenően 

tanévenként a rektor, illetve az illetékes kar dékánja további 5 nap tanítási szünetet engedélyezhet. 
20. § 
 

Beiratkozás, bejelentési kötelezettség 
 
(1) Az Egyetemre történő beiratkozás feltétele valamely szakra történő felvételt vagy átvételt rögzítő 

határozat. A hallgatói jogviszony ezzel a beiratkozással jön létre.  
(2) A beiratkozási/bejelentési időszakot a félévek konkrét időbeosztása jelöli ki. A 

beiratkozási/bejelentési időszakon kívüli beiratkozás/bejelentés részletes szabályait jelen Szabályzat 
14. §-a tartalmazza. Abban az esetben, ha a hallgató a beiratkozási/bejelentési időszakon túl 
kérvényezi a státuszmódosítást, akkor a pénzügyi juttatásaira csak a beiratkozást/bejelentést követő 
hónaptól jogosult és az esetleges (pl. a beiratkozása/bejelentkezése előtt megkezdődött oktatási 
időszakban szervezett tanórák, beszámolók, számonkérések elmulasztásából fakadó) hátrányos 
következményeket viselnie kell. Önköltség/költségtérítési díjfizetési kötelezettség esetén a teljes 
félévi önköltség/költségtérítési és egyéb díjakat ki kell fizetnie. 

(3) A tanulmányi hivatal/osztály a beiratkozás alkalmával biztosítja a hallgató számára a hallgatói 
jogviszonyból eredő jogai gyakorlásához, illetve kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
tájékoztatást. Az Egyetem belső szabályzatai – így a hallgatói követelményrendszer is - az Egyetem 
hivatalos honlapján, a www.uni-corvinus.hu „Egyetemi Polgároknak / Szabályzatok” rovatán 
letölthető, nyomtatható formában elérhetők, valamint egyéb információk találhatók az egyes karok 
honlapján is.  

(4) A felvett jelentkező helyett, illetve a hallgató vagy volt hallgató helyett a Polgári perrendtartásról 
szóló 1952. évi III. törvényben meghatározott teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba 
foglalt meghatalmazással rendelkező képviselője, vagy törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: 
képviselő) is eljárhat. A beiratkozásra a beiratkozási lap kitöltésével és aláírásával kerül sor. A 
hallgató a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerből kinyomtatott beiratkozási lapon 
ellenőrzi – amennyiben elírás történt javítja, a hiányzó adatok esetén pótolja – adatait, majd aláírja 
azt. A beiratkozási lap mellékletei: a felvételi eljárás során a felvétel feltételeként benyújtott 
okirat(ok) másolata, amelyet az eredeti okirattal való összevetés után a tanulmányi előadó 
hitelesítéssel lát el, az Egyetem és az önköltséges hallgató között létrejött képzési szerződés egy 
eredeti, minden fél által aláírt példánya, és a képviselő útján beiratkozott hallgató esetén a 
képviselőnek a képviseletre jogosító okiratának intézmény által hitelesített másolata. A beiratkozás 
a beiratkozási lap hitelesítésével valósul meg, a hitelesítésre a tanulmányi adminisztráció felelős 
vezetője jogosult.  

(5) Az önköltséges vagy a részösztöndíjas képzésre felvett jelentkező beiratkozásának feltétele, hogy az 
első félévre esedékes önköltség összegét a beiratkozás időpontjáig megfizesse az Egyetem részére. 

(6) A beiratkozott hallgató kérelemre állandó diákigazolványra jogosult, erre vonatkozó igényét a 
NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül a hallgatónak kell elindítania. Az állandó 
diákigazolványt igénylő hallgató az igazolvány megérkezéséig ideiglenes diákigazolványra jogosult. 
Ideiglenes diákigazolvány adható – állandó diákigazolvány igénylése nélkül – annak a nem magyar 
állampolgár hallgatónak, aki 12 hónapnál rövidebb időtartamra szóló ösztöndíjjal folytat 
tanulmányokat az Egyetemen. 
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(7) A hallgatónak a beiratkozást követően a bejelentési időszakokban a NEPTUN tanulmányi és 
nyilvántartási rendszeren keresztül minden félévben be kell jelentenie, hogy az adott képzési 
időszakban folytatja-e tanulmányait, vagy hallgatói jogviszonyát szünetelteti, azaz az adott félév 
számára aktív vagy passzív félév lesz-e. Nem jelentkezhet be az a hallgató, aki fennálló fizetési 
kötelezettségének nem tett eleget. Az állandó diákigazolvány érvényesítésének feltétele az aktív 
félévre történő bejelentkezés.  

(8) A hallgató köteles a személyi adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul – de legfeljebb 
15 napon belül – a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül bejelenteni és egyúttal 
a tanulmányi hivatalban/osztályon az adatváltozást igazoló dokumentumo(ka)t bemutatni (például 
személyazonossági igazolvány, születési/házassági anyakönyvi kivonat, lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány). Ennek elmulasztása esetén az ebből származó hátrányos következmények a hallgatót 
terhelik. 

(9) A beiratkozás és a további félévekre történő bejelentési kötelezettség módját az illetékes kar 
tanulmányi hivatala/osztálya határozza meg, és arról a Karon szokásos módon tájékoztatja a 
hallgatókat. 

  
21. § 

 
Leckekönyv, törzslap 

 
(1) Az elektronikus leckekönyvre vonatkozó szabályokat a TVSZ 6. számú melléklete tartalmazza. 
(2) A törzslap a hallgató személyes és tanulmányi adatainak nyilvántartására szolgál a törzslapban 

megjelölt hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódóan. 
(3) A NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerből papír alapon előállított, és az illetékes Kar dékáni 

hivatal/tanulmányi hivatal/osztály vezetője által hitelesített hallgatói törzslap a NEPTUN tanulmányi 
és nyilvántartási rendszerben nyilvántartott adatokból az alábbiakat tartalmazza: 
1. az Egyetem nevét, intézményi azonosító számát, a székhely, illetve a telephely címét, a hallgató 

nevét, hallgatói azonosító számát és a törzslap sorszámát, valamint a papír alapú törzslap esetén 
a részét képező oldalak sorszámát és funkcióját összesítő felsorolást; 

2. a hallgató személyes adatait (születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje, 
állampolgársága, bejelentett lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, értesítési címe és 
telefonszáma, elektronikus levélcíme, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar 
állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra 
jogosító okirat – külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány – megnevezése, száma); 

3. a diákigazolvány sorszámát; 
4. a törzslaphoz kapcsolódó hallgatói jogviszony adatait (keletkezésének és megszűnésének 

időpontja, típusa); 
5. a hallgató képzésének adatait képzésenként (a képzés neve, szintje, munkarendje, nyelve, a 

képzési és kimeneti követelmények szerinti képzési ideje, telephelye, a képzés megkezdésének 
időpontja és létrejöttének módja, a határozat száma, a képzés befejezésének időpontja és 
módja), a képzés – több képzés esetén a képzések – bemeneti feltételeként meghatározott 
okiratok adatait (az okirat megnevezése, kibocsátó intézmény neve, az okirat száma, 
kiállításának időpontja), átvétel esetén az átadás adatait (az átadó felsőoktatási intézmény neve, 
azonosító száma, az átadó intézményben folytatott képzés neve, szintje, munkarendje, nyelve, 
helye, finanszírozási formája); 

6. a képzési időszakra vonatkozó összefoglaló adatokat (a képzési időszak megnevezése, a 
képzések neve, finanszírozási formája, státusza, a támogatott félév sorszáma, az adott képzési 
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időszakban felvett és megszerzett kreditek száma, elismert kreditek száma, az összes kredit 
száma, a súlyozott tanulmányi átlag); 

7. képzési időszakonként a felvett tantárgyak, tantervi egységek adatait (neve, kódja, az oktató 
neve, a kreditértéke, a számonkérés módja, heti vagy féléves óraszáma, a foglalkozás típusa, a 
követelmények teljesítésének értékelése, időpontja, az értékelő oktató neve), a képzési időszak 
lezárásának adatait képzésenként (a lezárás dátuma, a felvett kredit, a teljesített kredit, a 
(halmozott) súlyozott tanulmányi átlag, a kreditindex, korrigált kreditindex, összesített korrigált 
kreditindex); 

8. saját vagy más felsőoktatási intézményben korábban folytatott tanulmányok alapján 
teljesítettnek elismert tantervi követelményeket képzésenként, képzési időszakonként (a 
tantervi követelmény megnevezése, kódja, kreditértéke, a kreditátviteli bizottság döntésének 
száma és dátuma); 

9. Egyetemen vagy más felsőoktatási intézményben folytatott párhuzamos vagy vendéghallgatói 
tanulmányok alapján teljesítettnek elismert tantervi követelményeket képzésenként, képzési 
időszakonként (a tantervi követelmény megnevezése, kódja, kreditértéke, értékelése, a 
kreditátviteli bizottság döntésének száma és dátuma); 

10. külföldi felsőoktatási intézményben folytatott résztanulmányok alapján teljesítettnek elismert 
tantervi követelmények adatait képzésenként, képzési időszakonként (a keretprogram 
jellemzője, a képzés neve, a külföldi felsőoktatási intézmény neve, a tantervi követelmény 
megnevezése, kreditértéke, kódja, átszámított értékelése, a kreditátviteli bizottság döntésének 
száma és dátuma), 

11. munka- és egyéb tapasztalatok alapján teljesítettnek elismert tantervi követelményeket 
képzésenként képzési időszakonként (a tantervi követelmény megnevezése, kreditértéke, a 
kreditátviteli bizottság döntésének száma és dátuma); 

12. a hallgatót érintő döntéseket képzésenként (típusa, száma és dátuma, rövid leírása); 
13. a szakmai gyakorlat teljesítésével kapcsolatos adatokat képzésenként (megnevezése, 

értékelése, kreditértéke, a szakmai gyakorlóhely neve, a gyakorlat időtartama, a 
gyakorlatvezetők neve, a teljesítés elfogadásának időpontja, az elfogadó neve, beosztása); 

14. a végbizonyítvány (abszolutórium) adatait; 
15. a szakdolgozat, diplomamunka adatait (témaköre, címe, a képzés neve, a benyújtás dátuma, a 

témavezető és a bíráló neve, értékelése, továbbá ha nincs záróvizsga részeként védés, akkor a 
szakdolgozat végső értékelése, az értékelést adó neve, beosztása, az értékelés dátuma); 

16. a záróvizsga adatait (a képzés neve, a vizsga részei és azok időpontjai, részeredményei, a végső 
értékelés, a bizottság elnökének és tagjainak neve, oktatói azonosítója); 

17. az oklevél adatait (a formanyomtatvány sorszáma, az oklevél intézményi sorszáma, a képzés 
neve, a megszerzett végzettségi szint és szakképzettség neve, a kiállítás időpontja, az aláíró 
neve, beosztása); 

18. az oklevélmelléklet adatait (a formanyomtatvány sorszáma, a kiállítás időpontja, az aláíró neve, 
beosztása); 

19. az idegennyelvi követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat (a nyelv megnevezése, a 
követelmények teljesítésének módja, a nyelvvizsga szintje, fajtája, típusa, a bizonyítvány száma, 
a kiállító intézmény neve, a kiállítás dátuma, az okirat benyújtásának időpontja; felmentés 
esetén a felmentés oka, a határozat száma és dátuma, részleges felmentés esetén a felmentett 
rész megjelölése is); 

20. a fegyelmi és kártérítési adatokat; 
21. a fogyatékossággal kapcsolatos adatokat (típusa, a szakvéleményt kiállító szakértő, bizottság 

neve, címe, a szakvélemény kelte, bemutatásának időpontja); 
22. a hallgatói balesetre vonatkozó adatokat; 
23. a törzslap hitelesítését. 
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(4) Az Egyetemen ugyanarról a hallgatóról az adott hallgatói jogviszonyához kapcsolódóan – minden 
jogviszony típus esetén – egy törzslap vezethető. A hallgatói jogviszony megszűnése után, újabb 
jogviszony létesítésekor új törzslapot kell nyitni. 

(5) A törzslapok egyedi sorszámozásúak, a sorszámozást eggyel indítva, egyesével növekvően kell 
végezni. A hallgató törzslap sorszámát a hallgatói jogviszony keletkezésekor a NEPTUN tanulmányi 
és nyilvántartási rendszer automatikusan képezi. A törzslap sorszáma az Egyetem intézményi 
azonosító számából, a hallgatói jogviszony keletkezésekor a tanulmányi adminisztrációt végző 
illetékes Kar 2 karakteres NEPTUN Karkódjából és egy sorszámból képzett szám, melynek formája: 
„T” sorszám hat jegyen „/” az Egyetem intézmény azonosító száma „/” 2 karakteres NEPTUN Karkód. 
T sorszám hat számjegyen (kezdősorszám: 000001)/az Egyetem intézményi azonosító száma. 
(FI43814)/ a 2 karakteres NEPTUN Karkód. A 2 karakteres NEPTUN Karkódok: Élelmiszertudományi 
Kar: ET, Gazdálkodástudományi Kar: GG, Kertészettudományi Kar: KT, Közgazdaságtudományi Kar: 
KK, Tájépítészeti és Településtervezési Kar: TK, Társadalomtudományi Kar: TT) Minta törzslap 
sorszám: T000001/FI43814/ET 

(6) A papír alapú törzslap minden lapján fel kell tüntetni a felsőoktatási intézmény nevét és intézményi 
azonosítóját, a hallgató nevét és hallgatói azonosító számát, a törzslap sorszámát. 

(7) A törzslapot a hallgatói jogviszony megszűnését követő három hónapon belül kell az illetékes Kar 
dékáni hivatala/tanulmányi hivatala/osztálya vezetőjének hitelesíteni kell. 

(8) A lezárt és hitelesített törzslapot ki kell egészíteni és újra kell hitelesíteni akkor, ha 
a) a hallgatói jogviszony megszűnését követően kerül sor a szakdolgozat, diplomamunka, a 

záróvizsga, a nyelvi követelmény teljesítésére, illetve az oklevél, oklevélmelléklet kiállítására, 
b) a törzslapban nyilvántartott adatokban módosítás szükséges hiba javítása vagy adatváltozás 

átvezetése miatt, 
c) az oklevél javítására, másodlat kiadására vagy az oklevél érvénytelenítésére kerül sor. 

(9) Az illetékes kar dékáni hivatala/tanulmányi hivatala/osztálya a törzslap részeit a törzslaptól külön a 
szabályzatában meghatározott módon is tárolhatja azzal, hogy a törzslapon szerepeltetni kell a tárolt 
részek fellelhetőségét. 

(10) A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett - a rendelkezésre álló nyilvántartás, illetve iratok és 
adatok alapján - póttörzslapot kell kiállítani. 

(11) Az Egyetem a hallgatói jogviszony megszűnésekor papír alapú hitelesített törzslap-kivonatot ad ki 
a) hivatalból a tanulmányát végbizonyítvány (abszolutórium) nélkül befejező hallgató részére, 
b) kérelemre a végbizonyítványt szerzett, de tanulmányát oklevél megszerzése nélkül befejező 

hallgató részére, 
c) kérelemre a szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett hallgató részére. 

(12) A törzslap-kivonat az alábbiakat tartalmazza: 
a) Egyetem nevét, intézményi azonosító számát, a székhely, illetve a telephely címét,  
b) a hallgató nevét, hallgatói azonosító számát, 
c) a törzslap sorszámát, valamint  
d) a hallgató személyes adatait (születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje, 

állampolgársága, bejelentett lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, értesítési címe és 
telefonszáma, elektronikus levélcíme, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar 
állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra 
jogosító okirat – külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány – megnevezése, száma) 

e) a törzslaphoz kapcsolódó hallgatói jogviszony adatait (keletkezésének és megszűnésének 
időpontja, típusa 

f) a hallgató képzésének adatait képzésenként (a képzés neve, szintje, munkarendje, nyelve, a 
képzési és kimeneti követelmények szerinti képzési ideje, telephelye, a képzés megkezdésének 
időpontja és létrejöttének módja, a határozat száma, a képzés befejezésének időpontja és 
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módja), a képzés – több képzés esetén a képzések – bemeneti feltételeként meghatározott 
okiratok adatait (az okirat megnevezése, kibocsátó intézmény neve, az okirat száma, 
kiállításának időpontja), átvétel esetén az átadás adatait (az átadó felsőoktatási intézmény neve, 
azonosító száma, az átadó intézményben folytatott képzés neve, szintje, munkarendje, nyelve, 
helye, finanszírozási formája); 

g) a képzési időszakra vonatkozó összefoglaló adatokat (a képzési időszak megnevezése, a 
képzések neve, finanszírozási formája, státusza, a támogatott félév sorszáma, az adott képzési 
időszakban felvett és megszerzett kreditek száma, elismert kreditek száma, az összes kredit 
száma, a súlyozott tanulmányi átlag); 

h) képzési időszakonként a felvett tantárgyak, tantervi egységek adatait (neve, kódja, az oktató 
neve, a kreditértéke, a számonkérés módja, heti vagy féléves óraszáma, a foglalkozás típusa, a 
követelmények teljesítésének értékelése, időpontja, az értékelő oktató neve), a képzési időszak 
lezárásának adatait képzésenként (a lezárás dátuma, a felvett kredit, a teljesített kredit, a 
(halmozott) súlyozott tanulmányi átlag, a kreditindex, korrigált kreditindex, összesített korrigált 
kreditindex); 

i) saját vagy más felsőoktatási intézményben korábban folytatott tanulmányok alapján 
teljesítettnek elismert tantervi követelményeket képzésenként, képzési időszakonként (a 
tantervi követelmény megnevezése, kódja, kreditértéke, a kreditátviteli bizottság döntésének 
száma és dátuma); 

j) Egyetemen vagy más felsőoktatási intézményben folytatott párhuzamos vagy vendéghallgatói 
tanulmányok alapján teljesítettnek elismert tantervi követelményeket képzésenként, képzési 
időszakonként (a tantervi követelmény megnevezése, kódja, kreditértéke, értékelése, a 
kreditátviteli bizottság döntésének száma és dátuma); 

k) külföldi felsőoktatási intézményben folytatott résztanulmányok alapján teljesítettnek elismert 
tantervi követelmények adatait képzésenként, képzési időszakonként (a keretprogram 
jellemzője, a képzés neve, a külföldi felsőoktatási intézmény neve, a tantervi követelmény 
megnevezése, kreditértéke, kódja, átszámított értékelése, a kreditátviteli bizottság döntésének 
száma és dátuma), 

l) munka- és egyéb tapasztalatok alapján teljesítettnek elismert tantervi követelményeket 
képzésenként képzési időszakonként (a tantervi követelmény megnevezése, kreditértéke, a 
kreditátviteli bizottság döntésének száma és dátuma); 

m) a hallgatót érintő döntéseket képzésenként (típusa, száma és dátuma, rövid leírása); 
n) a szakmai gyakorlat teljesítésével kapcsolatos adatokat képzésenként (megnevezése, 

értékelése, kreditértéke, a szakmai gyakorlóhely neve, a gyakorlat időtartama, a 
gyakorlatvezetők neve, a teljesítés elfogadásának időpontja, az elfogadó neve, beosztása); 

o) a végbizonyítvány (abszolutórium) adatait és  
p) a törzslap hitelesítésére vonatkozó adatokat. 

(13) A (11) bekezdés a) pont szerint kiadott törzslap-kivonat átadását a törzslapra rá kell vezetni. Az irat 
átadását átadás-átvételi dokumentumon kell igazolni. 

 
22. § 

 
Tájékoztatás a követelményekről 

 
(1) Az illetékes kar dékánja gondoskodik arról, hogy a beiratkozást/bejelentkezést megelőzően a felvett 

jelentkezők és a hallgatók hozzáférjenek a tanulmányaik folytatásához, megtervezéséhez szükséges 
adatokat tartalmazó intézményi tájékoztatóhoz, amelyet magyar nyelven és legalább egy idegen 
nyelven (lehetőleg angol nyelven) kell elérhetővé tenni. Az intézményi Tanulmányi tájékoztatóban az 
Egyetemre vonatkozó általános és a képzésenkénti tudnivalókat elkülönítve kell megjeleníteni. Az 
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intézményi Tanulmányi tájékoztatót évente aktualizálni kell. Az intézményi tájékoztatót az Egyetem 
honlapján és elektronikus adathordozón kell elérhetővé tenni a felvett jelentkezők és a hallgatók 
számára. A külföldi vendéghallgatók számára külön tájékoztató készíthető (Study Guide). 

(2) Az intézményi Tanulmányi tájékoztató Egyetemre vonatkozó általános tudnivalókat ismertető részét 
úgy kell összeállítani, hogy a hallgató megismerhesse belőle 
a) az Egyetem nevét, címét, intézményi azonosítóját;  
b) az Egyetem általános jellemzőit; 
c) a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételeit; 
d) a tanév időbeosztását, a képzési időszakot; 
e) az intézményi mobilitási, illetve fogyatékossággal élő hallgatókkal foglalkozó koordinátor nevét és 

elérhetőségét; 
f) a tanulmányi tanácsadáshoz, illetve az életpálya-tanácsadáshoz való hozzáférés módját; 
g) a beiratkozási és bejelentkezési eljárás leírását; 
h) a külföldi hallgatók részére fontos információkat (különösen tartózkodási engedély megszerzése, 

a felsőoktatási intézménybe való bejutás feltételei, a megélhetési költségek, egészségügyi ellátás, 
biztosítás); 

i) a felsőoktatási intézmény által szedett díjakat és költségtérítéseket, a képzésre vonatkozó 
szerződések általános feltételeit; 

j) a kollégiumi, diákotthoni elszállásolási lehetőségeket; 
k) a könyvtári és számítógépes szolgáltatásokat; 
l) a sportolási lehetőségeket, a szabadidős tevékenység lehetőségeit. 

(3) Az intézményi Tanulmányi tájékoztató képzésekre vonatkozó tudnivalókat tartalmazó részében a 
hallgató számára megismerhetővé kell tenni: 
a) a mintatanterveket, a megszerezhető végzettségi szinteket és szakképzettségeket, illetve 

szakképesítéseket; 
b) az adott szakon a szakirányra kerülés feltételeit, a komplex vizsgát alkotó tantárgyakat, a 

végbizonyítvány (abszolutórium) követelményeit, a szakdolgozat tartalmi és formai 
követelményeit, a záróvizsgák tartalmi követelményeit, a záróvizsga eredmény megállapításának 
módját, a diplomaminősítés összetevőit és kiszámításának módját; 

c) az adott szakon a kötelező szigorlatok számát, a szigorlatot alkotó tantárgyak neveit és a szigorlat 
félévét; 

d) a kötelező és kötelezően választható tantárgyak, tantervi egységek (a továbbiakban együttesen: 
tantárgy) mindegyikére vonatkozóan: 

(i) a tantárgy megnevezését, tanóra számát, kreditértékét, kódját, meghirdetési 
gyakoriságát, 

(ii) az oktatás nyelvét, 
(iii) az előtanulmányi kötelezettségeket, 
(iv) a tantárgy kötelező vagy kötelezően választható tantárgyként való besorolását, 
(v) a tantárgy órarendi beosztását, 
(vi) a tantárgy felelősét és a tantárgy előadóit, 
(vii) a tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célját, 
(viii) a rövid tantárgyprogramot, illetve a megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási 

(rész)készségek és (rész)kompetenciák leírását, 
(ix) az évközi tanulmányi követelményeket, 
(x) a megszerzett ismeretek, elsajátított (rész)készségek és kompetenciák értékelését 

(gyakorlati jegy vagy vizsgajegy), 
(xi) az értékelés módszerét, 
(xii) az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi 

segédanyagokat, 
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(xiii) az ajánlott irodalmat, 
e) a hallgatók tanulmányi ügyeinek intézési rendjét, a félfogadási időket; 
f) a hallgatói jogorvoslat rendjét. 

(4) Az illetékes kar dékánjának gondoskodnia kell arról, hogy az oktatók és a hallgatók számára 
elektronikus formában hozzáférhető legyen olyan tájékoztató, amely az Egyetemen folyó képzések 
operatív tantervének megfelelő információkat közli. Gondoskodni kell arról, hogy a hallgatók 
hozzájuthassanak a tantárgyválasztáshoz, párhuzamos kurzusok, foglalkozások közötti választáshoz 
szükséges információkhoz. A tájékoztatás elektronikus formában történik. 

(5) Az illetékes kar tanulmányi hivatalának/osztályának vagy az Adminisztratív Igazgatóságnak kell 
gondoskodnia arról, hogy a félév kezdetéig az oktatók és a hallgatók hozzájuthassanak az adott 
félévre vonatkozó összes szabályzathoz és tudnivalóhoz. A tájékoztatás elektronikus formában 
történik. 

(6) A tantárgy tantervi követelményeiről és a számonkérés formáiról, a tankönyvekről, jegyzetekről a 
hallgatókat a Szabályzat 5. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kell tájékoztatni. 

(7) Az illetékes kar tanulmányi hivatala/osztálya a szigorlatok, komplex vizsgák, záróvizsgák tartalmi és 
adminisztratív követelményeiről elektronikus formában (honlap, NEPTUN tanulmányi és 
nyilvántartási rendszeren keresztül, elektronikus levél útján) tájékoztatja a hallgatókat. 

 
23. § 

 
A tantárgyak meghirdetése, tantárgyfelvétel, tantárgyleadás 

 
(1) A tantárgyak – a tanulmányait első évfolyamon megkezdő hallgató első regisztrációs időszakának 

kezdetét megelőző hét első napjáig történő – meghirdetéséért és a hallgatók megfelelő 
tájékoztatásáért a képzésükért felelős kar dékánja felel. 

(2) A tanszékeknek/intézeteknek a Szabályzat 5. § (5) bekezdésében foglaltak szerint elektronikus úton 
tájékoztatást kell adniuk a tantárgyi programjáról, a tananyagokról, a tantárgy számonkérési 
rendszeréről. Az operatív tantervben, illetve a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben 
megjelölt alsó létszámhatárnál kevesebb jelentkező esetén választható tantárgyat, szemináriumot, 
gyakorlatot a tanszék/intézet csak az illetékes kar dékánjának engedélyével indíthat el (kivétel a 
szakszemináriumi foglalkozás). Amennyiben az adott tantárgy/kurzus az alsó létszámkorlát el nem 
érése miatt kerül törlésre, akkor a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben a 
tantárgyról/kurzusról az arra már korábban jelentkezett hallgatókat a hallgatók értesítésével 
egyidejűleg az illetékes tanszéknek/intézetnek törölnie kell. Ha a tantárgy/kurzus hallgatói létszáma 
a regisztrációs időszakot követően csökken az alsó létszámkorlát alá, úgy a tantárgy/kurzus már nem 
törölhető. Az adott félévre meghirdetett kurzusok időpontját a korrekciós tantárgyregisztrációs 
időszakban vagy azt követően nem lehet módosítani. 

(3) A hallgató joga (a tantervi előírások figyelembevételével) a tantárgyak, az oktatók megválasztása (az 
oktatói kapacitás függvényében), a párhuzamosan meghirdetett tanórák közötti választás. Az adott 
félévben a hallgató a számára a képzés operatív tantervében előírt tantárgyakat felveszi és a 
választható tantárgyak közül válogathat. A tantárgyfelvételben az operatív tanterv kötöttségei és az 
előtanulmányi rend korlátozza. A hallgató adott idősávban csak egy tantárgyat vehet fel, azaz a 
hallgató azonos órarendi időpontban tartott kurzusokra nem jelentkezhet. Nappali munkarendben 
adott szakon félévenként két idősáv esetében felmentést kap az óraütközés alól, kivéve 
gyakorlat/szeminárium ütköztetésekor. Ez esetben – a hallgató kérelmére – az oktatási 
dékánhelyettes hagyja jóvá az ütközést. 

(4) Az előtanulmányi rend azt jelenti, hogy lehetnek tantárgyak, melyek felvétele nem lehetséges 
valamely más tantárgy(ak) (az előfeltételt jelentő tantárgyak) sikeres előzetes teljesítése nélkül. Az 
előtanulmányi rend megengedheti egymásra épülő tantárgyak párhuzamos tanulását is. 
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(5) A kötelező tantárgyakat, kötelező szaktantárgyakat az operatív tantervben rögzített félévben ajánlott 
felvenni. Az időben választható helyen felvehető kötelező tantárgyak esetében a megadott 
lehetőségek közül a hallgató dönt a tantárgyfelvétel félévéről. 

(6) A regisztrációs időszakban a hallgatónak lehetősége van – a Szabályzat keretei között – 
tantárgyfelvételre, illetve tantárgy leadására. A regisztrációs időszak végéig le nem adott tantárgyat 
a követelményeknek megfelelően a félév során le kell zárni. Indokolt esetben a hallgató írásban 
kérheti valamely tantárgy törlését, illetve felvételét a regisztrációs időszak lezárulta után, a szorgalmi 
időszak második hetének végéig (késedelmes tantárgyfelvétel), szolgáltatási díj fizetése mellett. Ezen 
határidőt a karok az 1. számú mellékletben legfeljebb 10 munkanapra emelhetik. A késedelmes 
tantárgyfelvételből adódó hátrányokat a hallgató viseli. A határidő jogvesztő. A hallgató 
fellebbezéssel nem élhet. A tantárgyra való bekerülésre a tanszék/intézet és az operatív tanterv által 
rögzített szabályok adta keretek között van mód. Indokolt esetnek minősül különösen a hallgató 
igazolt betegsége, vagy egyéb, önhibáján kívüli akadályoztatása. 

(7) A hallgató tantárgyfelvételének, illetve egyéni tanulmányi programjának támogatása céljából az 
Egyetem Diáktanácsadó Központot működtet. A Diáktanácsadó Központ segíti a hallgató 
tantárgyválasztását, információt nyújt az előtanulmányi rendről, a Szabályzat egyes pontjainak 
értelmezéséről, valamint részére – igény szerint – megszervezi az életpálya tanácsadást. 

 
24. § 

 
Kedvezményes tanulmányi rend 

 
(1) Kedvezményes tanulmányi rend engedélyezhető 60 kredit teljesítését követően, amennyiben a 

hallgató:  
a) valamely szakterületen kiemelkedő, bizonyított elméleti/gyakorlati teljesítménnyel rendelkezik, 

vagy 
b) országos, illetve nemzetközi szinten elismert tudományos munkát végez, vagy 
c) kiemelkedő országos, illetve nemzetközi szintű sportoló, vagy 
d) külföldi részképzésre vagy ösztöndíjra kapott meghívást, külföldön szakmai gyakorlatot folytat 

vagy 
e) külön méltánylást igénylő szociális, illetve egészségügyi indokkal rendelkezik, vagy 
f) országgyűlési illetve helyi önkormányzati képviselő, vezető köztisztviselő, az Egyetem 

Egyetemi/Kari Hallgatói Önkormányzatának vezetőségi tagja és a HÖOK vezetőségi tagja, vagy 
g) párhuzamos képzés keretében más felsőoktatási intézményben vagy karon is tanulmányokat kíván 

folytatni és 
h) legalább 3,00 kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaggal zárta az előző félévet, vagy 
i) célja, hogy a korábbi képzési rendszerben megkezdett tanulmányait befejezze. 

(2) A hallgatónak kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó kérelmet a NEPTUN tanulmányi és 
nyilvántartási rendszeren keresztül a Kari Tanulmányi Bizottsághoz kell benyújtania  legkésőbb a 
szorgalmi időszak első három hetében, de már a kérelmezett félévet megelőző félévben, tavaszi félév 
esetén október 15-től, őszi félév esetén március 15-től. A kérelmet az indokoltság és az alapfeltételek 
teljesülésének vizsgálatát követően – amely az érintett tanszék/intézet véleményének kikérését, és a 
benyújtott dokumentumok alapján az (1) bekezdésben felsorolt indokok megalapozottságának 
vizsgálatát jelenti – az illetékes Kari Tanulmányi Bizottság hagyja jóvá. Az engedélyezés után az 
egyéni időbeosztás szerinti menetben kell a feladatokat teljesíteni. A hallgató nem mentesülhet a 
kérelmezett időszakra a tanterv által előírt tanulmányi (elméleti és gyakorlati) kötelezettségek 
teljesítése alól. A Kari Tanulmányi Bizottság a 60 kredit teljesítésének feltételétől indokolt esetben 
eltekinthet. 

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 37



(3) Kedvezményes tanulmányi rend azon tantárgy(ak)ra kérhető, amelye(ke)t a hallgató az adott félévre 
vonatkozóan a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben felvett. 

(4) Az engedély alapján a hallgató a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól teljes vagy részleges 
felmentésben részesülhet, feladatainak beadási határideje módosulhat, vizsgáit a vizsgaidőszakon 
kívül is, de őszi féléves tantárgy esetében legkésőbb a tavaszi félév regisztrációs hetének végéig, 
tavaszi féléves tantárgy esetében pedig legkésőbb június 30-ig leteheti, az oktatási időszakot 
hamarabb lezárhatja, vagy más kedvezményben részesülhet. 

(5) A kedvezményes tanulmányi rend keretében egy adott félévben teljesíthető tantárgyak maximális 
számáról az illetékes Kar az 1. számú mellékletben rendelkezhet. 

(6) Az engedély adott időszakra szól, és indokolt esetben visszavonható. 
(7) A Kari Tanulmányi Bizottság döntése ellen a hallgatónak joga van 15 napon belül felülbírálati 

kérelmet benyújtania a Felülbírálati Bizottsághoz. 
 
 

VII. AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 
 

25. § 
 

Részvétel a foglalkozásokon 
 
(1) A félév elismerése és a vizsgára bocsátás konkrét feltételeit a tantervvel összhangban a 

Tanszék/Intézet határozza meg. Ezt legalább elektronikus formában a regisztrációs időszak első 
napján a hallgatók számára hozzáférhetővé kell tenni. 

(2) Az egyes tantárgyak elsajátításához a tanszékek/intézetek különböző jellegű tanulmányi 
foglalkozásokat írnak elő. Ezek típusai: előadás, szeminárium, gyakorlat. Az operatív tanterv rögzíti, 
hogy egy adott tanévben az egyes tantárgyak mely oktatási formákat, vagy azok mely kombinációját 
milyen óraszámban használják fel. 
Előadás: az az oktatási forma, ahol a meghirdetett tantárgy egészét vagy annak egy részét a 

tantárgyat felvevő összes hallgató – ez jellemzően teljes évfolyam vagy annak egy része – 
egyszerre hallgatja. 

Szeminárium: az az oktatási forma, ahol a hallgatók kis létszámú csoportokban aktív módon, a 
tanárral történő intenzív kommunikáció lehetőségét kihasználva tanulnak egy teljes tantárgyat 
vagy annak egy részét. Egyes tantárgyaknál az előadás és a szeminárium kiegészítheti egymást. 

Gyakorlat: az az oktatási forma, ahol valamely tantárgy rutinszerű elemeinek begyakorlása vagy 
begyakoroltatása folyik. Egyes tantárgyaknál az előadás és a gyakorlat kiegészítheti egymást. A 
gyakorlat formái: tantermi-, tanüzemi-, laboratóriumi-, műhely-, terep- és szakmai (tanítási) 
gyakorlat. 

Konzultáció: az Egyetem oktatója, kutatója által, a hallgató részére biztosított, a hallgató 
tanulmányaival kapcsolatos személyes megbeszélés lehetősége az Egyetem által meghatározott 
helyen. 

(3) Az előadások látogatása a tanulási folyamat szerves része, az előadásokon való részvételre azonban 
a hallgatók adminisztratív eszközökkel nem kötelezhetők. A számonkérés viszont az előadásokon 
elhangzott ismeretanyagot is felölelheti. Az oktatónak lehetősége van arra, hogy az előadásokon 
úgynevezett pozitív katalógust vezessen. Az oktató a pozitív katalógus alapján az érdemjegy 
megszerzéséhez a megszerezhető pontok felett további 10% értékben többletpontot adhat. A 
tantárgyfelelős döntése alapján pozitív katalógus mindenki számára nyitott szakmai eseményekre is 
vonatkozhat. 
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(4) A tanszékek/intézetek a tantárgy jellegétől függően döntik el, hogy a szemináriumokon, 
gyakorlatokon folyó munkában való részvételt milyen módon veszik figyelembe a félév végi 
érdemjegy kialakításában.  

(5) A szeminárium és a gyakorlat látogatása kötelező. A szemináriumok vagy gyakorlatok látogatása 
kötelező, akkor a hiányzások még elfogadható mértéke a foglalkozások 1/4 részéről való 
távolmaradás. Speciális indok esetén (kórházi kezelés, tartós betegség) a foglalkozások felét meg 
nem haladó hiányzás mellett a szemináriumvezető, gyakorlatvezető pótlási lehetőséget adhat. A 
foglalkozások felét meghaladó hiányzás esetén a tantárgy teljesítése – a tantárgy jellegétől függően 
– vagy ismétlő javító vizsgával, vagy csak a tantárgy újrafelvételével pótolható. A tanszék/intézet 
dönthet úgy, hogy felmentést ad a szeminárium, gyakorlat látogatása alól, amennyiben a tantárgyi 
programban ezt előzetesen feltünteti az 5. § (5) bekezdésben meghatározott időpontig. 

(6) Az operatív tanterv tantermi gyakorlat, terepgyakorlat, laboratóriumi gyakorlat és műhelygyakorlat 
esetében előírhatja, hogy a tantárgy félévi aláírásának szükséges feltétele az adott tanulmányi 
foglalkozásokon való tényleges részvétel, hiányzás nélkül. 

(7) A Kari Tanulmányi Bizottság a tanszékkel/intézettel történt konzultáció eredményeként egyes 
hallgatóknak indokolt esetben a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól teljes vagy részleges 
felmentést adhat (lásd kedvezményes tanulmányi rend). 

 
26. § 

 
Az ismeretek ellenőrzése 

 
(1) A kredittel elismert tanulmányi teljesítményt a hallgató kreditakkumulációs rendszerében a karok 

tanulmányi nyilvántartásban tartják nyilván és összegzik. Az összegzés szempontjából figyelembe 
kell venni minden kötelező, kötelezően választható, illetve szabadon választható tantárgyat. 

(2) A képzés során alkalmazandó ellenőrzési formákat a mintatanterv/operatív tanterv határozza meg. 
(3) A hallgató teljesítménye a képzési időszak teljes ideje alatt értékelhető. A hallgató tudásának 

értékelése többféle értékelési módszerrel is történhet: diagnosztikus, támogató (formatív), összegző 
(szummatív) is lehet, és történhet folyamatosan vagy egyszeri alkalommal. Az értékelési módok és 
alkalmak együttesen is alkalmazhatók. 

(4) A tantárgyak, tantervi egységek lezárása (a tananyag ismeretének értékelése) történhet félévközi 
jeggyel vagy vizsgajeggyel: 
a) a félévközi jegy a tantárgy tanulmányi követelményeinek félévközi, folyamatos értékelésén alapul, 

megállapítása a szorgalmi időszakban a tanórán tett írásbeli vagy szóbeli számonkéréssel, írásbeli 
(zárthelyi) dolgozattal, otthoni munkával készített feladat értékelésével történik, 

b) a vizsgajegy megállapítása a vizsgaidőszakban tett szóbeli vagy írásbeli vizsga, beszámoló, 
alapvizsga alapján történik.  

(5) A hallgató ismeretének értékelése: 

a) ötfokozatú minősítés esetén: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) 

érdemjeggyel,  

b) háromfokozatú minősítés esetén: jól megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1) minősítéssel 

történik.  

(6) A kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag, a korrigált kreditindex, valamint az ösztöndíj-átlag 

megállapításakor, a jól megfelelt minősítés jeles (5), a megfelelt minősítés közepes (3), a nem 

megfelelt minősítés elégtelen (1) érdemjegynek felel meg. 

(7) A tantárgyak főbb számonkérési formái, amelyek közül egy tantárgyból csak egyféle számonkérési 
forma írható elő, a következők: 
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Félévközi jegyet (gyakorlati jegyet) írhat elő a mintatanterv, ha a tantárgy elméleti anyagának 
gyakorlati alkalmazása és az alkalmazási készség értékelése a képzési cél szempontjából 
szükséges és lehetséges. A gyakorlati jeggyel értékelendő tantárgy követelményeit a 
hallgatónak az oktatási időszakban kell teljesítenie, amelynek határidejét a tanszékek/intézetek 
határozzák meg. A gyakorlati jegy közlésének és pótlásának módját és határidejét, a 29. §-ban 
foglaltak figyelembevételével a tanszékek/intézetek határozzák meg. 

A beszámoló a tantárgyi programban meghatározott ismeretanyag számonkérésére szolgál. 
Értékelése háromfokozatú minősítéssel történik.  

A vizsga valamely tantárgy félévi anyagának számonkérése. Ennek keretében arról kell meggyőződni, 
hogy a hallgató milyen szinten sajátította el a tananyagot, illetőleg, arról, hogy képes lesz-e az 
erre épülő további tananyag elsajátítására. A vizsga értékelése ötfokozatú minősítéssel történik. 

Az alapvizsga legalább két félévben oktatott tantárgy számonkérési formája. Az értékelés ötfokozatú 
skálán történik. 

A szigorlat több tantárgy integrált számonkérését jelenti. Letételére legkorábban a szigorlat anyagát 
jelentő tantárgyak utolsó vizsgájának teljesítését, illetve gyakorlati jegyének megszerzését 
követően kerülhet sor. A szigorlat értékelése ötfokozatú minősítéssel történik, de kreditértéke 
nincs. 

A komplex vizsga az adott szak képzési programjától függően a szakot vagy a szakirányt lezáró vizsga. 
A záróvizsga a mintatantervben meghatározottak szerint több részből – szakdolgozat vagy 

diplomamunka megvédéséből, további szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsgarészekből – állhat. A 
záróvizsga célja, hogy az oklevél megszerzéséhez szükséges ismereteket, készségeket, 
képességeket ellenőrizze, értékelje, illetve megbizonyosodjon arról, hogy a hallgató a tanult 
ismereteket alkalmazni tudja. 

(8) A hallgató kötelező szakmai gyakorlatát – a képzési és kimeneti követelményekkel összhangban – a 
tantervi előírásoknak megfelelően kell értékelni, ahhoz kreditet kell rendelni. 

(9) A különböző tantárgyak számonkérésének, a hallgatói teljesítmények értékelésének módját az 
oktatásukért felelős tanszékek/intézetek, illetve oktatók határozzák meg, s ezt a tantárgyi 
programban rögzítik. 

(10) Az érdemjegy megszerzése szempontjából a tantárgyak az alábbi csoportokba sorolhatók: 
Folyamatos számonkérésen alapuló érdemjegy, vizsgaidőszakbeli javítási lehetőség nélkül. 

Jellemzően idetartoznak a gyakorlati jeggyel záruló tantárgyak. Az operatív tanterv vitájakor a 
tanszéknek/intézetnek szakmai és didaktikai érvekkel kell alátámasztania, ha a tantárgyat ebbe 
a kategóriába kívánja besoroltatni. Jellemző példák lehetnek az egész éves esettanulmány-
feldolgozásra, tantermi és otthoni munkára építő szakirány tantárgyak. Elégtelen érdemjegy 
esetén tárgyismétlésre kerül sor. 

Folyamatos számonkérésen alapuló érdemjegy. Ebben az esetben a hallgató általában a 
vizsgaidőszak első hetének végéig elégtelentől különböző osztályzattal rendelkezik. Az 
osztályzat kialakításában nagy súllyal szerepelnek a tantárgyi programban rögzített zárthelyi 
dolgozatok. Ha a hallgató eddig az időpontig nem szerzett elégtelentől különböző osztályzatot, 
akkor a vizsgaidőszakban letett vizsgával szerez érvényes osztályzatot. Az elégtelen jegy javító 
vizsgával javítható, amelyre a hallgatónak az adott vizsgaidőszakban két lehetősége van. 

Vizsgaidőszakbeli számonkérésen alapuló érdemjegy. A vizsga lehet írásbeli vagy szóbeli vizsga, 
vagy a kettő kombinációja. 

A félévközi és vizsgaidőszakbeli számonkérés kombinációja. Ez esetben a félévközi teljesítmény 
(általában házi dolgozat, esettanulmány-feldolgozás, önálló előadás tartása stb.) előre 
meghatározott százalékarányban a vizsgán kialakuló érdemjegy részét képezi. Az elégtelen 
érdemjegy javító vizsgával javítható. A tanszéknek/intézetnek biztosítania kell, hogy legalább a 
közepes szint a javító vizsgán elérhető legyen. 
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(11) A hallgató munkájának minősítésében nem tehető különbség attól függően, hogy állami 
(rész)ösztöndíjas/államilag finanszírozott vagy önköltséges/költségtérítéses képzésben vesz részt, 
vagy pedig vendéghallgató. 

(12) Amennyiben az adott félévben az adott tantárgyból több előadás, szeminárium vagy műhelymunka 
kerül meghirdetésre, úgy a tantárgyfelelősnek biztosítania kell minden érintett hallgató számára az 
egységes óralátogatási és félévközi számonkérési követelményeket. 

 
27. § 

 
A vizsgaidőszak 

 
(1) Az adott tanévre elfogadott időbeosztás tartalmazza a vizsgaidőszak kezdő és záró napját. A 

vizsgaidőszak öt hétből áll, amely alapvizsgát, szigorlatot tartalmazó vizsgaidőszak esetén egy héttel 
meghosszabbítható, de az illetékes kari tanács indokolt esetben ettől eltérő döntést is hozhat. 
Amennyiben a tanév időbeosztása félév közben megtartott beszámolási időszakot tartalmaz, úgy 
annak hossza az öt hetes vizsgaidőszakba beszámítható. 

(2) Az illetékes tanszék/intézet a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben, illetve a honlapján 
nyilvánosságra hozza a szorgalmi időszak vége előtt legalább három héttel 
a) az egyes vizsgák napjait, 
b) a vizsgáztatásban közreműködők nevét, 
c) a jelentkezés idejét és módját, 
d) a vizsgaeredmények közzétételének napját, helyét és idejét, valamint 
e) a vizsgaismétlés lehetőségét. 

(3) Vizsgát tenni csak az adott félév vizsgaidőszakában lehet, ez alól kivételt képeznek az alábbi esetek 
a) a blokkosított tantárgyak vizsgái, 
b)  a projekttantárgyak vizsgái,  
c) a duális képzésben teljesítendő tantárgyak vizsgái, 
d) a szakirányú továbbképzések tantárgyainak vizsgái, 
e) a hallgató számára a külföldi tanulmányok folytatása okán a Kari Tanulmányi Bizottság által a 

kedvezményes tanulmányi rend keretében engedélyezett vizsgaidőszakon kívüli vizsga, valamint  
f) azon rendkívüli esetek (különösen tartós betegség, kórházi kezelés), amikor a hallgató kérésére a 

Kari Tanulmányi Bizottság engedélyezheti a vizsga vizsgaidőszakon kívüli teljesítését, az érintett 
tanszék/intézet véleményének kikérése után.  

(4) A hallgatói létszám 125%-ának megfelelő számú, de legalább három vizsganapot a tantárgy felelős 
oktatója, illetve vizsgáztatója adja meg, gondoskodva arról, hogy a hallgatók a vizsgákat megfelelően 
elosztva tehessék le, és legyen idejük és lehetőségük a sikertelen vizsgák megismétlésére, különös 
tekintettel az egész évfolyamot érintő tantárgyak egy héten belüli vizsganapjainak ütemezésére. 
Szigorlat/komplex vizsga esetén az intézet/tanszék a fentiektől eltekinthet. A vizsganapok 
kijelöléséért, a vizsgára történő jelentkezés idejének és módjának közzétételéért, a vizsgaidőpontok 
koordinálásáért az illetékes kar oktatási ügyekért felelős dékánhelyettese felel. Amennyiben az 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a jelen szakaszban foglaltak megsértéséről írásban tájékoztatja az 
illetékes kar oktatási ügyekért felelős dékánhelyettesét, az köteles az ügyben eljárni. A NEPTUN 
tanulmányi és nyilvántartási rendszerben rögzített vizsgaidőpont legkésőbb a vizsga kezdési 
időpontja előtt 36 órával módosítható, a tantárgyat felvett hallgatók elektronikus nyilvántartási 
rendszeren keresztül történő értesítése mellett. Külföldi vendéghallgatók esetében a vizsgára történő 
jelentkezés módjáról a kari koordinátor tájékoztatja a hallgatót. 

(5) Amennyiben a tanéven kívül kerül sor szakmai gyakorlat, nyári egyetem, blokkosított tantárgy, 
projekttantárgy, vizsga, egyéb oktatási tevékenység (a továbbiakban együtt: hallgatói tevékenység) 
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szervezésére, az a közvetlenül utána lévő félévre kerül beszámításra és tantárgy esetén ebben a 
félévben kell felvennie. 

 
28. § 

 
A vizsgáztatás rendje 

 
(1) A vizsgák lebonyolítása a tanszékek/intézetek feladata. 
(2) A hallgató a 27. § (2)-(4) bekezdései szerint kitűzött vizsganapok szem előtt tartásával, a NEPTUN 

tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül köteles vizsgára jelentkezni. Az így megválasztott 
vizsgaidőpontot legkésőbb 24 órával a vizsga megkezdését megelőzően lehet megváltoztatni. Kivételt 
képez ez alól a hétfői vizsganap, amikor is legkésőbb 72 órával a vizsga megkezdését megelőzően 
lehet megváltoztatni a vizsgaidőpontot. 

(3) A hallgató a tanszék/intézet által meghatározott jelentkezési rendben elfogadott vizsgaidőpontban, 
a vizsga méltóságának, komolyságának megfelelő állapotban és ruházatban köteles a vizsgán 
megjelenni és vizsgát tenni. 

(4) Amennyiben a hallgató nem jelenik meg a vizsgán, akkor annak minden hátrányos következményét 
(a pótlási lehetőségek csökkenése, a további vizsgaidőpontok telítettsége, a feltételek esetleges 
változása stb.) viselnie kell. 

(5) A hallgató vizsgára csak akkor bocsátható (jelentkezhet a vizsgaidőpontokra), ha nincs az adott 
félévben önköltség/költségtérítés és egyéb díjfizetési hátraléka. 

(6) A hallgató az adott tantárgyból vizsgát tehet, ha a tantárgy előtanulmányi feltételeit, és a szorgalmi 
időszak követelményeit maradéktalanul teljesítette. 

(7) Amennyiben a regisztrációs időszak első napjáig közzétett tantárgyi programban jelzett írásos 
tananyag a vizsgaidőszak megkezdése, vagy a szorgalmi időszakra kiírt számonkérés napja előtt 4 
héttel nem jelent meg a hallgatók számára hozzáférhető módon, úgy a tanszékvezető/intézetigazgató 
és a kari hallgatói önkormányzat képviselői megállapodnak a tananyag módosításában, vagy a 
számonkérés, vizsga elhalasztásában. Megegyezés hiányában az illetékes kar dékánja vagy oktatási 
ügyekért felelős dékánhelyettese hoz döntést.  

(8) Szóbeli vizsga alkalmával a hallgatónak a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerből 
teljesítési lapot kell nyomtatnia, amely a vizsgán szerzett érdemjegy utólagos igazolására szolgál. A 
teljesítési lap tartalmazza az adott tanév félévét, a hallgató nevét, a hallgatói azonosító számot, a 
hallgató által felvett tantárgy, tantervi egység megnevezését, a vizsga időpontját, a vizsga 
értékelését, a vizsgáztató oktató nevét, oktatói azonosító számát (amennyiben van) és aláírását. 

(9) A vizsga, írásbeli vizsga esetén a személyazonosság ellenőrzésével és a jelenléti ív hallgató általi 
aláíratásával, majd a vizsgalapok kiosztásával, szóbeli vizsga esetén a személyazonosság 
ellenőrzésével és a jelenléti ív aláíratásával, majd a tétel ismertté válásával veszi kezdetét. Az oktató 
a vizsga megkezdésekor köteles tájékoztatni a hallgatót a vizsgán megengedett segédeszközök 
használatáról és a nem megengedett segédeszközök használatának következményeiről, amely 
súlyosabb esetekben fegyelmi eljárás indítását is jelentheti. A vizsga megkezdése után a hallgató 
kötelezően osztályzatot szerez. Leckekönyvbe/törzslapra a vizsgán elért érdemjegyet kell bejegyezni 
a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül. A vizsgajegy a hallgató kérésére 
elégtelenre nem rontható. 

(10) Azon tantárgyból, amelyből a hallgató a félév folyamán egyáltalán nem kísérelte meg a vizsgát, a 
hallgató leckekönyvében/törzslapján (a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben) a „nem 
vizsgázott” bejegyzés szerepel. Folyamatos számonkérésen alapuló tantárgy esetében „nem 
vizsgázott” bejegyzés csak abban az esetben – amennyiben az aláírás nem feltétele a vizsgára 
bocsátásnak – kerülhet a hallgató leckekönyvébe/törzslapjára (NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási 
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rendszerbe), ha a félévközi részfeladatok (például félévközi zárthelyi dolgozat, házi dolgozat, 
esettanulmány-feldolgozás, prezentáció) teljesítését a hallgató meg sem kísérelte. 

(11)  Amennyiben a hallgató bejelentkezett vizsgára, de azon nem jelent meg, és távolmaradását a 
tanszéken/intézeten nem tudja megfelelő módon igazolni (például kórházi kezelés, baleset stb.), 
akkor leckekönyvébe/törzslapjára a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben a 
tanszék/intézet a „nem jelent meg” bejegyzést rögzíti. Igazolást a vizsga napját követő 5 munkanapon 
belül kell bemutatni a vizsgát szervező tanszéken/intézetben. Igazolt távollét esetén a NEPTUN-ban 
„igazoltan nem jelent meg” bejegyzést kell szerepeltetni. A „nem jelent meg” bejegyzés az adott 
tantárgyból tehető lehetséges vizsgaszámot nem csökkenti, de a (4) bekezdés rendelkezései 
érvényesek rá. Ha a tanszék/intézet egy adott tantárgy esetében a félévközi és a vizsgaidőszakbeli 
számonkérés kombinációját alkalmazza, – amennyiben az aláírás nem feltétele a vizsgára 
bocsátásnak – és a hallgató a félévközi részfeladatok részbeni vagy teljes teljesítését követően a 
vizsgaidőszakbeli vizsgára a NEPTUN-ban bejelentkezik, de azon nem jelenik meg, és távolmaradását 
a tanszéken/intézeten nem tudja megfelelő módon igazolni, vagy be sem jelentkezik a vizsgára, akkor 
az adott tantárgyat elégtelen bejegyzéssel zárja.  

(12) Ha egy adott tantárgyból a hallgató két alkalommal sem  tett sikeres vizsgát, és a (szóbeli, írásbeli) 
vizsgán, valamint a javító (szóbeli, írásbeli) vizsgán ugyanazon személy vizsgáztatott, a hallgató 
kérésére a vizsgát szervező tanszék/intézet vezetőjének biztosítani kell, hogy az ismétlő javító 
(szóbeli, írásbeli) vizsgát másik oktató vagy vizsgabizottság előtt tehesse le. Ez a jog akkor is megilleti 
a hallgatót, ha a vizsga letételére új képzési időszakban (félévben) kerül sor. 

(13) A vizsgák zavartalanságáért, nyugodt légköréért a vizsgáztató, illetőleg a vizsgabizottság elnöke a 
felelős. 

(14) Az írásbeli és szóbeli vizsgákról vizsgaalkalmanként, a félévközi (gyakorlati) jegyekről a szorgalmi 
időszak végén, a megajánlott jegyekről a vizsgaidőszak második hetének végén vizsgalapot kell 
kiállítani, amelyen a vizsgáztató oktató rögzíti a vizsga értékelését és a vizsgát követően aláírásával 
haladéktalanul érvényesíti azt. A vizsgalap tartalmazza: 
a) az adott tanév félévének megjelölését, 
b) a tantárgy megnevezését, kódját, 
c) a vizsga időpontját, 
d) vizsgáztató oktató nevét, oktatói azonosító számát (amennyiben van) és aláírását, 
e) a vizsgára jelentkezett hallgató nevét, hallgatói azonosító számát, NEPTUN kódját és 
f) a vizsga értékelését, a keltezést. 

(15)  Az írásbeli vizsga eredményét legkésőbb a vizsgát követő harmadik munkanapon ki kell hirdetni, 
azaz rögzíteni kell a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben. Az írásbeli dolgozatát a 
hallgató az eredmény kihirdetéskor, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 2 munkanapon belül, 
a tanszék/intézet által legkésőbb a vizsga során kihirdetett, előre megjelölt időpontban és helyen (az 
Egyetem területén) megtekintheti, amikor is a vizsgáztatók a jogos reklamációkat orvosolják. 

(16) Írásbeli vizsga esetén, ha a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben szereplő értékelés 
eltér a vizsgadolgozaton és/vagy a vizsgalapon szereplő értékeléstől, akkor a vizsgadolgozat 
értékelése az irányadó. Ha a vizsgalapon szereplő és a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási 
rendszerben rögzített értékelés eltér egymástól, a vizsgalap értékelését kell irányadónak tekinteni.  

(17) A szóbeli vizsga eredményét legkésőbb a vizsgát követő harmadik munkanapon rögzíteni kell a 
NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben. Ha a vizsgalapon szereplő és a NEPTUN 
tanulmányi és nyilvántartási rendszerben rögzített értékelés eltér egymástól, a vizsgalap értékelését 
kell irányadónak tekinteni. Ha a vizsgalapon és a teljesítési lapon szereplő értékelés eltér egymástól, 
a teljesítési lapon szereplő értékelést kell irányadónak tekinteni. 

(18) A félévközi (gyakorlati jegyet) legkésőbb a vizsgaidőszak második hetének végéig rögzíteni kell a 
NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben. Ha a vizsgalapon szereplő és a NEPTUN 
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tanulmányi és nyilvántartási rendszerben rögzített értékelés eltér egymástól, a vizsgalap értékelését 
kell irányadónak tekinteni. 

(19) Amennyiben az adott tantárgyból egy vizsgaidőszakban az írásbeli vizsgák száma 6-nál (heti 1 
vizsgaidőpont + 1) kevesebb, a tanszék a soron következő vizsgaidőpont előtt legalább 48 órával 
köteles a vizsga végleges – a reklamációt is figyelembe vevő – eredményét a hallgatóval közölni, 
hogy a hallgató az esetleges javítóvizsgára felkészülhessen. 

(20) A (15), illetve (19) bekezdésben meghatározott határidők megsértése esetén, a tanszék köteles újabb 
vizsgaalkalmat biztosítani. Amennyiben az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a jelen szakaszban 
foglaltak megsértéséről írásban tájékoztatja az illetékes kar oktatási ügyekért felelős 
dékánhelyettesét, az köteles az ügyben eljárni. 
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29. § 
 

Jegymegajánlás 
 
(1) Félévközi jegy (gyakorlati jegy), beszámoló vagy vizsga esetén az oktató a hallgatónak a szorgalmi 

időszakban nyújtott teljesítménye alapján értékelést vagy érdemjegyet ajánlhat meg. 
(2) A megajánlott gyakorlati jegyet vagy vizsgajegyet az oktató a vizsgaidőszak megkezdését követő 

harmadik munkanapig köteles rögzíteni a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben. Ezt 
követően az érdemjegy visszavonására nincs lehetőség. 

(3) A megajánlott értékelést (osztályzatot) a hallgató a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási 
rendszerben a vizsgaidőszak második hetének végéig fogadhatja el, vagy azt elutasítva kérheti a 
vizsgára bocsátását. Amennyiben a hallgató nem nyilatkozik a megajánlott jegy elfogadásáról vagy 
elutasításáról, akkor a tantárgyat megajánlott jeggyel nem teljesítette. 

(4) A szorgalmi időszak alatt íratott írásbeli számonkéréseket az oktató tizenöt munkanapon belül, de 
legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének a végéig köteles kijavítani és az eredményeket közzé tenni a 
NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben. 

 
30. § 

 
A sikertelen vizsgák javítása 

 
(1) Javítóvizsga ugyanabból a tantárgyból legfeljebb két alkalommal (továbbiakban: javítóvizsga és 

ismétlő javítóvizsga) tehető az adott vizsgaidőszakban. 
(2) Választható tárgy, szabadon választható tantárgy „elégtelen” vagy "nem felelt meg" minősítését a 

hallgató nem köteles kijavítani. 
(3) Az ismétlő javítóvizsga alkalmával a hallgatónak a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban 

meghatározott szolgáltatási díjat kell fizetnie, függetlenül attól, hogy az első két alkalommal 
„elégtelen” vagy „nem jelent meg” bejegyzést kapott.  

(4) Azok a hallgatók, akik a 2012/2013-as tanévet megelőzően kezdték meg tanulmányaikat első 
évfolyamon egy tantárgyból az adott félévben összesen három alkalommal, az ismételt 
tantárgyfelvételekkel együtt pedig összesen kilenc alkalommal tehetnek vizsgát, azonban egy adott 
tantárgy tantárgyfelvételeinek a száma esetükben nem haladhatja meg a hármat.  

(5) A 2012/2013-as tanévben vagy azt követően tanulmányaikat első évfolyamon megkezdett hallgatók 
esetében, a hallgató egy tantárgyból az adott félévben összesen három alkalommal, az ismételt 
tárgyfelvételekkel együtt pedig összesen hat alkalommal tehet vizsgát, azonban egy adott tantárgy 
tantárgyfelvételeinek a száma nem haladhatja meg a hármat. 

(6) Ha a hallgató a kötelező szakmai gyakorlatot önhibájából nem teljesítette, vagy nem felelt meg 
minősítést kapott és ezt az arra kijelölt időben nem pótolta, illetve nem javította ki, a szakmai 
gyakorlatot meg kell ismételni. A szakmai gyakorlat eredményes teljesítéséig a hallgató nem kaphat 
végbizonyítványt (abszolutóriumot). 

(7) Ha a tantárgyból az adott vizsgaidőszakban a hallgató nem szerez érvényes érdemjegyet, akkor az 
adott tantárgyból csak ismételt tantárgyfelvétel keretében szerezhet érvényes érdemjegyet. 

 
31. § 

 
A sikeres vizsga javítása 

 
(1) Minden vizsgaidőszakban egyetlen tantárgynál – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 

lehetősége van a hallgatónak, hogy a tantárgyból tett eredményes vizsgáját követően, az ott 
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megszerzett érdemjegyet kijavíthassa (továbbiakban: sikeres vizsga javítása). Ha a hallgató a vizsgára 
bejelentkezik, és azon megjelenik, akkor az adott tantárgyból, az ott megszerzett érdemjegy lesz a 
végső érdemjegye, vagyis a tantárgy teljesítéseként a javító vizsga eredménye minősül akkor is, ha 
a hallgató számára ez a hátrányosabb. Ha a hallgató a vizsgára bejelentkezik, de attól távol marad, 
akkor az adott tantárgyból a „nem jelent meg” bejegyzés szerepel majd a 
leckekönyvében/törzslapján, és a tantárgyból megszerzett utolsó érdemjegyet kell érvényesnek 
tekinteni. Sikeres vizsga javítása az adott tantárgyból tehető lehetséges vizsgák számát csökkenti.  

(2) Sikeres beszámoló, gyakorlati jegy, szigorlat, komplex vizsga és záróvizsga javítására nincs lehetőség. 
A karok az 1. számú mellékletben külön nevesített gyakorlati jeggyel záruló tantárgyak esetében 
engedélyezhetik a gyakorlati jegy javítását. Amennyiben a hallgató egy tantárgycsoportot szigorlattal 
zár le, a szigorlathoz tartozó tantárgyak javítására a szigorlatot követően nincs lehetőség. 

(3) Adott vizsgaidőszakban a hallgató (pl. szakirányra bekerülés, köztársasági ösztöndíj, PhD 
tanulmányok folytatásához) kérvényezheti második tantárgyból is a sikeres vizsga javítását. A 
kérelmet az oktatási dékánhelyettes bírálja el, a benyújtástól számított három munkanapon belül és 
rövid úton (a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül) értesíti döntéséről a 
hallgatót. 

 
32. § 

 
Tanárgyfelvétel megismétlése 

 
(1) Ha egy felvett tantárgy kreditjeit a hallgató nem tudta megszerezni az adott félévben (ki nem javított 

elégtelen érdemjegye, vagy „nem felelt meg” minősítése vagy „nem vizsgázott”, „nem jelent meg” 
bejegyzése van), egy későbbi félévben a tantárgyat újra felveheti. A nyelvi tantárgyak megismétlése 
csak szolgáltatási díj fizetése mellett lehetséges, melynek összegét a Hallgatói Térítési és Jutatási 
Szabályzat tartalmazza. 

(2) Egy tantárgyat a hallgatónak legfeljebb három alkalommal van lehetősége felvenni. 
(3) A hallgató a megismétlendő tantárgyat abban a félévben veheti fel, amely félévben az a tantervben 

meghirdetésre kerül. Egyes, a hallgatók továbbhaladását gátló vagy előtanulmányi feltételként 
szereplő tantárgyak az operatív tantervtől eltérő félévben is elindulhatnak, de csak a tantárgyat 
korábban elégtelennel, „nem vizsgázott” vagy „nem jelent meg” bejegyzéssel lezárt hallgatók 
részére. Az ilyen tantárgy oktatásának módja nem feltétlenül egyezik meg a reguláris félév oktatási 
módjával, vagyis a tantárgy vizsgakurzus formájában is meghirdethető. Ennek eldöntése az adott 
tanszék/intézet hatáskörébe tartozik. A tanszék köteles azonban meghirdetni a tantárgyat – akár 
keresztfélévben is – akkor, ha a megelőző félévben a vizsgán megjelent hallgatók több mint 50%-a 
nem ért el legalább elégséges (2) értékelést. 
Ha a hallgató a specializációválasztás/szakirányválasztás átlagkritériumait nem teljesíti, akkor 
lehetősége van arra, hogy további aktív félév(ek)et az átlag kijavítását célzó tantárgy-újrafelvételre 
használjon fel. Ebben az esetben a tantárgy-újrafelvétel csak a képzés adott szakaszában már felvett 
és teljesített tantárgyakra vonatkozhat, amennyiben a tantárgy az adott félévben meghirdetésre 
kerül. Egyéb célból javító tantárgy-újrafelvételre nincs lehetőség. 

 
33. § 

 
Féléves és össztanulmányokra számított kreditszámok 

 
(1) Az egyes félévekben a hallgatók számára olyan operatív tantervet kell összeállítani, hogy azt követve 

átlagosan 30 kreditpontot szerezhessenek meg. Az egyes szakok operatív tanterve egyes félévekben 
a szakdolgozatra/diplomamunkára a képzési és kimeneti követelmények alapján adható kreditek 
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miatt az átlagosan megszerezhető 30 kreditponttól eltérhet. Egy adott félévben a hallgató maximum 
50 kreditet vehet fel kérelem nélkül. 50 kreditet meghaladóan tantárgy(ak) felvétele nem 
engedélyezhető. Ez alól kivételt képez a szakmai gyakorlat felvétele, amennyiben a hallgató a szakmai 
gyakorlatot a mintatantervtől eltérő félévben kívánja teljesíteni. 

(2) Állami ösztöndíjas/államilag támogatott hallgató, továbbá a tanulmányait 2014 szeptemberében 
vagy azt követően megkezdett, önköltséges képzésben részt vevő hallgató a szak képzési és kimeneti 
követelményeiben/képesítési követelményeiben az oklevél megszerzéséhez kötelezően előírt kreditet 
tíz százalékkal meghaladó kreditértékben tantárgyakat térítési díj fizetése nélkül teljesíthet. Az ezen 
felül felvett tantárgyakért kredit alapon meghatározott tantárgyfelvételi díjat kell fizetni a (3) pontban 
meghatározott kivétellel. Külföldi részképzés esetében a Kari Tanulmányi Bizottság ettől eltérően 
dönthet. Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek számát szakonként a 2. számú melléklet 
tartalmazza. 

(3) A tanulmányaikat államilag támogatott főiskolai alapképzésben nappali munkarendben a 2004/2005. 
tanévben vagy azt megelőzően, levelező munkarendben a 2003/2004. tanévben vagy azt 
megelőzően, egyetemi alapképzésben a 2002/2003. tanévben vagy azt megelőzően, egyetemi 
kiegészítő alapképzésben a 2005/2006. tanévben vagy azt megelőzően megkezdett hallgatóknak a 
(2) pontban meghatározott tantárgyfelvételi díjat nem kell fizetni. 

(4) A 2007/2008-as tanévben vagy azt követően létesített hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 
tanulmányait állami (rész)ösztöndíjas, illetve államilag támogatott alapképzésben (BA/BSc), 
mesterképzésben (MA/MSc), első kiegészítő alapképzésben megkezdett hallgató, akiről a Kar a tanév 
végén megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, 
nem szerezte meg legalább a szak ajánlott mintatantervében előírt kreditmennyiség ötven százalékát, 
tanulmányait a következő tanévben kizárólag önköltséges, illetve költségtérítéses képzésben 
folytathatja. 

(5) A 2006/2007-es tanévben létesített hallgatói jogviszonnyal rendelkező, tanulmányait államilag 
támogatott alapképzésben (BA/BSc), első kiegészítő alapképzésben megkezdett hallgató, akiről a Kar 
a tanév végén megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem 
szünetelt, nem teljesített legalább 30 kreditet, tanulmányait a következő tanévben kizárólag 
költségtérítéses képzésben folytathatja. 

(6) Egyetemi szervezésű külföldi résztanulmányok folytatása esetén a fogadó intézményben a 
hallgatónak egy félév alatt 30 kreditpontot kell megszereznie, vagy legalább 6 tantárgyat teljesítenie, 
amennyiben ez nem mond ellent a fogadó intézmény előírásainak. 

 
34. § 

 
A tanulmányi átlageredmény kiszámítása, nyilvántartása 

 
(1) A hallgató tanulmányi munkájának mennyiségét az adott félévben megszerzett, illetve a 

tanulmányok kezdetétől megszerzett kreditpontok száma mutatja.  
(2) A tanulmányi munka minőségét a ösztöndíj-átlag mutatja. 
 

Ösztöndíj-átlag= 
 

 



VK

VVKK

kreditkredit1,2

érdemjegykreditérdemjegykredit1,2
 

 

ahol K: a mintatanterv/operatív tanterv szerinti minden kötelező, kötelezően választható és  
szakirányon kötelező tantárgy 

  V: a mintatanterv szerinti felvett szabadon választható tantárgy 
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Az elégtelen érdemjeggyel vagy „nem vizsgázott”, illetve „nem jelent meg” bejegyzéssel záruló 
tantárgyak a képlet számlálójában nulla érdemjeggyel szerepelnek, ez alól kivételt képez, ha a 
hallgató adott tantárgy esetén a sikeres vizsga javítása során nem jelenik meg a vizsgán és „nem 
jelent meg” bejegyzést kap, ekkor ugyanis az utolsó sikeres érdemjeggyel és kreditértékkel szerepel 
a számlálóban az adott tantárgy. Az ösztöndíj-áltag a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének 
és érdemjegyének szorzata osztva a felvett kreditek számával. Az ösztöndíj-átlag számítása során a 
kötelező, és a kötelezően választható tantárgyakból elért érdemjegyeket és ezek kreditértékeit 1,2-
es súllyal kell figyelembe venni. 

 
(3) Háromfokozatú minősítés esetén a korrigált kreditindex, a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag és 

az ösztöndíj-átlag megállapításakor a jól megfelelt minősítést jeles (5), a megfelelt minősítést 
közepes (3), a nem felelt meg minősítést elégtelen (1) érdemjeggyel kell figyelembe venni.  

 
Korrigált kreditindex = ∑((kreditpont x érdemjegy) / 30) x (teljesített kredit / felvett kredit) 

 
Kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag = ∑(kreditpont x érdemjegy) / teljesített kreditpont 

 
(4) A hallgatói teljesítmények összehasonlítására az ösztöndíj-átlag alkalmazható. 
(5) A korrigált kreditindexet és a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagot félévenként és a tanulmányok 

teljes idejére vonatkozóan kell vezetni (összesített korrigált kreditindex, kreditekkel súlyozott, 
kumulált tanulmányi átlag). Az ösztöndíj-átlagot félévenként kell nyilvántartani. Ezeket a mutatókat, 
valamint a felvett és a teljesített kreditpontokat féléves és kumulált formában az illetékes kar 
tanulmányi hivatala/osztálya rögzíti a hallgató leckekönyvébe az elektronikus hallgatói nyilvántartási 
rendszeren keresztül.  

(6) A kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag és a kreditekkel súlyozott kumulált tanulmányi átlag 
számításánál a más felsőoktatási intézményben további (párhuzamos) hallgatói jogviszonnyal, a 
belső párhuzamos képzés során, illetve a korábbi tanulmányok beszámításával szerzett 
érdemjegyeket nem kell figyelembe venni. 
A korrigált kreditindex és az összesített korrigált kreditindex számításánál a más felsőoktatási 
intézményben további (párhuzamos) hallgatói jogviszonnyal, valamint a belső párhuzamos képzés 
során teljesített tantárgyak érdemjegyeit csak abban az esetben kell figyelembe venni, ha a hallgató 
azokat abban a félévben teljesítette, amely félévre a mutatók kiszámításra kerülnek, és a Kari 
Kreditátviteli Bizottság is arra a félévre akkreditálta azokat. 
Az ösztöndíj-átlagba a más felsőoktatási intézményben további (párhuzamos) hallgatói jogviszony 
keretében, a belső párhuzamos képzés során, illetve a korábbi tanulmányok beszámításával szerzett 
érdemjegyek nem számíthatók bele. 
A vendéghallgatói jogviszony keretében teljesített tantárgyakat – függetlenül attól, hogy azokat a 
hallgató belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel létesített vendéghallgatói jogviszony 
keretében teljesítette-e – úgy kell tekinteni, mintha azokat a hallgató az Egyetemen teljesítette volna 
és valamennyi fenti mutató (kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag, kreditekkel súlyozott kumulált 
tanulmányi átlag, korrigált kreditindex, összesített korrigált kreditindex, ösztöndíj-átlag) értékébe be 
kell azok eredményét számítani a Kari Kreditátviteli Bizottság által elfogadott kreditekkel és 
osztályzatokkal.  

Nem számítanak be a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagba, a kreditekkel súlyozott kumulált 
tanulmányi átlagba, a korrigált kreditindexbe, az összesített korrigált kreditindexbe és az ösztöndíj-
átlagba a mesterképzési szakos hallgatók részére – a felsőoktatási felvételi eljárás során az előzetes 
kreditelismerési eljárás keretében, a korábbi tanulmányok alatt teljesített kreditek beszámítását 
követően – a felvétel feltételeként kötelezően előírt, az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteken 
felül, a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan teljesítendő tantárgyak. 
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35. § 
 

Specializációválasztás/Szakirányválasztás 
 
(1) Alapképzésben (BA, BSc) a hallgató specializációt/szakirányt választhat. Specializációra/szakirányra 

az a hallgató kerülhet, akinek a képzés első három féléve alatt a kreditekkel súlyozott kumulált 
tanulmányi átlaga legalább 2,5. A specializációra/szakirányra kerülés további feltételeit az 1. számú 
melléklet tartalmazza. 

(2) Egyetemi alapképzésben, mesterképzésben a szakirányra kerülés feltételeit az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 

 
36. § 

 
Szakváltás 

 
(1) Szakváltásra csak ugyanazon képzési területen belül van lehetőség. A hallgató szakváltást azonos 

szintű képzések között kérhet, ez alól kivételt képeznek az alábbi esetek 
a) osztatlan képzésből alapképzésbe, valamint  
b) alapképzésből, illetve osztatlan képzésből felsőoktatási szakképzésbe történő szakváltás. 

(2) Szakváltási kérelmet a hallgató akkor nyújthat be, ha 
a) alapképzés esetében legalább 60 kreditet, mesterképzés esetében legalább 30 kreditet teljesített 

és 
b) kumulált tanulmányi átlaga eléri a 3,50-t, és 
c) az Egyetemre történő bekerülésének évében felvételi pontszáma elérte azon szak felvételi 

ponthatárának legalább 90%-át, ahova át szeretne jelentkezni és 
d) idegen nyelvű szakra történő szakváltás esetén, a felvételi során meghatározott nyelvvizsga 

kritériumnak is megfelel. 
(3) Szakváltási kérelmét a hallgatónak, a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben az erre 

szolgáló formanyomtatványon kell benyújtania. A kérelemben a hallgatónak indokolnia kell, hogy 
miért szeretne az adott szakra átjelentkezni.  

(4) A szakváltáshoz szükséges a befogadó szak felelősének hozzájárulása is, amelyet a tanulmányi 
hivatal/osztály szerez be.  

(5) Egy hallgató egy képzési szinten csak egyszer válthat szakot. Szakváltási kérelmet a hallgató minden 
félévben, a következő félévre vonatkozóan az adott félév szorgalmi időszakának végétől nyújthat be, 
őszi félévi megkezdése esetén augusztus 31-ig, tavaszi félévi megkezdése esetén január 31-ig. A 
szak, képzési hely, képzési nyelv és munkarend váltására az előző szorgalmi időszak végétől az őszi 
félévre vonatkozóan szeptember 15-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan február 15-ig kerülhet sor. A 
hallgató a beszámítandó tantárgyak elfogadását a Kari Kreditátviteli Bizottsághoz benyújtott 
kérelemmel jelen Szabályzat 8. §-a szerint kérheti. 

(6) A kérelemről, amennyiben a szakváltás két kart érint, a befogadó és az elbocsátó kar oktatási 
ügyekért felelős dékánhelyettese, amennyiben a szakváltás karon belül történik, úgy az illetékes kar 
oktatási ügyekért felelős dékánhelyettese hoz döntést őszi félévi váltás esetén szeptember 15-ig, 
tavaszi félévi váltás esetén február 15-ig. Az elfogadott kérelemmel kapcsolatos adminisztratív 
feladatokat az érintett kar(ok) tanulmányi hivatala/osztálya végzi el. 

(7) Szakváltás esetén különbözeti vizsgák letétele vagy egyes tantárgyak felvétele előírható. 
(8) Két kart érintő szakváltás esetén a hallgató köteles a befogadó karon új diákigazolványt igényelni. A 

diákigazolvány igénylésének költségei a hallgatót terhelik. 
 

37. § 

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 49



 
Specializációváltás/Szakirányváltás 

 
(1) Specializáció, szakirány váltásra legkésőbb a specializáció/szakirány felvételét követő első (aktív) 

félév szorgalmi időszakának végétől az őszi félévre vonatkozóan szeptember 15-ig, a tavaszi félévre 
vonatkozóan február 15-ig kerülhet sor. 

(2) Specializációváltási/szakirányváltási kérelmét a hallgatónak a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási 
rendszerben elérhető elektronikus kérelmen kell benyújtania. 

(3) A specializációváltáshoz/szakirányváltáshoz szükséges a befogadó és az elbocsátó 
specializáció/szakirány felelősének hozzájárulása is, amelyet a tanulmányi hivatal/osztály szerez be. 

(4) A hallgató specializációváltási/szakirányváltási kérelmet a következő félévre vonatkozóan az adott 
félév szorgalmi időszakának végétől nyújthat be az új specializáció/szakirány, őszi félévi megkezdése 
esetén augusztus 31-ig , tavaszi félévi megkezdése esetén január 31-ig. 

(5) A kérelmet az illetékes kar oktatási ügyekért felelős dékánhelyettese bírálja el, őszi félévi váltás 
esetén szeptember 15-ig, tavaszi félévi váltás esetén február 15-ig. Az elfogadott kérelemmel 
kapcsolatos adminisztratív feladatokat az illetékes kar tanulmányi hivatala/osztálya végzi el. 

(6) A specializációváltásból/szakirányváltásból adódó különbözeti vizsgá(ka)t a hallgató köteles a 
specializáció/szakirány felelősével egyeztetett módon és időben letenni. 

 
38. § 

 
Szigorlat, komplex vizsga 

 
(1) Alapképzésben (BA, BSc) a szakok képzési programja előírhatja szigorlat(ok) teljesítését. A szigorlatot 

alkotó tantárgyak számát és nevét, valamint a szigorlat idejének félévét az 1. számú melléklet 
tartalmazza és ezeket az intézményi Tanulmányi tájékoztatóban is közzé kell tenni. 

(2) Egyetemi alapképzésben az 1. számú melléklet tartalmazza a szigorlatok teljesítésének feltételeit, 
módját és idejét. 

(3) A szigorlatok minősítése ötfokozatú skálán, a 26. § szerinti minősítéssel történik. 
(4) Sikertelen szigorlat esetén kétszer lehet javító vizsgát tenni. Ha a hallgató ismétlő javító vizsgája is 

sikertelen, akkor a Kari Tanulmányi Bizottság különleges esetekben engedélyezheti a vizsga 
megismétlését. A Kari Tanulmányi Bizottság elutasító határozata esetén, illetve az engedélyezett 
negyedik vizsga sikertelensége esetén a hallgatót a Szabályzat 14. § (16) bekezdésének a) pontja 
értelmében el kell bocsátani az Egyetemről. 

(5) Sikeres szigorlat javítására nincs lehetőség. 
(6) Az alapképzés lezárásakor a hallgatók komplex vizsgát tehetnek. Az 1. számú melléklet tartalmazza, 

hogy melyik szakokon kell komplex vizsgát tenni, valamint, hogy a komplex vizsga mely tantárgyakból 
áll. Ezt az intézményi Tanulmányi tájékoztatóban is közzé kell tenni. 

(7) Sikertelen komplex vizsga azokon a szakokon, amelyeknél a specializációt/szakirányt/ főszakirányt/ 
szakot lezáró komplex vizsga a végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításának feltétele, az adott 
vizsgaidőszakban egy alkalommal javítható, amennyiben arra a komplex vizsgát lebonyolító tanszék 
lehetőséget biztosít, azoknál a szakoknál, amelyeknél pedig a komplex vizsga a záróvizsga részét 
képezi, a következő záróvizsga időszakban ismételhető. A 
specializációt/szakirányt/főszakirányt/szakot lezáró komplex vizsga letételét a hallgató összesen 
három alkalommal kísérelheti meg. 

(8) A mellékszakirány komplex vizsgája egy alkalommal ismételhető az adott vizsgaidőszakban. 
Sikertelen javító vizsga esetén (vagy amennyiben a hallgató nem kíván élni a javítás lehetőségével) 
az oklevélben a mellékszakirány nem fog szerepelni. Ha a hallgató diplomamunkáját a 
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mellékszakirányhoz kapcsolódva írja, a mellékszakirány komplex vizsgáját a 
szakirányra/főszakirányra vonatkozó szabály szerint kell teljesítenie. 

 
 

VIII. A TANULMÁNYOK BEFEJEZÉSÉHEZ, LEZÁRÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK 
 

39. § 
 
(1) A hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben,- mesterképzésben és 

szakirányú továbbképzésben, a főiskolai és egyetemi alapképzésben, valamint a kiegészítő 
alapképzésben záróvizsgával fejezi be. 

(2) A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. 
 

40. § 
 

A végbizonyítvány (abszolutórium) 
 
(1) Végbizonyítványt (abszolutóriumot) az Egyetem 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.  

(2) A hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez – az Egyetemen folytatott, illetve más 
korábbi tanulmányok, továbbá az előzetesen megszerzett tudás kreditértékként való elismerése 
esetén is – legalább a képzés kreditértékének kétharmadát az Egyetemen köteles teljesíteni. . 

(3) Kettős oklevelet adó képzés, közös oklevelet adó képzés esetében erről a feltételről a külföldi 
partnerintézménnyel kötött együttműködési megállapodás eltérően rendelkezhet azzal a 
megkötéssel, hogy ezen képzésekben részt vevő hallgatónak a végbizonyítvány (abszolutórium) 
megszerzéséhez az Egyetemen belül az adott szakon legalább 30 kreditet kell teljesítenie. A 
végbizonyítvány (abszolutórium) további feltételeit az 1. számú melléklet tartalmazza. Ezen 
feltételeket az intézményi tanulmányi tájékoztatóban is közzé kell tenni. 

(4) A magyar felsőoktatási intézménnyel folytatott, közös oklevéllel záruló, közös képzés esetén a 
hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez – az Egyetemen folytatott, illetve más 
korábbi tanulmányok, továbbá az előzetesen megszerzett tudás kreditértékként való elismerése 
esetén is – legalább a képzés kreditértékének harmadát az Egyetemen köteles teljesíteni. 

(5) Ha a hallgató a záróvizsga-időszak utolsó napjáig teljesíti a végbizonyítvány feltételeit, akkor az 
Egyetem a hallgató képzésének végdátumaként az utolsó tanulmányi félév záróvizsga-időszakának 
utolsó napját állapítja meg. 

(6) Több szakon tanulmányokat folytató hallgató esetében minden szakon külön kell végbizonyítványt 
kiadni. 

(7) Az Egyetem a hallgató képzésének tanulmányi és vizsgakövetelményeinek teljesítése napján 
megállapítja, hogy a hallgató adott képzéséhez tartozó végbizonyítvány kiállításának feltételeit 
teljesítette, majd a teljesítés napját követő húsz napon belül a teljesítés napjával a végbizonyítványt 
kiállítja. 

(8) A végbizonyítvány kiállításáról – a kiállítással egyidejűleg – a hallgatót értesíteni kell.  
(9) A végbizonyítvány az Egyetem által kiállított és hitelesített papír alapú irat, amelyet a NEPTUN 

tanulmányi és nyilvántartási rendszerben nyilván kell tartani. 
(10) A hallgató kérésére a végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításáról az illetékes kar dékáni 

hivatala/tanulmányi hivatala/osztálya a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerből igazolást 
állít ki. 
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41. § 
 

A szakdolgozat/diplomamunka 
 
(1) Az alapképzésben (BA, BSc) a szakdolgozat, a mesterképzésben (MA, MSc) a diplomamunka, a 

szakirányú továbbképzésben szakdolgozat/diplomamunka tartalmi és formai követelményeit az 1. 
számú mellékletben közzé kell tenni. A szakdolgozat/diplomamunka nyelve a képzés nyelve azzal a 
kivétellel, hogy ha a szakdolgozat/diplomamunka nyelve magyar, az illetékes szakfelelős 
engedélyével az idegen nyelven is elkészíthető.  

(2) A hallgatónak a szakdolgozat/diplomamunka témaválasztását, a szakdolgozat/diplomamunka képzés 
nyelvétől eltérő nyelven történő elkészítését a szakfelelőssel jóvá kell hagyatnia. A szakfelelős a 
kérelem beadásától számított 15 napon belül dönt. A szakfelelős gondoskodik róla, hogy olyan 
oktatót kérjen fel szakmai konzulensnek, aki a hallgató által választott szakterületet jól ismeri. A 
szakfelelős, amennyiben van specializációfelelős/szakirányfelelős ezt a jogot átruházhatja. 
Konzulensnek más karok oktatói is felkérhetők.  

(3) Lehetőség van a szakdolgozatban/diplomamunkában megjelenő egyes céginformációk bizalmas 
kezelésére. Ennek megjelenési módjai: 
a) Amennyiben a hallgatónak, illetve a vizsgált szervezet vezetőinek csak egyes gazdálkodási 

mutatók széleskörű hozzáférhetőségével kapcsolatban vannak fenntartásai, úgy azt a szóban 
forgó adatok megváltoztatásával vagy kipontozásával (esetleg „xxxx” jelsorozattal a nagyságrend 
sejtetésével) jelzi, feltéve, hogy ez a szakdolgozat/diplomamunka értelmezését nem veszélyezteti. 

b) Amennyiben a hallgató vagy a szóban forgó szervezet vezetése ezt igényli lehetőség van a 
szakdolgozatban/diplomamunkában a szervezet nevének megváltoztatására vagy eltorzítására.  

c) Ha az a) vagy b) pontban felsorolt technikák nem bizonyulnak elegendőnek, lehetőség van az 
elkészült szakdolgozat/diplomamunka titkosítására is. Ez esetben a szakdolgozat/diplomamunka 
a sikeres védés után BIZALMAS/NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ felirattal elkülönítve, zárt tárolóban kerül 
megőrzésre. A megőrzés 5 évre szól és ebben az esetben kizárólag adminisztratív célokat szolgál. 
A szakdolgozat/diplomamunka 5 év után megsemmisítésre kerül. A titkosítási kérelemmel érkező 
dolgozatok esetében a bírálók és a záróvizsga-bizottság tagjainak kiválasztásánál 
alapkövetelmény a maximális diszkréció biztosítása és mindenfajta üzleti érdekeltség kizárása. 

(4) A szakdolgozatot/diplomamunkát 1 gépelt, bekötött példányban – a hallgató döntése szerint akár 
egyoldalas, akár kétoldalas formátumban – és 1 példányban elektronikus adathordozón kell 
benyújtani.  

(5) A szakdolgozat/diplomamunka benyújtásának határidejét az adott szakért felelős kar adott tanévi 
időbeosztása – a záróvizsgák időpontjával összefüggésben – tartalmazza. A karok a 
szakdolgozat/diplomamunka leadását a konzulens/tanszékvezető/témavezető előzetes engedélyéhez 
köthetik. 

(6) A szakdolgozat/diplomamunka értékelésére a tanszékvezető/intézetigazgató két bírálót kér fel. 
Alapképzésben (BA/BSc), főiskolai alapképzésben a szakdolgozatot egy bíráló is értékelheti. A bíráló 
lehet külső szakember is, és két bíráló esetében az egyik lehet a hallgató konzulense, de az 1. számú 
melléklet ettől szigorúbb szabályokat is tartalmazhat. 

(7) A szakdolgozat/diplomamunka érdemjegyét az ötfokozatú minősítési rendszer szerint kell 
megállapítani, az értékelést és az érdemjegyet tartalmazó bírálatokat a 
szakdolgozathoz/diplomamunkához csatolni kell. A szakdolgozat bírálatának eredményét a 
hallgatóval a záróvizsga előtt ismertetni kell, amelynek határidejéről az illetékes kar az 1. számú 
mellékletben rendelkezik. 

(8) A szakdolgozat/diplomamunka bírálata során amennyiben azt  
a) mindkét bíráló elutasította, a jelölt záróvizsgára nem bocsátható, a hallgató csak a következő 

záróvizsga-időszakban adhat be újabb szakdolgozatot/diplomamunkát. 
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b) csak az egyik bíráló utasította el, az illetékes tanszékvezető/intézetigazgató harmadik bírálónak 
adja ki azt.  
ba) Amennyiben a harmadik bíráló is elutasítja a szakdolgozatot/diplomamunkát, akkor a jelölt 

záróvizsgára nem bocsátható, a hallgató csak a következő záróvizsga-időszakban adhat be 
újabb szakdolgozatot/diplomamunkát. 

bb) Amennyiben a harmadik bíráló nem utasítja el a szakdolgozatot/diplomamunkát, akkor a két, 
elégtelentől különböző érdemjegyet tartalmazó bírálatnak az eredménye számít bele a 
záróvizsga eredményébe.  

c) a két bíráló elbírálta és az általuk adott érdemjegyek között három fokozatnyi különbség van, az 
illetékes tanszékvezető/intézetigazgató harmadik bírálónak adja ki azt. Ekkor a két egymáshoz 
legközelebb álló, elégtelentől különböző érdemjegyet tartalmazó bírálatnak az eredménye számít 
bele a záróvizsga eredményébe. Amennyiben a harmadik bíráló elutasítja a 
szakdolgozatot/diplomamunkát, akkor a jelölt záróvizsgára nem bocsátható, a hallgató csak a 
következő záróvizsga-időszakban adhat be újabb szakdolgozatot/diplomamunkát. 

d) etikai vétség (plágium) miatt utasította el bármelyik bíráló, akkor a jelölt záróvizsgára nem 
bocsátható, a hallgató csak a következő záróvizsga-időszakban adhat be újabb 
szakdolgozatot/diplomamunkát.  

(9) Amennyiben alapképzésben (BA/BSc), főiskolai alapképzésben a szakdolgozatot egy bíráló bírálja és  
a) a bíráló azt elutasította – ide nem értve az etikai vétség (plágium) esetét – a 

tanszékvezető/intézetigazgató másik két bírálót kér fel az ismételt értékelésre.  
aa) Amennyiben a két bíráló közül legalább egy bíráló elutasítja a szakdolgozatot, akkor a jelölt 

záróvizsgára nem bocsátható, a hallgató csak a következő záróvizsga-időszakban adhat be 
újabb szakdolgozatot.  

ab) Amennyiben a két bíráló nem utasítja el a szakdolgozatot, akkor a két elégtelentől különböző 
érdemjegyet tartalmazó bírálatnak az átlageredménye számít bele a záróvizsga eredményébe.  

b) a bíráló etikai vétség (plágium) miatt utasította el, akkor a jelölt záróvizsgára nem bocsátható, a 
hallgató csak a következő záróvizsga-időszakban adhat be újabb szakdolgozatot/diplomamunkát. 

(10) A szakdolgozat bírálata ellen a hallgató jogorvoslattal nem élhet. 
 

42. § 
 

A záróvizsga 
 
(1) A hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú 

továbbképzésben záróvizsgával fejezi be. 
(2) A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése 

és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket 
alkalmazni tudja. A záróvizsga a tantervben meghatározottak szerint több részből – 
szakdolgozat/diplomamunka megvédéséből, továbbá szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsgarészekből – 
állhat. A záróvizsgáztatás a képzés nyelvén történik. 

(3) A záróvizsgára bocsátás feltételei: 
a) a abszolutórium megszerzése,  
b) szakdolgozat/diplomamunka benyújtása és annak a bíráló(k) által történő elfogadása. 

(4) Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki  
a) az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget, illetve 
b) a diákigazolványát az illetékes Kar dékáni hivatalában/tanulmányi hivatalában/osztályán 

félfogadási időben legkésőbb a záróvizsga napját megelőző munkanapig nem adta le, illetve 
c) az Egyetem tulajdonát képező eszközökkel (kölcsönzött könyvek, sporteszközök stb.) nem számolt 

el. 
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(5) A záróvizsga szakonkénti követelményeit az 1. számú melléklet tartalmazza és azokat az intézményi 
Tanulmányi tájékoztatóban is közzé kell tenni. 

(6) A záróvizsgára jelentkezés módját, a záróvizsga megszervezésének és lebonyolításának rendjét, 
eredményének kiszámítási módját az 1. számú melléklet tartalmazza. 

(7) A záróvizsga időszakot az adott szakért felelős Kar adott tanévi időbeosztása tartalmazza. 
(8) A záróvizsgához kreditpont rendelhető.  
(9) Ha a záróvizsga meghatározott tantárgyak ismeretanyagának számonkérését is tartalmazza, akkor a 

záróvizsga tantárgyak olyan ismeretanyagot foghatnak át, amelynek összesített kreditpontja 
alapképzésben és főiskolai szintű képzésben legalább 15, mesterképzésben és egyetemi szintű 
képzésben pedig legalább 25 kreditpont. 

(10) Több részből álló záróvizsga esetén az egyes vizsgák közötti felkészülési idő legrövidebb tartama 
három munkanap. 

(11) A 2012/2013. tanévet megelőzően tanulmányaikat első évfolyamon megkezdett hallgatók esetében 
a záróvizsga a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követő záróvizsga-időszakban a 
hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, határidő nélkül, 
bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A záróvizsga 
letételét a végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításától számított hetedik év eltelte után az Egyetem 
az egyes szakok esetében az 1. számú mellékletben meghatározottak szerinti feltételhez köti. 

(8/A) Azon hallgatók esetében, akik a 2012/2013. tanévben vagy azt követően kezdték meg 
tanulmányaikat a záróvizsga a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követő záróvizsga-
időszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven 
belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési és kimeneti követelmények szerint letehető. 
A záróvizsga letételét a végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításától számított második év eltelte 
után az Egyetem az egyes szakok esetében az 1. számú mellékletben meghatározottak szerinti 
feltételhez köti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem 
tehető. 

(12) Amennyiben a hallgató/volt hallgató a szakdolgozat/diplomamunka leadását követő záróvizsga-
időszakban nem tesz záróvizsgát, ezt követően vizsgázási szándékát az illetékes 
tanszéknek/intézetnek és az illetékes kar tanulmányi hivatalának/osztályának a tanév 
időbeosztásában szereplő szakdolgozat leadási határidejéig írásban kell jeleznie. Ha a hallgató ezt a 
kötelezettségét elmulasztja, a tanszék/intézet a záróvizsga letételének lehetőségét nem köteles 
számára biztosítani.  

 
43. § 

 
A Záróvizsga-Bizottság 

 
(1) A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell tenni, amelynek elnöke és legalább még két tagja van. A 

záróvizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi/főiskolai tanár vagy 
egyetemi/főiskolai docens legyen, továbbá legalább egy tagja ne álljon foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyban az Egyetemmel vagy az Egyetem másik szakjának oktatója legyen.  

(2) A záróvizsga-bizottság elnökeinek és tagjainak névsorát az illetékes Kar Kari Tanácsa hagyja jóvá. 
(3) A jelölt felkészültségét a záróvizsga-bizottság tagjai értékelik, majd zárt ülésen – vita esetén 

szavazással – megállapítják a záróvizsga eredményét. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 
dönt. 

(4) A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni, amit az elnök és a tagok aláírása után meg kell küldeni az 
illetékes kar dékáni hivatalának/tanulmányi hivatalának/osztályának. A záróvizsga-jegyzőkönyvnek 
kötelezően tartalmaznia kell a következőket: 
a) a hallgató nevét és hallgatói oktatási azonosító számát, Neptun kódját,  
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b) a szak megnevezését 
c) a záróvizsga időpontját,  
d) a záróvizsga részeinek megnevezését, 
e) a záróvizsga részeinek értékelését,  
f) a záróvizsga bizottság tagjainak nevét, oktatói azonosító számát (amennyiben van) és aláírását, 
g) a szakdolgozat/diplomamunka címét,  
h) a szakdolgozat/diplomamunka témavezetőjének és bírálójának/bírálóinak nevét, oktatói azonosító 

számát (amennyiben van) 
i) a szakdolgozat/diplomamunka megvédésének időpontját,  
j) a feltett kérdéseket, 
k) a záróvizsga végső értékelését, minősítését. 

(5) A záróvizsgán elkövetett szabálytalanság, személycsere, vagy meg nem engedett segédeszköz, 
segítség használata a vétkes hallgató záróvizsgától eltiltását és ellene fegyelmi eljárás 
kezdeményezését vonja maga után. 

 
44. § 

 
A záróvizsga eredménye 

 
(1) A záróvizsga eredmények megállapításának módját az 1. számú melléklet tartalmazza. 
(2) A záróvizsga eredményét a Záróvizsga-Bizottság elnöke hirdeti ki. 
(3) Amennyiben a záróvizsga bármely része elégtelen, a záróvizsga eredménye elégtelen. 
(4) A sikeres záróvizsga nem javítható. Sikeres a záróvizsga, ha a záróvizsga értékelése legalább 

elégséges. 
(5) Záróvizsga eredménye ellen kizárólag számítási hiba esetén kérhető jogorvoslat, a záróvizsga 

napjától számított 15 napon belül. A kérelmet a Kari Tanulmányi Bizottsághoz kell benyújtani. A 
határidő mulasztása jogvesztő. 

 
 

45. § 
 

A sikertelen záróvizsga megismétlése 
 
(1) Sikertelen záróvizsga esetén, ismételt záróvizsga a következő záróvizsga időszakban tehető.  
(2) Sikertelen záróvizsga esetén, amennyiben a záróvizsga több részből állt – 

szakdolgozat/diplomamunka védés, komplex vizsga, stb. – csak a sikertelen záróvizsgarészt kell 
megismételni.  

(3) A záróvizsga bizottság által el nem fogadott szakdolgozatvédés esetén a bizottság dönt arról, hogy 
az ismételt záróvizsga alkalmával a hallgató a már beadott szakdolgozatot védheti meg újból vagy új 
szakdolgozatot kell írnia. Az ismételt szakdolgozat beadásának feltételeiről, határidejéről – a 
záróvizsgát szervező tanszék véleménye alapján – az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes dönt. 
A szakdolgozat ismételt elkészítésére egy alkalommal van lehetősége a hallgatónak. 

(4) A sikertelen záróvizsga kétszer ismételhető.  
(5) Amennyiben a hallgató nem tudta a záróvizsgát teljesíteni és kimerítette az ismételt záróvizsgák 

kereteit, kérelmére a rektor kivételesen egy alkalommal újabb záróvizsgát engedélyezhet. 
(6) Megismételt záróvizsga alkalmával a jelöltnek a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú 

mellékletében meghatározott vizsgadíjat kell fizetnie. Megismételt vizsgát csak ennek igazolásával 
lehet megkezdeni. 

(7) Igazolatlan távolmaradás a megismételt záróvizsga következményeit vonja maga után. 
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46. § 

 
Az oklevél 

 
(1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga és 

az előírt nyelvi követelmények teljesítésének igazolása. Az oklevél kiállításáig a hallgató kérelmére 
az illetékes kar dékáni hivatala/tanulmányi hivatala/osztálya a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási 
rendszerből igazolást állít ki az oklevélre való jogosultságról a záróvizsga-időszak utolsó napját 
követő, illetve a nyelvi követelmények teljesítésének igazolását követő ötödik munkanaptól. 

(2) Annak a hallgatónak, aki az előírt nyelvi követelményeket nem teljesítette, kérelemre a záróvizsga 
sikeres teljesítéséről az illetékes kar dékáni hivatala/tanulmányi hivatala/osztálya a NEPTUN 
tanulmányi és nyilvántartási rendszerből igazolást állít ki a záróvizsga-időszak utolsó napját követő 
ötödik munkanaptól.  

(3) A sikeres záróvizsga, valamint a nyelvi követelmények teljesítésének igazolását követő 30 napon 
belül az Egyetem kiállítja és kiadja az – alapképzésben és mesterképzésben a végzettségi szintet és 
a szakképzettséget, felsőoktatási szakképzésben és szakirányú továbbképzésben a szakképzettséget, 
korábbi egyetemi és főiskolai képzésben a végzettségi szintet és szakképzettséget igazoló – oklevelet 
a jogosult részére. Az oklevelet az illetékes kar dékánja, tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén 
az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettese írja alá. Az oklevél hitelesítéséhez az aláíráshoz kék 
színű tollat és az illetékes Kar számára készített címeres, sorszámozott, Budapesti Corvinus Egyetem 
feliratú körbélyegzőt kell használni, azzal, hogy a magyar nyelvű körbélyegzővel a magyar nyelven, 
az angol nyelvű körbélyegzővel az angol nyelven kiállított oklevelet kell hitelesíteni. A karok számára 
készített körbélyegző sorszámai, Élelmiszertudomány Kar (ÉTK): 4., Gazdálkodástudományi Kar (GTK): 
5., Kertészettudományi Kar (KETK): 6., Közgazdaságtudományi Kar (KTK): 7., Tájépítészeti Kar (TÁJK): 
9., Társadalomtudományi Kar (TK): 10. 

(4) Az oklevelet magyar és angol nyelven, nem magyar nyelven folyó képzés esetén magyar nyelven és 
a képzés nyelvén kell kiadni. 

(5) Az oklevél-formanyomtatvány az Oktatási Hivatal által kibocsátott és egyedi nyomtatványsorszámmal 

ellátott, nyomdai úton előállított papír alapú biztonsági okmány, amely két – az egyik a magyar 

nyelvű, a másik az idegen nyelvű változat kiállítására szolgáló – A4 méretű lapból áll, amelyeken 

Magyarország címere nyomdai úton feltüntetésre került. 

(6) Az oklevelet a törzslap alapján kell a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerből történő 

nyomtatással kiállítani. 

(7) Az oklevél jogszabályban meghatározott, illetve egyedi záradék esetén az Oktatási Hivatal által 

jóváhagyott záradékkal látható el, mely az oklevél elválaszthatatlan részét képezi. 

(8) Az oklevelet a kiállításkor egyedi, sorszámmal kell ellátni és az adatait a NEPTUN tanulmányi és 

nyilvántartási rendszerben kell nyilvántartani. Az oklevél sorszámát alapképzésben, 

mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben, felsőoktatási szakképzésben az alábbiak szerint kell 

képezni: Kar betűkódja /képzési szint betűkódja-sorszám/év. Karkódok: ÉTK, GTK, KETK, KTK, TÁJK, 

TK, képzési szint betűkódja B=alapképzés, M=mesterképzés, S=szakirányú továbbképzés, 

F=felsőoktatási szakképzés. Pl. ÉTK/B-1/2009. A korábbi egyetemi és főiskolai képzésben végzettek 

számára kiadandó oklevelek esetén a régi sorszámozási elvek alapján, az 1. mellékletben 

szabályozottak szerint történik az egyedi sorszám kiosztása. 
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(9) Az oklevelet az Egyetem által képzési szintenként (külön BA/BSc, külön MA/MSc), valamint külön a 

felsőoktatási szakképzésben és külön a szakirányú továbbképzésben készített keménytáblás 

dossziéban adja ki. 

(10) Az oklevél átadása előtt az illetékes tanulmányi hivatal/osztály a kiállított oklevélről másolatot készít, 

és amelyet az illetékes dékáni hivatal/tanulmányi hivatal/osztály vezetője aláírásával, bélyegzővel és 

keltezéssel hitelesít. Az oklevél hiteles másolata a törzslap melléklete. 

(11) Az oklevél átadását a törzslapra rá kell vezetni. Az oklevél átadás-átvételét az oklevél átadó könyvben 
kell igazolni. Az oklevél átadás-átvételére kari szinten egy oklevél átadó könyvet kell használni, ettől 
az illetékes Kar az 1. számú mellékletben szabályozottan eltérhet. 

(12) Az oklevél-átadókönyv az oklevél, oklevélmelléklet átadásának igazolására szolgáló nyomtatvány, 
amely tartalmazza: 
a) a hallgató nevét, hallgatói azonosítóját, törzskönyvi számát; 
b) az Egyetem nevét, intézményi azonosítóját; 
c) az átadott oklevél, oklevélmelléklet kiállítására szolgáló nyomtatvány sorszámát; 
d) az átvétel időpontját, az átvevő nevét, lakcímét és aláírását. 

(13) Amennyiben az adott szakon az oklevél megszerzésének az előfeltétele az általános nyelvvizsga 
megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaik első 
évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik.  Ez a 
rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát. 

(14) A (11) bekezdésben leírtakat kell alkalmazni azokra a hallgatókra is, akik 2003. szeptember 1-je előtt 
kezdték meg tanulmányikat egyetemi vagy főiskolai alapképzésben, szakirányú továbbképzésben és 
megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt 
betöltik a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi Szabályzatban foglaltak 
szerinti időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-
időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket. 

(15) Az oklevél minősítésének összetevőit és számításának módját az 1. számú melléklet tartalmazza. 
(16) Az oklevél minősítésének megállapítása a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-jén vagy azt követően 

megkezdő hallgatók esetében – kiegészítő alapképzésben részt vevő hallgatók kivételével – az alábbi 
határértékek figyelembevételével történik: 
 kiváló, ha az átlag  4,81-5,00 
 jeles, ha az átlag  4,51-4,80 
 jó, ha az átlag   3,51-4,50 
 közepes, ha az átlag  2,51-3,50 
 elégséges, ha az átlag  2,00-2,50 között van. 

(17) A tanulmányaikat 2006. szeptember 1-jét megelőzően megkezdő hallgatók esetében az 1. számú 
mellékletben meghatározott határértékeket kell figyelembe venni. 

(18) Kiegészítő alapképzésben részt vevő hallgatók esetében az 1. számú mellékletben – a tanulmányaikat 

2006. szeptember 1-jét megelőzően megkezdett hallgatókra – meghatározott határértéket kell 

figyelembe venni. 

(19) A tanulmányaikat 2013. szeptember előtt megkezdett hallgatók esetében kitüntetéses oklevelet kap 
az a hallgató, aki a záróvizsgán jeles eredményt ért el, a kötelező szigorlatai és a 
specializáció(ka)t/szakirány(oka)t lezáró komplex vizsgá(i) jeles(ek), az összes többi utolsó érvényes 
érdemjegye legalább négyes, és a leckekönyvben/törzslapon szereplő valamennyi érdemjegye 
legalább hármas. A kitüntetéses oklevélre való jogosultság megállapításakor a mesterszakos 
hallgatóknál nem kerülnek figyelembe vételre a 120 kredit felett kötelezően előírt tantárgyak 
érdemjegyei. 
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(20) A tanulmányaikat 2013. szeptemberben vagy azt követően megkezdett hallgatók esetében 
kitüntetéses oklevelet kap az a hallgató, aki a záróvizsgán jeles eredményt ért el, a kötelező szigorlatai 
és a szakirány(oka)t lezáró komplex vizsgá(i) jeles(ek), az összes többi utolsó érvényes jegye legalább 
négyes, az oklevél minősítése a (14) bekezdés szerint kiváló és az indexben szereplő valamennyi jegye 
legalább hármas. A hallgató nem kaphat kitüntetéses oklevelet amennyiben legalább egy olyan 
tantárgya van, amely „nem vizsgázott” bejegyzéssel zárult le. A kitüntetéses oklevélre való 
jogosultság megállapításakor a mesterszakos hallgatóknál nem kerülnek figyelembe vételre a 120 
kredit felett kötelezően előírt tantárgyak érdemjegyei. 

(21) Az alapképzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél mellé, az 
oklevéllel együtt ki kell adni az Európai Bizottság és az Európa Tanács által meghatározott 
oklevélmellékletet magyar és angol nyelven. Az oklevélmelléklet közokirat. Az oklevélmellékletet az 
illetékes dékáni hivatal/tanulmányi hivatal/osztály vezetője írja alá. Az oklevélmelléklet 
hitelesítéséhez az aláíráshoz kék színű tollat és az illetékes Kar számára készített címeres, 
sorszámozott, Budapesti Corvinus Egyetem feliratú körbélyegzőt kell használni, azzal, hogy a magyar 
nyelvű körbélyegzővel a magyar nyelven, az angol nyelvű körbélyegzővel az angol nyelven kiállított 
oklevelet kell hitelesíteni. bélyegzővel hitelesíti. 

(22) Az oklevélmelléklet formanyomtatványa az Oktatási Hivatal által kibocsátott és egyedi 

nyomtatványsorszámmal ellátott, nyomdai úton előállított papír alapú biztonsági okmány, amely A/4 

méretű, mindkét oldalon nyomtatható lapokból és egységes lefűzésre alkalmas dossziéból áll. 

(23) Az oklevélmelléklet kiadása előtt az illetékes tanulmányi hivatal/osztály a kiállított oklevélmellékletről 

másolatot készít, amelyet az illetékes dékáni hivatal/tanulmányi hivatal/osztály vezetője aláírásával, 

bélyegzővel és keltezéssel hitelesít. Az oklevélmelléklet hiteles másolata a törzslap melléklete. 

(24) Az oklevélmelléklet átadás-átvételét az oklevél átadó könyvben kell igazolni. Az oklevél átadó könyvre 

vonatkozó szabályok a (10) bekezdésben találhatók. 

(25) Az oklevélmellékletben szereplő magyar felsőoktatási rendszer leírását a miniszter felülvizsgálja és 

módosítás esetén a módosított leírást nyilvánosságra hozza. 

(26) A hallgatói jogviszony fennállása alatt ki nem adott oklevél és oklevélmelléklet első kiadásának 
ingyenessége megilleti a volt hallgatót is. 

(27) Az oklevélmellékletről másodlat, illetve új oklevélmelléklet kiállítására a jelen §-ban foglaltakat kell 
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a másodlatra rá kell vezetni a „MÁSODLAT!” szöveget, de sem a 
másodlatot, sem az új oklevélmellékletet nem kell ellátni záradékkal. A kérelmező a másodlat 
kiállításáért a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott 
összegű térítési díjat fizet. 

(28) Az illetékes Kar dékáni hivatala/tanulmányi hivatala/osztálya az üres oklevél, oklevélmelléklet 
formanyomtatványokat – az előállító nyomdával történt egyeztetést követően – az átvétel 
megkezdésétől a kibocsátás végleges megszüntetéséig a szigorú számadási kötelezettség alá eső 
bizonylatokra vonatkozó előírások szerint nyilvántartja. 

(29) Az illetékes Kar dékáni hivatala/tanulmányi hivatala/osztálya az üres oklevél, oklevélmelléklet 
formanyomtatványokat zárt helyen köteles elhelyezni és biztosítani, hogy ahhoz csak az illetékes Kar 
dékáni hivatala/tanulmányi hivatala/osztálya erre feljogosított munkatársa(i), visszakereshető 
módon férjen(ek) csak hozzá. 

(30) Az illetékes Kar dékáni hivatala/tanulmányi hivatala/osztálya az elrontott és a kicserélt oklevél, 
oklevélmelléklet formanyomtatványokról nyilvántartást vezet és jegyzőkönyvet készít. A javítást 
követően új oklevelet, oklevélmellékletet kell kiadni és a rontott, kicserélt példányokat meg kell 
semmisíteni. 
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(31) Az illetékes Kar dékáni hivatala/tanulmányi hivatala/osztálya felsőoktatási intézmény az elveszett, 
ellopott vagy megsemmisült üres oklevél, oklevélmelléklet formanyomtatványokról haladéktalanul 
jegyzőkönyvet vesz fel. 

(32) Az illetékes Kar dékáni hivatala/tanulmányi hivatala/osztálya – a közfeladatot ellátó szervek 
iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelettől eltérően – az 
átadást követően elveszett, ellopott, megsemmisült oklevélről kérelemre oklevélmásodlatot állít ki a 
(4) bekezdésében meghatározott formanyomtatványon. A másodlat tartalmában megegyezik a 
törzslap (9) bekezdésében foglalt mellékletével, továbbá tartalmazza az Nftv. Vhr. 9. mellékletben 
meghatározott másodlati záradékot és a hitelesítést. A másodlat nyilvántartásának rendje 
megegyezik az oklevél nyilvántartásának rendjével. Ugyanazon oklevélről további másodlat 
kiállításakor úgy kell eljárni, mint az első másodlat kiadásakor. 

(33) Az illetékes Kar dékáni hivatala/tanulmányi hivatala/osztálya hivatalból vagy kérelemre a hibásan 
kiállított oklevelet bevonja és megsemmisíti, a törzslapon a hiba javítását a 21. § (8) bekezdés b) 
pontja szerint átvezeti, és a javított törzslap alapján az oklevelet ismét kiállítja az (5) bekezdésben 
meghatározott formanyomtatványon. Az oklevél tartalmazza az Nftv. Vhr. 9. mellékletben 
meghatározott javítási záradékot és a hitelesítést. 

(34) Ha az illetékes Kar dékáni hivatala/tanulmányi hivatala/osztálya a (33) bekezdésben foglaltak szerint 
új oklevelet állít ki, és a változás érinti az oklevélmelléklet tartalmát, akkor az oklevélmellékletet – a 
korábbi oklevélmelléklet bevonása és megsemmisítése mellett – újra kiadja. 

(35) Az illetékes Kar dékáni hivatala/tanulmányi hivatala/osztálya a (30)-(34) bekezdés szerint 
megsemmisített, elveszett, ellopott, megsemmisült (e bekezdésben a továbbiakban együtt: 
megsemmisült) oklevél, oklevélmelléklet adatait (az intézmény neve, a szervezeti egység neve, a 
formanyomtatvány megnevezése, cikkszáma, sorszáma, az oklevél tulajdonosának neve, személyes 
adatai, az oklevél, oklevélmelléklet sorszáma) az új oklevél, oklevélmelléklet kiállítását követő öt 
napon belül jelenti az Adminisztratív Igazgatóságnak, az Igazgatóság tíz napon belül bejelenti az 
Oktatási Hivatalnak Az Oktatási Hivatal a bejelentést követően gondoskodik a megsemmisült oklevél, 
oklevélmelléklet adatainak (az intézmény neve, a formanyomtatvány cikkszáma és sorszáma, oklevél, 
oklevélmelléklet sorszáma) saját honlapján történő nyilvánosságra hozataláról és az oktatásért 
felelős minisztérium hivatalos lapjában történő közzétételéről. 

(36) Az illetékes Kar dékáni hivatala/tanulmányi hivatala/osztálya az általa vagy jogelődje által kiállított 
oklevelet és oklevélmellékletet a Ket. 114. § és 121. §-ában szabályozottak szerint érvénytelenné 
nyilváníthatja, ha bebizonyosodik, hogy az oklevelet jogellenesen szerezték meg. 

(37) Az érvénytelennek nyilvánított oklevelet az illetékes Kar dékáni hivatala/tanulmányi hivatala/osztálya 
bevonja és megsemmisíti. Az illetékes Kar dékáni hivatala/tanulmányi hivatala/osztálya az 
érvénytelenné nyilvánító határozat egy eredeti példányát a megsemmisítést követő öt napon belül 
megküldi az Adminisztratív Igazgatóságnak, az Igazgatóság tíz napon belül megküldi az Oktatási 
Hivatalnak. Az Oktatási Hivatal gondoskodik az érvénytelenné nyilvánító határozatnak – az indokolás 
kivételével – a saját honlapján és az oktatásért felelős minisztérium hivatalos lapjában történő 
közzétételéről. 

(38) A (36) bekezdés szerint érvénytelennek nyilvánított oklevél alapjául szolgáló tanulmányokról a 21. § 
(11) bekezdése szerinti törzslapkivonatot kell kiállítani az érvénytelenné nyilvánító határozat jogerőre 
emelkedésével. 

 
 

47. § 
 

Átmeneti rendelkezések 
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(1) Azoknak a hallgatóknak, akik tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, de a 
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény rendelkezései szerint nem fejezik be, az Egyetem 
biztosítja a megkezdett tanulmányok befejezésének lehetőségét.  

(2) Amennyiben a korábbi rendszerű képzés szerinti szak már nem indul, a hallgató 
a) kedvezményes tanulmányi rend keretében befejezheti tanulmányait; 
b) becsatlakozhat a többciklusú képzési rendszer valamely alapképzésébe (BA, BSc); 
c) megszüntetheti hallgatói jogviszonyát. 

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó kérelmeket 
a Kari Tanulmányi Bizottság bírálja el jelen Szabályzat 24. §-ának szabályai szerint. 

(4) A (2) bekezdés b) pontjára vonatkozó kérelmek elbírálásakor jelen Szabályzat 8. §-ának szabályait kell 
alkalmazni. A Kari Kreditátviteli Bizottság a 8. §-ban meghatározottaktól eltérő követelményeket is 
előírhat.  

(5) A (2) bekezdés c) pontjára jelen Szabályzat 14. § (14) b) pont szabályait kell alkalmazni. 
(6) Amennyiben a hallgató a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott lehetőségekkel élve nem fejezi be 

tanulmányait a képesítési követelményekben meghatározott képzési idő, illetve a számára 
rendelkezésre álló támogatási idő alatt, tanulmányait a maximális tanulmányi időn belül 
költségtérítéses formában fejezheti be. 

(7) A Kari Kreditátviteli Bizottság és a Kari Tanulmányi Bizottság döntése ellen a hallgatónak joga van 
15 napon belül felülbírálati kérelmet benyújtania a Felülbírálati Bizottsághoz. 

(8) Amennyiben az egyetemi alapképzésben részt vevő hallgató valamely tanulmányi kötelezettségét 
nem teljesítette és a Szabályzat által biztosított lehetőségeit kimerítette, a tanulmányi időn belül két 
alkalommal nyújthat be dékáni méltányossági kérelmet a 11. §-ban meghatározottak szerint. 

(9) Amennyiben a hallgató  
a) mind a dékáni, mind a rektori méltányossági lehetőségét kimerítette, 2013. szeptember 1-jét 

követően sem élhet további (dékáni, rektori) méltányossági kérelemmel tanulmányai során. 
b) csak dékáni méltányossággal élt, 2013. szeptember 1-jét követően még egy rektori méltányossági 

kérelemmel élhet, kizárólag azon ügyben, amelynél dékáni méltányossági kérelmet nem nyújtott 
be. 

 
 

 
IX. Záró rendelkezések 

 
48. § 

 
(1) E Szabályzat a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével készült. 
(2) Jelen Szabályzatot a Szenátus 2015. július 13-án fogadta el és 2015. augusztus 15-én lép hatályba. 

Ezzel egyidejűleg a tárgyban kiadott korábbi szabályozás hatályát veszíti. 
    
 
 
 
 
 
Dr. Rostoványi Zsolt 
rektor 

A kiadmány hiteléül: 
Dr. Sárközi-Kerezsi Marica 
a Szenátus titkára 
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A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a BCE ESZMSZ III/1. számú szabályzata) mellékletei: 
 
III/1.1. Kari mellékletek 
III/1.2. Az egyes karok képzési programja 
III/1.3. Formanyomtatványok  
III/1.4. A fogyatékkal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító 

feltételekről  
III/1.5. Doktori Szabályzat  
III/1.6. Felvételi Szabályzat  
 
III/1.7. Az e-leckekönyvről szóló szabályzat 
III/1.8. A kérelmek kezelésének rendje 
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1. sz. melléklet 
 

Kari mellékletek 
 
 

1.1. sz. melléklet 
 

Élelmiszertudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 
 
 
A melléklet csak azokat a pontokat tartalmazza ahol a kari szabályozás eltér az egyetemi szabályozástól. 
A mellékletben nem szereplő szabályok esetében az Egyetemi TVSz és HTJSz a mérvadó. 
 
BEIRATKOZÁS, BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 
 
Az Egyetemre történő beiratkozás feltétele valamely szakra történő felvételt/átvételt rögzítő határozat. A 
hallgatói jogviszony ezzel a beiratkozással jön létre. 
A beiratkozási/ regisztrációs időszakon kívül csak az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes 
engedélyével lehet beiratkozni / bejelentési kötelezettségnek eleget tenni, különeljárási díj fizetése 
mellett. Késedelmes iratkozás/bejelentkezés esetén a hallgató, amennyiben a hónap 15. napjáig iratkozik 
attól a hónaptól, amennyiben a 15. nap után akkor csak a következő hónaptól jogosult a pénzügyi 
juttatásaira. Költségtérítési díjfizetési kötelezettség esetén a teljes félévi költségtérítési és egyéb díjakat 
ki kell fizetnie. 
A hallgatónak – minden képzési időszak (félév) megkezdése előtt – a regisztrációs időszakban a NEPTUN 
tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül be kell jelentenie, hogy az adott képzési időszakban 
folytatja-e tanulmányait, vagy hallgatói jogviszonyát szünetelteti, azaz az adott félév számára aktív vagy 
passzív félév lesz-e. Az eddigi gyakorlattal ellentétben automatikusan aktív státuszra lesz állítva az a 
hallgató, aki elmulasztja bejelentkezési kötelezettségét és rendelkezik felvett tárggyal. A változtatástól 
függetlenül minden hallgató jelentkezzen be aktív félévre nem megvárva a rendszer általi átírást! Az 
automatikus aktiválás esetén ha a hallgató mégis passzív szeretne lenne, azt külön kell kérvényeznie. A 
bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén, ha a hallgató nem vett fel tantárgyat,  az adott félévet 
passzívként tartják számon. Az aktív félévre történő bejelentkezés a feltétele a diákigazolvány 
érvényesítésének. A hallgató egybefüggően maximum 2 féléven keresztül lehet passzív. A 
szüneteltetéssel többször is élhet tanulmányai alatt, de a passzív és aktív félévek száma együttesen nem 
haladhatja meg az adott szak maximális képzési idejét. A hallgató ún. „Adat változás bejelentő lapon” 
köteles a hallgatói információs rendszerben szereplő személyi adataiban bekövetkezett változásokat - 
nevének, hallgatói azonosítójának egyidejűleg történő feltüntetésével - a Dékáni Hivatal számára 
haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az ebből származó hátrányos következmények a 
hallgatót terhelik. 
A bejelentkezés a 2. félévtől minden félévre az előző vizsgaidőszakot követő 3. munkanap végéig 
lehetséges, elektronikusan a NPTUN adatnyilvántartó programon keresztül illetve (bizonyos képzések 
esetében) személyesen a Dékáni Hivatalban. 
Késedelmes beiratkozásra/bejelentkezésre csak nagyon indokolt esetben különeljárási díj fizetése 
mellett (igazolások mellékelésével) van lehetőség (hátramaradt vizsga, nyaralás, feledékenység, nem 
lehet indok). 
Menete: 
NEPTUN (Ügyintézés>Beiratkozás) menüt kell választani, majd a megjelenő listában az aktuális félév 
mellett a lehetőségeket. Ezután a Beiratkozásnál ki kell választani az Aktívat majd a Nyilatkozom gombra 
kattintani. 
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A továbbiakban csak a munkahely és a korábbi végzettség adataihoz van hozzáférés. A 
(Beiratkozás/bejelentkezés) gomb megnyomásával aktivizálódik a beiratkozás. 
Sikeres bejelentkezés esetén az Ügyintézés>Beiratkozás-nál a féléves sor státusza elfogadva, a félév 
pedig aktív kell legyen. 
Amennyiben nem biztos benne, hogy a bejelentkezés sikerült vagy technikai problémája akadt, az 
edekd@uni-corvinus címen tud segítséget kérni. 
 
Beiratkozáskor a hallgató köteles az adott félévben teljesíteni kívánt tantárgyakat a Neptunban felvenni. 
Ha a hallgató az adott félévre nem vesz fel tantárgyat bejelentkezés érvénytelen. 
 
LECKEKÖNYV 
 
A 2009/2010. tanév II. félévétől bevezetésre került az elektronikus leckekönyv, mely a NEPTUN 
rendszerből kinyomtatott és a vonatkozó szabályzatban meghatározott rend szerint hitelesített és 
szétválaszthatatlanul összetűzött, okiratként kerül előállításra. A leckekönyv a tanulmányok és a 
végbizonyítvány (abszolutórium) igazolására szolgáló közokirat, amely tartalmazza a tanulmányi 
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatokat. A leckekönyvbe csak az e fejezetben meg határozott 
személyek, valamint a Kar Dékáni Hivatalának vezetője vagy az általa megbízott személy tehet bejegyzést. 
A hallgató köteles a NEPTUN-ból kinyomtatott kurzusfelvételi lappal a szóbeli vizsgán megjelenni. 
Kurzus felvételi lap nyomtatásának menete: 
(Tárgyak/Felvett kurzusok)-nál ki kell választani az aktuális félévet, listáztatni a kurzusokat majd a (Felvett 
kurzusok nyomtatása)-val kinyomtatni a listát. 
A kurzusfelvételi lapot legkorábban a tantárgy módosítási időszakot követő első munkanaptól, a saját 
felelősségére nyomtathatja ki a hallgató.. Az oktató köteles mind a kurzusfelvételi lapon, mind az általa 
kinyomtatott vizsgalapon a vizsga érdemjegyét rögzíteni és aláírásával ellátni. Mind a szóbeli, mind az 
írásbeli vizsga megkezdése előtt a hallgatónak jelenléti lapot kell aláírnia. A szóbeli számonkérés 
értékelése esetén vitatott esetben az oktató által aláírt vizsgalapon szereplő adatokat kell elfogadni. Ha 
a vizsgalapon korrigálni kell egy - a hallgatót érintő- adatot, arról a hallgatót még a vizsga lebonyolítása 
során, amennyiben ez nem lehetséges, azt követően haladéktalanul értesíteni kell. 
A tanulmányi időszak lezárását követően a hallgató által felvett és megszerzett kreditek számát, a 
korrigált kreditindexet, a tanulmányi átlagot a NEPTUN-ban rögzíteni kell, legkésőbb a vizsgaidőszakot 
követő 30 napon belül. 
A kurzusok teljesítéséről a hallgató a vizsgaidőszak végén kap értesítést az általa a NEPTUN-ból 
kinyomtatható kurzusteljesítési lapon. Ezt a lapot a hallgató őrzi meg, saját felhasználásra. 
Menete: 
NEPTUN (Tanulmányok/Leckekönyv). A félév kiválasztása után a (Teljesítési lap nyomtatása)-t választva 
lehet kinyomtatni. A kurzusteljesítési lap nyomtatása a hallgató felelőssége. 
A hallgató legkésőbb a vizsgaidőszak lezárulta után 14 napon belül kérelem útján kifogással élhet a 
nyilvántartásban szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben az intézetigazgatónál 
/tanszékvezetőnél, melyet az intézetigazgató/tanszékvezető 8 munkanapon belül köteles elbírálni és a 
döntésről a hallgatót (Neptun-on keresztül) és a Dékáni Hivatalt értesíteni. 
A kifogásolt értékelést a bemutatott vizsgalap, illetve az írásbeli vizsgadolgozatra írt jegy alapján - ha a 
kifogás jogosságáról meggyőződtek – javítani kell. Amennyiben az intézetigazgató/tanszékvezető a 
kifogást megalapozottnak tartja, köteles saját hatáskörben a hiba kijavítását (a Dékáni Hivatallal 
egyeztetve) elvégezni. Amennyiben a hallgató a döntéssel nem ért egyet, a kari Tanulmányi Bizottság 
eljárását kezdeményezheti. 
Amennyiben a hallgató eredménytelenül kifogásolt az intézetigazgatónál/tanszékvezetőnél, ezt (még a 
14 napos határidőn belül) jelezze a Dékáni Hivatalba. 
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A Neptunban szereplő eredmények ellenőrzése a hallgató felelőssége. 
 
Amennyiben a hallgató nem él ezzel a lehetőséggel, később már nem élhet kifogással a Neptunban 
szereplő vizsgaadatokkal kapcsolatban. 
A hallgató félévente egy alkalommal ingyenesen kérheti a Tanulmányi Osztálytól leckekönyvkivonat 
készítését. 
A hallgató részére jogviszonyának megszűnésekor a leckekönyvet ki kell adni. 
 
A 2009/2010. tanév II. félévét megelőzően hallgatói jogviszonnyal rendelkezők nyomdai úton előállított 
leckekönyvüket kötelesek a 2009/2010. I. félévi vizsgaidőszakot követően, minden vizsgajegyet és egyéb 
bejegyzést beíratva a Tanulmányi Osztályra/Hivatalba leadni, ezt követően a Hivatal őrzi azt és elvégzi a 
tanulmányok alatt a leckekönyv kitöltését, hitelesítését. 
 
ISMERETEK ELLENŐRZÉSE 
 
A félév teljesítményét az oktatók aláírással igazolják. A vizsgára történő jelentkezés feltétele az aláírás 
megléte. 
Az aláírás megszerzésének feltételeit a tantárgyi követelményrendszer tartalmazza. 
 
SZAKIRÁNY, IPARÁGI TECHNOLÓGIA ÉS MODUL VÁLASZTÁS 
 
A jelentkezés minden esetben a kari honlapról letölthető jelentkezési lapon történik a tájékoztatón 
ismertetett határidőig. 
Az élelmiszermérnök BSc képzésen az iparági technológia választás feltétele 90 teljesített kredit és a 
választott iparági technológia előkövetelményeinek teljesítése. A besorolás a férőhelyektől függően 
rangsorolás alapján történik. 
A biomérnök BSc képzésen a modul választás feltétele 90 teljesített kredit és az adott modul 5. féléves 
tantárgyai előkövetelményeinek teljesítése. A besorolás a férőhelyektől függően rangsorolás alapján 
történik. 
Az élelmiszermérnök MSc képzésen a szakirányokra történő felvétel a férőhelyektől függően rangsorolás 
alapján történik. 
 
SZAKMAI ÜZEMI GYAKORLAT 
 
A szakmai üzemi gyakorlatokkal kapcsolatos kérdésekben az illetékes tanszéket vagy Dr. Friedrich Lászlót 
(Hűtő és Állatitermék Technológiai Tanszék) a Kar gyakorlati oktatási felelősét kell keresni. 
 
SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA 
 
A szakdolgozat (diplomamunka) tartalmi és formai követelményei a Kar honlapjáról 
(http://elelmiszertudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=35452) tölthető le. A 
szakdolgozat/diplomamunka nyelve magyar, vagy amennyiben az illetékes tanszékvezető/intézetigazgató 
arra engedélyt ad, idegen nyelven is elkészíthető. A szakdolgozatot/diplomamunkát gépelt, fekete 
kemény kötésben 1 példányban és 1 példányban puha spirálozott formában, továbbá két példányban 
elektronikus adathordozón pdf formátumban kell benyújtani. A dolgozatot vízjellel kell ellátni, hogy a 
szerzői jogok ne sérüljenek. A vízjel alkalmazásának módja: Microsoft Office Word: Formátum-Háttér-
Nyomtatott vízjel. Itt adható meg a háttérszöveg pl. a hallgató neve. A dolgozatba bele kell köttetni a 
honlapról letölthető kitöltött és aláírt hallgatói nyilatkozatot. Az elektronikus hordozó kísérőjeként, a kari 
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honlapról letölthető kitöltött és aláírt „Szerzői nyilatkozat szakdolgozat és diplomamunka eredetiségéről 
és könyvtári hozzáféréséről” lapot  kell mellékelni a dolgozat beadásakor. 
A tanszéken kell leadni a két dolgozatot és egy CD-t. A Dékáni Hivatalban kell leadni a záróvizsga 
jelentkezési lapot, 1 db. CD-t a könyvtári nyilatkozattal valamint 12 összefoglalót. 
A szakdolgozatot/diplomamunkát egy külső és egy belső bíráló értékeli és a hallgató konzulense is 
osztályozza. A külső bírálónak a téma elismert szakemberének kell lennie. Szakirányú továbbképzés 
esetén a belső bíráló a hallgató konzulense is lehet. 
Az Agrár és természettudományi szakfordító szakirányú továbbképzés esetében egy bíráló értékel. 
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ZÁRÓVIZSGA 
 
Az élelmiszermérnök BSc képzés záróvizsga forgatókönyve 

Az élelmiszermérnök BSc záróvizsga a szakdolgozat védéséből és zárószigorlatból áll. 
A zárószigorlat két részből áll. Az élelmiszeripari műveletek és élelmiszeripari gazdaságtan tantárgyak 
szigorlatára a záróvizsga előtt kb. egy héttel kerül sor, mely vizsga szervezése és lebonyolítása a Dékáni 
Hivatal feladata. 
Az élelmiszertechnológia alapjai és az iparági technológia tantárgyak szigorlatára a záróvizsga keretében 
a szakdolgozat védése előtt kerül sor. 
 
A zárószigorlat során a hallgató egy-egy tételt húz a következő témakörökből: 

1. Élelmiszeripari műveletek (10 kreditnyi anyag) 
2. Élelmiszeripari gazdaságtan (gazdaságtan, folyamatszervezés, marketing, élelmiszerjog 8 

kreditnyi anyag) 
3. Élelmiszertechnológia alapjai  
4. Iparági élelmiszertechnológia (3. és 4. témakör összesen 12 kreditnyi anyag) 

A kihúzott tétel és a kiegészítő kérdések alapján a Zárószigorlati Bizottság előtt a jelöltnek szóban kell 
számot adnia ismereteiről. A tételhúzás után rövid felkészülési időt kell biztosítani. Az egyes szigorlati 
tantárgyak érdemjegyét a bizottság szavazással határozza meg (legtöbb szavazatot kapott érdemjegy). A 
zárószigorlat érdemjegyét a szigorlati tantárgyakra adott jegyek számtani átlaga adja. 
Az a jelölt, akinek valamelyik szigorlati jegye elégtelen, szakdolgozatát nem védheti meg, záróvizsgája 
elégtelen. 
A védésénél a jelölt 10 perces szabad előadásban ad számot a szakdolgozatról. Az opponensek ismertetik 
a bírálatot és a kérdéseiket. A további idő az érdemi vitára és védésre szolgál. A szakdolgozatvédés öt 
fokozatú osztályzatát a bizottság zárt ülésen (vita esetén szavazással) határozza meg a hivatalos bírálók 
által javasolt érdemjegy és a jelölt védésen nyújtott teljesítménye alapján. Szavazategyenlőség esetén 
az elnök szavazata dönt. 
 
Az élelmiszertechnológus mérnök képzés záróvizsga forgatókönyve 

Az élelmiszertechnológus mérnöki záróvizsgára az 1993. évi tanterv szerint kerül sor, mely a 
zárószigorlatból és a szakdolgozat védéséből áll. 
A záróvizsga a szakdolgozat ismertetésével kezdődik, melynek során a jelölt a téma jellegének megfelelő 
szemléltetéssel, szabad előadásban ismerteti szakdolgozatának főbb eredményeit, majd válaszol a 
kérdésekre és észrevételekre. 
A zárószigorlat tantárgykörei: szakirányú technológia, szakgéptan, élelmiszeripari gazdaságtan. 
A zárószigorlat során a hallgatóknak a kihúzott tétel és a kiegészítő kérdések alapján a Záróvizsga 
Bizottság előtt szóban kell számot adnia ismereteiről. A tételhúzás után a jelölt számára rövid felkészülési 
időt kell biztosítani. A szigorlat érdemjegyét a szigorlati tantárgyakra adott érdemjegyek számtani átlaga 
adja, a szakdolgozatvédés öt fokozatú osztályzatát a Záróvizsga Bizottság zárt ülésen – vita esetén 
szavazással – határozza meg, a hivatalos bíráló által javasolt érdemjegy és a jelölt védésen nyújtott 
teljesítménye alapján. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
 
Az okleveles élelmiszermérnök képzés záróvizsga forgatókönyve 

Az okleveles mérnöki záróvizsga zárószigorlatból és a diplomamunka védéséből áll. 
A szakirányú zárószigorlatot a szakirányért felelős tanszék szervezi (hely, eszközök, bizottsági tagok 
kiértesítése). A zárószigorlat során a hallgatónak a kihúzott tétel és a kiegészítő kérdések alapján a 
szigorlati vizsgabizottság előtt szóban kell számot adnia ismereteiről. A tételhúzás után a vizsgázó 
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számára rövid felkészülési időt kell biztosítani. A szakirányú zárószigorlat öt fokozatú osztályzatát a 
szigorlati bizottság zárt tanácskozás keretében állapítja meg. Elégtelen zárószigorlat esetén a jelölt 
diplomavédésre nem bocsátható. 
A diplomavédést a Dékáni Hivatal szervezi. A védés időtartama vizsgázónként 30-40 perc. Ebből a jelölt 
10 perces szabad előadásban ad számot a diplomamunkáról, a titkár ismerteti a bírálatot és az 
opponensek kérdéseit. A további idő az érdemi vitára és védésre szolgál. A diplomavédés öt fokozatú 
osztályzatát a Záróvizsga Bizottság zárt ülésen – vita esetén szavazással – határozza meg a hivatalos 
bírálók által javasolt érdemjegy és a jelölt védésen nyújtott teljesítménye alapján. Szavazategyenlőség 
esetén az elnök szavazata dönt. 
 
 
A biomérnök BSc képzés záróvizsga forgatókönyve 

A biomérnök BSc. záróvizsga a szakdolgozat védéséből és zárószigorlatból áll. 
A zárószigorlat két részből áll: 

 A molekuláris biológia, mikrobiális genetika és biomérnöki műveletek tantárgyak szigorlatára a 
záróvizsga előtt kb. egy héttel kerül sor, mely vizsga szervezése és lebonyolítása a Dékáni Hivatal 
feladata. 

 A környezetgazdálkodási modulon a környezettechnika tárgy, az alkalmazott biotechnológiai 
modulon a bioinformatikai alapismeretek és a környezeti biotechnológia tantárgyak szigorlatára 
a záróvizsga keretében a szakdolgozat védése előtt kerül sor. 

A záróvizsga során a jelölt a megadott tantárgyakból 1-1 tételt húz. 
A kihúzott tétel és a kiegészítő kérdések alapján a Zárószigorlati Bizottság előtt a jelöltnek szóban kell 
számot adnia ismereteiről. A tételhúzás után rövid felkészülési időt kell biztosítani. Az egyes szigorlati 
tantárgyak érdemjegyét a bizottság szavazással határozza meg (legtöbb szavazatot kapott érdemjegy). A 
zárószigorlat érdemjegyét a szigorlati tantárgyakra adott jegyek számtani átlaga adja. 
Az a jelölt, akinek valamelyik szigorlati jegye elégtelen, szakdolgozatát nem védheti meg, záróvizsgája 
elégtelen. 
 A védésnél a jelölt 10 perces szabad előadásban ad számot a szakdolgozatról. Az opponensek ismertetik 
a bírálatot és a kérdéseiket. A további idő az érdemi vitára és védésre szolgál. A szakdolgozatvédés 5 
fokozatú osztályzatát a bizottság zárt ülésen (vita esetén szavazással) határozza meg a hivatalos bírálók 
által javasolt érdemjegy és a jelölt védésen nyújtott teljesítménye alapján. Az eredmény a legtöbb 
szavazatot kapott érdemjegy. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
 
Az élelmiszermérnök MSc képzés záróvizsga forgatókönyve 

A záróvizsga két szigorlati tárgyból és a diplomadolgozat védéséből áll. 
A jelöltek általános élelmiszermérnöki ismeretek tárgyból szigorlatoznak először, melyre a záróvizsga előtt 
kb. egy héttel kerül sor. 
A tételek az Élelmiszer enzimológia, a Méréselmélet és kísérlettervezés, az Élelmiszeripari 
folyamatirányítás, (a környezet-, víz- és energiagazdálkodás), valamint a Vezetési és kommunikációs 
ismeretek című tantárgyak ismeretanyagából 8 kredit értékben kerülnek összeállításra. 
A szigorlaton 3-5 tagú Vizsgabizottság (elnök és kérdező tanárok) értékeli a jelölt tudását 5 fokozatú 
osztályzattal. 
A záróvizsga második része a differenciált szakmai ismeretek (Élelmiszer-biotechnológia vagy 
Élelmiszeripari folyamattervezés vagy Élelmiszergazdasági termékkezelés és logisztika vagy 
Élelmiszertechnológia és termékfejlesztés) tantárgy szigorlatából (12 kredit) és a diplomadolgozat 
megvédéséből áll. 
Az a jelölt, akinek valamelyik szigorlati jegye elégtelen, diploma dolgozatát nem védheti meg, 
záróvizsgája elégtelen. 

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 68



A szigorlatot és a védést az elnökből, a kérdező tanárokból és a külső szakemberekből álló Záróvizsga-
bizottság értékeli egy-egy 5 fokozatú osztályzattal. 
A záróvizsga eredményét a két szigorlatra és a védésre adott 3 osztályzat számtani átlaga adja. 
Minden egyes érdemjegyet az adott bizottság zárt ülésen (vita esetén szavazással) határoz meg. Az 
eredmény a legtöbb szavazatot kapott érdemjegy. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
 
Az élelmiszerbiztonsági- és minőségi mérnök MSc képzés záróvizsga forgatókönyve 

A záróvizsga két szigorlati tantárgyból és a diplomadolgozat védéséből áll. 
A jelöltek élelmiszerbiztonság és -minőség szakmaspecifikus ismeretei tárgyból szigorlatoznak először, 
melyre a záróvizsga előtt kb. egy héttel kerül sor. 
A tételek a Spektroszkópiai és elválasztástechnikai módszerek; Élelmiszeranalitika hagyományos és 
gyorsmódszerei; Élelmiszer toxikológia; Mérések minőségbiztosítása, Élelmiszerminőség és -biztonság 
mikrobiológiája; Molekuláris mikrobiológia és gyorsmódszerek című tantárgyak ismeretanyagából 
kerülnek összeállításra 12 kredit értékben. 
A szigorlaton 3-5 tagú Vizsgabizottság (elnök és kérdező tanárok) értékeli a jelölt tudását 5 fokozatú 
osztályzattal. 
A záróvizsga második része az élelmiszerbiztonság és -minőség általános ismeretei tantárgy szigorlatából 
és a diplomadolgozat megvédéséből áll. A szigorlati tételek a Minőségirányítás; Élelmiszer-minőség és –
biztonság jogi szabályozása, Élelmiszerbiztonsági kockázatelemzés és Élelmiszermarketing című 
tantárgyak ismeretanyagából kerülnek összeállításra 8 kredit értékben. 
Az a jelölt, akinek valamelyik szigorlati jegye elégtelen, diploma dolgozatát nem védheti meg, 
záróvizsgája elégtelen. 
A szigorlatot és a védést az elnökből, a kérdező tanárokból és a külső szakemberekből álló Záróvizsga-
bizottság értékeli egy-egy 5 fokozatú osztályzattal. 
A záróvizsga eredményét a két szigorlatra és a védésre adott 3 osztályzat számtani átlaga adja. 
 
OKLEVÉL 
 
Az oklevelet a Záróvizsga Bizottság elnöke – tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén az illetékes Kar 
dékánja által megbízott tanszék/intézet vezetője vagy az oktatási dékánhelyettes – és a dékán írja alá. 
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1.2. sz. melléklet 
 

Gazdákodástudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 
 

Utolsó módosítás időpontja:  
2014. November 25. a Kari Tanács KT-11/9/2014. (XI.25.) sz. határozatával 

 
 
A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának [a továbbiakban: Kar] Kari Tanácsa a Kari 
Hallgatói Önkormányzat egyetértésével, a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok 
figyelembevételével a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alábbi Kari mellékletet [a továbbiakban: Melléklet] 
alkotja. 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1.§ 

Dékáni méltányosság 
 

(1) A hallgató dékáni méltányossági kérelmet a TVSZ 10.§-a által szabályozott módon adhat be. 
 

2.§ 
Mintatanterven kívüli tantárgyfelvétel 

 
(1) A hallgató egy félévben mintatanterven kívül legfeljebb két tantárgyat vehet fel. 
 

3.§ 
Óraütközés 

 
(1) Az óraütközés szabályairól a TVSZ 19.§ (3) rendelkezik.  
 

4.§ 
Kedvezményes tanulmányi rend 

 
(1) A hallgató a kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó kérelmet legkésőbb a szorgalmi időszak 

első három hetében, de már a kérelmezett félévet megelőző félévben, tavaszi félév esetén október 
15-től, őszi félév esetén március 15-től adhatja be. A kedvezményes tanulmányi renddel kapcsolatos 
további szabályokat a TVSZ 20.§-a tartalmazza. 

 
5.§ 

Kredittúllépés 
 

(1) Az egyes félévekben felvehető kreditek számáról a TVSZ 29.§ (1) rendelkezik.  
(2) Az államilag támogatott vagy önköltséges képzésben a szak képzési és kimeneti 

követelményeiben/képesítési követelményeiben az oklevél megszerzéséhez kötelezően előírt 
kreditek túllépéséről a TVSZ 29.§ (2) rendelkezik. Ez alól kivételt képez: 
a) A CEMS programban részt vevő hallgatók tantárgyfelvétele. 
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6.§ 
Kérvények kezelésének általános rendje 

 
(1) A megfelelően, szabályosan és hiánytalanul kitöltött, mellékletekkel ellátott kérvények elbírálási 

ideje 21 nap. 
(2) A kérvények elbírálásának ideje alatt a hallgató nem mentesül a tanulmányi kötelezettségei alól. 
 

7.§ 
A vizsgáztatás általános rendje 

 
(1) A vizsgák helyszínét a tanszékek kötelesek a vizsga kezdete előtt elektronikus felületen minimum  

1 órával közzé tenni, ezután változtatni azon már nem lehet. Ha nem teszik ezt meg, abban az 
esetben új vizsgaidőpont kiírására kerül sor. 

 
II. 

Alapképzésre vonatkozó szabályok 
 

8.§ 
Szakváltás 

 
(1) A TVSZ 32. §-a által szabályozott szakváltás az alábbi feltételek teljesítése esetén lehetséges, 

amennyiben a hallgató: 
a) 60 kreditet teljesített és 
b) kumulált tanulmányi átlaga eléri a 3,50-t, és 
c) az Egyetemre történő bekerülésének évében felvételi pontszáma elérte azon szak felvételi 

ponthatárának legalább 90%-át ahova át szeretne jelentkezni és 
d) idegen nyelvű szakra történő szakváltás esetén, a felvételi során meghatározott nyelvvizsga 

kritériumnak is megfelel. 
(2) A szakváltás megtagadható kapacitás indok és egyéb, az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes 

vagy a befogadó szak szakfelelőse által feltételként meghatározott tanulmányi indok alapján. 
(3) Munkarendváltás esetén ugyanúgy kell eljárni, mint a szakváltás esetében, mivel a 

munkarendváltás szakváltásnak minősül. 
(4) Szakok közötti kreditátvitel esetén a befogadó szak tanterve által megadott kreditértékek az 

irányadók. 
 

9.§ 
Specializációválasztás, szakirányválasztás, specializációváltás, szakirányváltás 

 
(1) A szakirányválasztás általános feltételéről a Tanulmányi es Vizsgaszabályzat 31.§ (1) bekezdése 

rendelkezik, amelynek vizsgálata a szakirányjelentkezést megelőzően a kari rendszergazda és az 
érintett kari szervezeti egységek közös feladata. 

(2) Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon az első három félévet követően választanak 
specializációt a hallgatók. A specializációra történő jelentkezések elbírálásakor a szakfelelős által 
feltételként kihirdetetett szaktantárgyak teljesítésekor elért eredmények képezik a rangsorolás 
alapját. 

(3) Pénzügy és számvitel alapképzési szakon az első négy félévet követően választanak specializációt a 
hallgatók. A specializációra történő jelentkezések elbírálásakor a szakfelelős által feltételként 
kihirdetetett szaktantárgyak teljesítésekor elért eredmények képezik a rangsorolás alapját. 
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(4) Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szakon az első három félévet követően 
választanak specializációt a hallgatók. A specializációra történő jelentkezések elbírálásakor a 
szakfelelős által feltételként kihirdetetett szaktantárgyak teljesítésekor elért eredmények képezik a 
rangsorolás alapját. 

(5) Az a hallgató, aki nem került be specializációra/szakirányra, a specializációra/szakirányra való 
bekerülés feltételeinek teljesítése után újra jelentkezhet, és addig folytathatja tanulmányait a 
szakon meghirdetett egyéb, nem specializációhoz/szakirányhoz tartozó tantárgyak felvételével. 

 
10.§ 

Szakmai gyakorlat 
 

(1) A szakmai gyakorlat legfőbb célja az Egyetemen megszerzett tudás és készségek valós gazdasági 
környezetben való elmélyítése és továbbfejlesztése, s az alapképzési szakok hallgatóinak szakmai 
készségfejlesztése és munkaerő-piaci vonzerejük növelése. A szakmai gyakorlat során a hallgatónak 
tovább kell fejlesztenie, illetve el kell mélyítenie az addigi tanulmányai alatt megszerzett 
készségeket és ismereteket, így szolgál a munkaerőpiacon elvárt kompetenciák fejlesztésére: 
a) az önálló problémamegoldó-képességének fejlesztésére; 
b) a csapatmunkában való részvétel erősítésére; 
c) az önálló munkavégzés képességének fejlesztésére; 
d) a kommunikáció fejlesztésére, az idegen nyelv(ek) gyakorlására; 
e) a döntés-előkészítése fejlesztésére. 

(2) Szakmai gyakorlatot a hallgatóknak az alábbi szakokon kell elvégezniük: 
Szak Szakmai gyakorlat 
Gazdálkodási és menedzsment (BA) 480 óra 
Gazdasági és vidékfejlesztési 
agrármérnök (BSc) 

480 óra 

Kereskedelem és marketing (BA) 480 óra 
Nemzetközi gazdálkodás (BA) 480 óra 
Pénzügy és számvitel (BA) 480 óra 
Turizmus-vendéglátás (BA) 480 óra 
Gazdasági és vidékfejlesztési 
agrármérnök (BSc) 

A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze:  
 a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen, 

legalább 3 hét gyakorlati képzésből, amelynek teljesítése 
kreditérték nélküli kritérium feltétel, valamint  

 egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatból. 
Gazdaságinformatikus (BSc) 240 óra (tanulmányaikat 2014.09.01. előtt kezdett hallgatók) 

320 óra (tanulmányaikat 2014.09.01. után kezdett hallgatók) 
Gazdaságinformatikus (MSc) 160 óra (tanulmányaikat 2014.09.01. előtt kezdett hallgatók) 

240 óra (tanulmányaikat 2014.09.01. után kezdett hallgatók) 
 
(3) A szakmai gyakorlati befogadóhely lehet hazai es külföldi vállalat, intézmény, valamint non-profit 

szervezet (kis- vagy középvállalat, nagyvállalat, transz- vagy multinacionális vállalat, minisztérium, 
önkormányzat, egyéb kormányzati szerv, kamara, külföldi képviselet, nemzetközi szervezet, 
kutatóintézet, non-profit szervezet), ahol: 
a) a hallgatót tanulmányainak megfelelő szakterületen foglalkoztatja; 
b) biztosítja a gyakorlat lebonyolításához szükséges helyet, eszközöket, valamint a szükséges 

szakmai felügyeletet, irányítást; 
c) a hallgató részére foglalkoztatása megkezdése előtt munkavédelmi oktatást tart; 
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d) foglalkoztatás időtartama a heti 40 órát nem haladja meg, de a kötelező szakmai gyakorlat alatt 
eléri az előirt munkaóra mennyiséget. 

(4) Nem lehet szakmai gyakorlati befogadóhely a hallgató saját tulajdonú vállalkozása és egyetemi 
hallgatói/diákszervezet. Közvetítő szervezetek esetében (pl. diákszövetkezet) a befogadóhelyek 
szerződéskötés céljából a közvetítő szervezet számít, de a szakmai gyakorlati beszámoló a tényleges 
munkavégzés helyére kell vonatkozzon. 

(5) A hallgató a szakmai gyakorlatát külföldön is teljesítheti, amennyiben a szakmai gyakorlat megfelel 
a szakmai gyakorlattal illetve a gyakorlati befogadóhellyel szemben felállított 1-4. bekezdéseknek. 
A formai feltételei azonban módosíthatók a más jogi vagy kulturális környezethez, vagy a más 
szervezési szabályokhoz való igazodás érdekében és kényszere következtében, a szükséges 
mértékig. 

(6) A szakmai gyakorlatot az alábbi módokon lehet teljesíteni: 
A) Kredit értékű szakmai gyakorlat esetében, alapképzési szakon: 

a) hat aktív félév teljesítését követően, megszakítás nélkül 
b) hat aktív félév teljesítését követően, két egyenlő részben, legfeljebb két hét megszakítással 
c) négy aktív félév teljesítését követően, szorgalmi időszakon kívül, megszakítás nélkül 
d) négy aktív félév teljesítését követően, szorgalmi időszakon kívül, két egyenlő részben, 

legfeljebb két hét megszakítással 
e) az Egyetem és a szakmai gyakorlati programot meghirdető munkaadó által megkötött egyedi 

megállapodás szerint. 
B) Kredit nélküli szakmai gyakorlat esetében alapképzési szakon: négy aktív félév teljesítését 
követően megszakítás nélkül 
C) Kredit nélküli szakmai gyakorlat esetében mesterszakon: megszakítás nélkül, előfeltételek 
nélkül. 

(7) A szakmai gyakorlatot kizárólag egy fogadóhelyen lehet teljesíteni. Egy vállalatcsoport különböző 
vállalatainál elvégzett szakmai gyakorlat is egy fogadóhelyen teljesített szakmai gyakorlatnak 
tekintendő.  

(8) Esti, levelező vagy távoktatási formában, amennyiben a hallgató tanulmányai alatt gazdálkodó 
szervezetnél összesen legalább 6 hónapig alkalmazásban áll, az ott végzett munka beszámítható 
szakmai gyakorlatként abban az esetben, amennyiben a munkahely megfelel a szakmai gyakorlati 
hellyel szemben támasztott követelményeknek. A szakmai gyakorlati beszámolót, illetve a teljesítés 
egyéb formai elemeit azonban ebben az esetben is teljesíteni kell. 

(9) A szakmai gyakorlat felvételének és elfogadtatásának folyamata 
a) A hallgató tájékozódás céljából köteles felvenni a kapcsolatot a szakfelelős által kijelölt szakmai 

gyakorlatszervezővel. A szakmai gyakorlatok adott szakra vonatkozó további részletes elvárásait 
az adott szak felelőse ismerteti a hallgatókkal. Az intézetek kötelessége közzétenni az intézeti 
szakmai gyakorlatszervezők elektronikus elérhetőségét, fogadóóráját. 

b) Szakmai gyakorlat elfogadóhelyének megszervezése két módon történhet: 
 az Egyetem saját vállalati kapcsolatrendszere segítségével biztosit szakmai gyakorlati 

lehetőséget; 
 A hallgató önmaga keres szakmai gyakorlati befogadóhelyet. 

c) Szakmai gyakorlat elfogadtatása: mindkét fenti esetben a hallgatónak a kötelező szakmai 
gyakorlatot, annak megkezdését megelőzően legkésőbb 15 nappal, külföldi befogadóhely esetén 
30 nappal a kötelező szakmai gyakorlat megkezdését megelőzően engedélyeztetnie kell a szak 
által kijelölt szakmai gyakorlatszervezővel és a Dékáni Hivatal Karrier és Alumni Irodával. 

d) A szakmai gyakorlatra vonatkozóan az Egyetem és a gyakorlatot bonyolító szervezet 
együttműködési megállapodást köt. 

e) A hallgató kitölti es benyújtja a Szakmai Gyakorlat kérelmet, hogy a szakmai gyakorlat tantárgyat 
a Netpun rendszerben felvehesse. 
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f) A szakmai gyakorlat sikeres teljesítése után a hallgatok írásos szakmai beszámolót készítenek, 
amelynek kötelezően tartalmazni kell az alábbi elemeket: 

 A vállalat (gazdálkodó szervezet) bemutatása 
 Az érintett ágazat rövid bemutatása 
 A kapott feladat leírása 
 A végzett munka és eredményei 
 A szerzett tapasztalatok értékelése 
 Javaslatok és észrevételek, amely a szakmai gyakorlat hatékonyságát javíthatják. 

g) A beszámoló a képzés nyelven készül, a szakfelelős előzetes engedélye alapján azonban 
készülhet idegen nyelven is. A Szakmai Beszámolót a külső konzulens aláírásával hitelesíti. 

h) A foglalkoztató a szakmai gyakorlat teljesítését a „Munkahelyi vezetői értékelés" nyomtatvány 
kitöltésével, aláírásával, továbbá a hallgató által a szakmai gyakorlatról készített írásos 
beszámoló szignálásával igazolja. A „Munkahelyi vezetői értékelés" nyomtatvány egyik 
példányát a hallgató a Dékáni Hivatal Karrier és Alumni Irodában, további egy példányát pedig 
a szakmai gyakorlat szervezőjének adja le a szakmai gyakorlat befejezését követő 8 napon belül.  

i) A szakmai gyakorlat minősítéséről és elfogadásáról a külső konzulens értékelését figyelembe 
véve a szakmai gyakorlatszervező dönt. Kredit értékű szakmai gyakorlat esetében a szakmai 
gyakorlat végső érdemjegyének kialakítása során a külső konzulens által a Munkahelyi vezetői 
értékelésen, illetve a belső konzulens által a szakmai beszámolóra adott érdemjegyek számtani 
átlaga, két tizedes jegyig számolva. A szakmai gyakorlat minősítése az alábbi határértékek 
figyelembevételével történik: 

 jeles, ha az átlag   4,5 – 5,0 
 jó, ha az átlag   3,5 – 4,4 
 közepes, ha az átlag  2,5 – 3,4 
 elégséges, ha az átlag  2,0 – 2,4 
 elégtelen, ha az átlag  2,00 alatt van 

Amennyiben a szakmai gyakorlathoz az operatív tanterv nem rendel kreditet, a szakmai 
gyakorlatszervező dönt az aláírás megadásáról vagy megtagadásáról.  

j) A hallgató a szakmai gyakorlatát követően 14 napon belül, de amennyiben a hallgató az utolsó 
félévben teljesíti a kötelező szakmai gyakorlatát, akkor legkésőbb 20 nappal a záróvizsga időszak 
kitűzött időpontja előtt köteles írásbeli szakmai gyakorlati beszámolót készíteni és benyújtani a 
szakfelelős által kijelölt szakmai gyakorlatszervezőnek.  

k) Amennyiben a beszámoló nem felel meg az előirt feltételeknek, azt a hallgató a visszautasítást 
követő hét napon belül – javítva – köteles újra benyújtani. Harmadik alkalommal elutasított 
beszámoló esetén a szakmai gyakorlat megismétlése szükséges. 

l) Amennyiben a gyakorlat ellenőrzésekor vagy a szakmai gyakorlati beszámolóból megállapítható, 
hogy a hallgató nem teljesítette a szakmai gyakorlatát vagy nem az előírtaknak megfelelően (pl. 
időtartam vagy feladat), úgy a szakmai gyakorlatát meg kell ismételnie. 

(10) A hallgató jogai és kötelezettségei a szakmai gyakorlat vonatkozásában: 
a) A szakmai gyakorlaton részt vevő hallgató részére a Felsőoktatási törvényben előírt díjat fizet a 

szakmai gyakorlati befogadóhely; 
b) Az alapképzésben folyó gyakorlati képzés tekintetében az érdekvédelem és a munkavédelem 

tekintetében a hallgatót megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít 
a munkavállalók részére. A hallgató foglalkoztatására alkalmazni kell a munkavédelemre 
vonatkozó jogszabályokat. A hallgató a gyakorlati képzéssel kapcsolatos igényeinek 
érvényesítése érdekében – a munkaügyi jogvitára vonatkozó rendelkezések szerint – jogvitát 
kezdeményezhet. E rendelkezések alkalmazásában a munkavállalón a hallgatót, munkáltatón a 
gyakorlati befogadóhelyet, munkaviszonyon a hallgatói jogviszonyt kell érteni; 
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c) A hallgatónak kötelezettsége legjobb tudása és képességei szerint elvégeznie a rábízott 
feladatokat; 

d) A hallgató köteles betartani a vonatkozó jogszabályokat és a szervezet szabályzataiban előirt 
magatartást köteles tanúsítani (pl. munkaidő, szolgálati hely, öltözék, biztonsági szabályok stb.); 

e) A szakmai gyakorlaton lévő hallgatótól elvárt, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem 
Gazdálkodástudományi Kara szakmai színvonalának, presztizsének és hírnevének megfelelően 
képviselje munkavégzésével és viselkedésével az egyetemet, öregbítve annak hírnevét; 

f) A hallgató – a jelen szabályzatban korábban ismertetett követelményeknek megfelelően – 
köteles beszámolni a szakmai gyakorlata alatt nyújtott teljesítményéről. 

(11) Szakmai gyakorlattal kapcsolatos általános szabályok 
a) A szakmai gyakorlat szerves részét képezi a képzési programnak, így a hallgató csak elfogadott 

szakmai gyakorlattal (szakmai gyakorlati beszámolóval) bocsátható záróvizsgára. 
b) A szakmai gyakorlat alól felmentés nem adható. Más szakon végzett szakmai gyakorlatot a 

Kreditátviteli Szabályzat vonatkozó rendelkezése alapján nem lehet elfogadtatni. 
c) A TVSZ 30 § (2) paragrafusát azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy a kötelező szakmai 

gyakorlatra kapott jegy nem számit bele az ösztöndíj átlagba, ennek megfelelően ösztöndíjat ez 
után nem kaphat a hallgató. 

d) Kredit értékű szakmai gyakorlat esetében a szakmai gyakorlat szerződésben rögzített időtartama 
és a szorgalmi időszak átfedésbe kerül, vizsgakurzusokon kívül maximum két tantárgy felvétele 
lehetséges szakmai gyakorlatos kérelem benyújtása mellett, amelyhez a munkaadó 
hozzájárulását is csatolni kell.  

e) Kredit érték nélküli szakmai gyakorlat esetében a szakmai gyakorlaton való részvétel nem 
akadályozhatja a hallgató tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését, illetve a szakmai gyakorlati 
elfoglaltság nem lehet kérvény indoklása, illetve kifejezetten nem jelenthet felmentést a 
óralátogatási kötelezettség alól. Ezen feltétel alól sem dékáni, sem rektori méltányosságban nem 
kérhető felmentés. 

f) Szakmai gyakorlatot passzív félévben nem lehet teljesíteni. A passzív félévet követő nyári időszak 
is passzív időszaknak számít. 

g) A szakmai gyakorlat szorgalmi időszakon kívül, nyáron való teljesítése esetén, a hallgató 
kizárólag a teljesítést követő aktív félévben adhatja le a beszámolót és a munkáltató értékelését, 
a szakfelelős által kijelölt szakmai gyakorlatszervezőnél. Az elektronikus nyilvántartási 
rendszerben is ekkor kell felvennie a tantárgyat a hallgatónak. 

(12) Minőségbiztosítás: 
a) A szakmai gyakorlat minőségbiztosítása a szakfelelős feladata és felelőssége. 
b) A minőségbiztosítás részeként a szakfelelős a szakmai gyakorlatra vonatkozó előírásokat 

folyamatosan igazítja a szak KKK-ban megfogalmazott kompetenciakövetelményekhez. Ennek 
alapján szükség esetén módosítja a hallgatókkal és a szakmai gyakorlati hellyel szembeni 
elvárásokat. 

c) A szakfelelős vagy megbízottja a szakmai gyakorlat ideje alatt szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a 
szakmai befogadóhelyek egy részét és a hallgatók által ott végzett munkát. 

d) A hallgatók szakmai gyakorlati, illetve a vállalatok beszámolói összesítésre és értékelésre 
kerülnek. Az összesítésben foglaltakat megvitatja és értékeli egy, egyetemi-, munkáltatói- és 
hallgatói képviselők által alkotott munkacsoport. A megállapításokról jegyzőkönyv készül. 

e) A megállapítások alapján - szükség esetén - a szakfelelős módosításokat hajt(hat) végre a 
szakmai gyakorlatok szervezésében és működtetésében. 

 
11.§ 

Komplex vizsga 
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(1) Az alapképzések közül a hallgatók komplex vizsgát kizárólagosan a Gazdaságinformatikus (BSc) 
alapképzési szakon tesznek. A komplex vizsgát a szakfelelős által kihirdetett tantárgyak, illetve 
témakörök alkotják. 

(2) A komplex vizsga lehet szóbeli és/vagy írásbeli vizsga. 
(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulámanyi és Vizsgaszabályzat 34. §-a 

tartalmazza. 
 

12.§ 
11 A végbizonyítvány (abszolutórium) feltétele8 

 
(1) A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei a következők: 

a) A maximális képzési idő alatt a képzési és kimeneti követelményekben előírt, az oklevél 
megszerzéséhez szükséges kreditpontok (180, illetve 210 kredit) megfelelő, az operatív tantervek 
által előírt struktúrában történő teljesítése. Az előírt kreditmennyiség minimum 2/3 részét az 
anyaegyetemen kell teljesíteni; 

b) a gyakorlatigényes alapképzési szakokon előirt szakmai gyakorlat teljesítése; 
c) a Gazdaságinformatikus (BSc) alapképzési szakon a komplex vizsga sikeres teljesítése. 

 
 

13. § 
A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei 

 
(1) A szakdolgozattal szembeni tartalmi és formai követelményeket a 2. számú melléklet tartalmazza. 
(2) Párhuzamos képzése(le)n leadott, több szakdolgozat esetén a hallgató köteles nyilatkozni arról, 

hogy a szakdolgozatok közötti átfedés nem haladja meg a 10%-ot. 
(3) A szakdolgozat beadási határidejét a Kar adott tanévi időbeosztás – a záróvizsgákkal összhangban 

– rögzíti. A hallgatók – külön eljárási díj fejében – a beadási határidőt követően még egy hétig 
adhatják be szakdolgozatukat. Ezt követően a szakdolgozat beadására csak a következő (fél)évben 
meghirdetett szakdolgozat beadási időszakában kerülhet sor. 

(4) A hallgató által hivatalosan leadott szakdolgozat nem vonható vissza. A szakdolgozat újraírására 
vagy egy új diplomamunka beadására csak akkor van lehetőség, ha a szakdolgozatot mindkét bíráló 
„elégtelen”-re értékelte. 

(5) Amennyiben a bíráló(k) elfogadják a szakdolgozatot, de a hallgató a szóbeli védésen elégtelen 
érdemjegyet kap, úgy a már beadott és elbírált szakdolgozatot a kapott írásbeli bírálati érdemjegyek 
megtartásával legkorábban a következő záróvizsga-időszakban védheti meg újra. 

(6) A bírálók a leadott szakdolgozat bírálati érdemjegyjegyén – írásbeli indokolás alapján – az oktatási 
dékánhelyettes írásbeli jóváhagyását követően változtathatnak. 

 
14. § 

A záróvizsga 
 
(1) A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha 

a) az abszolutóriumot (végbizonyítványt) megszerezte, 
b) szakdolgozatát benyújtotta és azt a bíráló elfogadta vagy a bírálók elfogadták. 

8 A Kari Tanács 2014. November 25-I határozata alapján a TVSZ módosítások szerinti abszolutórium számítási mód a 2014-
2015/1 félév vizsgaidőszakának utolsó napján lép hatályba. 
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(2) A záróvizsga a felsőfokú iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges számonkérés, amely során a 
hallgató záróvizsga bizottság előtt megvédi a szakdolgozatot és felel a záróvizsga követelményeként 
meghatározott – szakdolgozathoz kapcsolódó – témakörökből. 

(3) A záróvizsgára kapott érdemjegy a bírálati érdemjegy vagy érdemjegyek és a szóbeli védésre kapott 
érdemjegy számtani átlaga, két tizedes jegyig számolva. 

 
15. § 

Az oklevél 
 
(1) Az oklevél kiállításának feltétele: 

a) az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzése, 
b) sikeres záróvizsga letétele, 
c) az előírt nyelvvizsga követelmények teljesítése: Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és 

marketing, Pénzügy és számvitel alapképzési szakokon legalább egy középfokú, szakmailag 
bővített, „C" típusú, államilag elismert nyelvvizsga vagy egy általános „C" típusú, felsőfokú 
nyelvvizsga, Nemzetközi gazdálkodás és Turizmus-vendéglátás szakokon legalább két középfokú, 
szakmailag bővített, „C" típusú, államilag elismert nyelvvizsga, amelyekből az egyik 
helyettesíthető egy általános, „C" típusú felsőfokú nyelvvizsgával, Gazdasági és vidékfejlesztési 
agrármérnök és Gazdaságinformatikus alapképzési szakon legalább egy középfokú, általános, 
„C" típusú államilag elismert nyelvvizsga. 

(2) Az oklevél minősítése az alábbi tételek súlyozott átlagából adódik, két tizedes jegyig számolva: 
a) kötelező és (a tanterv által előírt kreditmennyiségben) a szakmai kötelezően 

választható/szakirány kötelezően választható tantárgyak jegyeinek átlaga, 
b) a záróvizsgára kapott érdemjegy kétszeres súllyal, 
c) Gazdaságinformatikus (BSc) alapképzési szakon a komplex vizsgára kapott érdemjegy. 

(3) A (2) bekezdésben kapott átlag alapján az oklevél minősítése az alábbi határértékek 
figyelembevételével történik:  
a) kiváló, ha az átlag   4,81-5,00 
b) jeles, ha az átlag   4,51-4,80 
c) jó, ha az átlag    3,51-4,50 
d) közepes, ha az átlag   3,00-3,50 
e) elégséges, ha az átlag   2,99 alatt van 

(4) Kitüntetéses oklevelet kap az a hallgató, aki a záróvizsgán 5.00 számtani átlagot ért el, az 
alapszigorlatai (ha voltak) jeles(ek), az összes többi utolsó érvényes jegye legalább négyes és az 
indexben szereplő valamennyi jegye legalább hármas. 

 
 

III. 
Mesterképzésre vonatkozó szabályok 

 
16.§ 

Szakváltás 
 
(1) A TVSZ 32 §-a által szabályozott szakváltás az alábbi feltételek teljesítése esetén lehetséges, 

amennyiben a hallgató: 
a) 30 kreditet teljesített és 
b) kumulált tanulmányi átlaga eléri a 3,50-t, és 
c) az Egyetemre történő bekerülésének évében felvételi pontszáma elérte azon szak felvételi 

ponthatárának legalább 90%-át ahová át szeretne jelentkezni és 
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d) idegen nyelvű szakra történő szakváltás esetén, a felvételi során meghatározott nyelvvizsga 
kritériumnak is megfelel. 

(2) A szakváltás megtagadható kapacitás indok és egyéb, az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes 
vagy a befogadó szak szakfelelőse által feltételként meghatározott tanulmányi indok alapján. 

(3) Munkarendváltás esetén ugyanúgy kell eljárni, mint a szakváltás esetében, mivel a 
munkarendváltás szakváltásnak minősül. 

(4) Szakok közötti kreditátvitel esetén a befogadó szak tanterve által megadott kreditértékek az 
irányadók. 

 
17.§ 

Specializációválasztás/Szakirányválasztás, specializációváltás/szakirányváltás 
 
(1) A specializációválasztás/szakirányválasztás általános feltételéről a Tanulmányi es Vizsgaszabályzat 

31. § (1) bekezdése rendelkezik, amelynek vizsgálata a specializációra, szakirányra történő 
jelentkezést megelőzően a kari rendszergazda és az érintett kari szervezeti egységek közös feladata. 

(2) Pénzügy, számvitel, valamint vezetés és szervezés mesterképzési szakon az első félévet követően 
választanak specializációta hallgatók. A specializációra történő jelentkezések elbírálásakor a 
szakfelelős által feltételként kihirdetetett szaktantárgyak teljesítésekor elért eredmények képezik a 
rangsorolás alapját. 

(3) Az a hallgató, aki nem került be specializációra/szakirányra, a speiclaizációra/szakirányra való 
bekerülés feltételeinek teljesítése után újra jelentkezhet, és addig folytathatja tanulmányait a 
szakon meghirdetett egyéb, nem specializációhoz/szakirányhoz tartozó tantárgyak felvételével. 

(4) A specilizációváltás/szakirányváltás általános feltételeit és lehetőségeit a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat 33. §-a tartalmazza. A specializációváltásra/szakirányváltásra a 
specializációváltást/szakirányválasztást követő első aktív félév végéig van lehetőség. 

(5) A szakirányváltáshoz szükséges a befogadó és az elbocsátó szakirány felelősének hozzájárulása is, 
amelyet a tanulmányi hivatal szerez be. 

(6) Szakirányváltási kérelmet a hallgatónak a félév végén van lehetősége leadni, őszi félév esetén 
január 1-től 15-ig, tavaszi félév esetén június 15-től 30-ig. 

 
18.§ 

Komplex vizsga 
 
(1) A komplex vizsga a záróvizsga részét képezi. A komplex vizsgát a szakfelelős által kihirdetett 

kötelező tantárgyak, vagy a kötelező tantárgyak tananyagából meghatározott témakörök alkotják. 
(2) A komplex vizsga lehet szóbeli és/vagy írásbeli vizsga. 
(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34.§-a 

tartalmazza. 
 

19.§ 
A végbizonyítvány (abszolutórium) feltétele9 

 
(1) A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei a következők: 

a) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 2. számú mellékletében szereplő maximális képzési idő alatt 
a képzési és kimeneti követelményekben az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditpontok (120 
kredit) megfelelő, az operatív tantervek által előirt struktúrában történő teljesítése. 

9 A Kari Tanács 2014. November 25-I határozata alapján a TVSZ módosítások szerinti abszolutórium számítási mód a 2014-
2015/1 félév vizsgaidőszakának utolsó napján lép hatályba. 
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b) Az előirt kreditmennyiség minimum 2/3 részét az anyaegyetemen kell teljesíteni. 
 

20.§ 
A diplomamunka tartalmi és formai követelményei 

 
(1) A diplomamunka teljes (de mellékletek nélküli) terjedelme legalább 50 oldal; az ideális 

diplomamunkat teljes (de mellékletek nélküli) terjedelme 60-80 oldal közötti. 
(2) A diplomamunkával szembeni tartalmi és formai követelményeket az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 
(3) Párhuzamos képzése(ke)n leadott, több diplomamunka eseten a hallgató köteles nyilatkozni arról, 

hogy a diplomamunkák közötti átfedés nem haladja meg a 10%-ot. 
(4) A Master of Business Administration mesterképzési szakon a hallgatók készíthetnek 

esettanulmányra épülő diplomamunkát is a hagyományos diplomamunka helyett, amely 15-20 oldal 
szöveges összefoglaló részből, s 40-60 kinyomtatott diából áll. Ez utóbbi diplomamunkát is – az 
egyetemi szabályoknak megfelelően – 1 gépelt, bekötött példányban kell leadni. Az 
esettanulmányra épülő diplomamunkára minden egyéb tekintetben – beleértve a hivatkozásokat és 
irodalomjegyzéket is – ugyanazok a tartalmi és formai követelmények vonatkoznak, mint a 
hagyományos diplomamunkára. Elbírálásuk ugyanúgy történik, mint minden más diplomamunka 
esetén. 

 
21. § 

A záróvizsga 
 
(1) A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha 

a) az abszolutóriumot (végbizonyítványt) megszerezte, 
b) diplomamunkát benyújtotta és azt két bíráló elfogadta. 

(2) A záróvizsga a felsőfokú iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges számonkérés, amely során  
a) komplex vizsgán ad számot a szakmai ismereteiről, valamint  
b) megvédi a diplomamunkát és  
c) felel a záróvizsga követelményeként meghatározott – diplomamunkához kapcsolódó – 

témakörökből. 
(3) A záróvizsgára kapott érdemjegy a két bíráló által adott érdemjegy és a szóbeli védésre kapott 

érdemjegy számtani átlaga, két tizedes jegyig számolva. 
17 

22.§ 
Az oklevél 

 
(1) Az oklevél kiállításának feltétele: 

a) az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzése, 
b) sikeres záróvizsga letétele, 
c) az előirt nyelvvizsga követelmények teljesítése: Gazdaságinformatikus, Vidékfejlesztési 

agrármérnök mesterképzési szakon államilag elismert legalább középfokú (B2) komplex típusú 
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely 
olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van. 
Logisztikai menedzsment, Marketing, Master of Business Administration, Pénzügy, Regionális 
és környezetgazdaságtan, Számvitel, Turizmus menedzsment, Vállalkozásfejlesztés, Vezetés és 
szervezés mesterképzési szakokon angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú (B2) 
komplex típusú nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert legalább B2 
(középfokú) komplex típusú szaknyelvi nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből államilag 
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elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga letétele, illetve ezekkel egyenértékű érettségi 
bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

(2) Az oklevél minősítése az alábbi tételek súlyozott átlagából adódik, két tizedes jegyig számolva: 
a) a kötelező tantárgyak érdemjegyeinek átlaga, 
b) a komplex vizsgára kapott érdemjegy, 
c) a záróvizsgára kapott érdemjegy kétszeres súllyal, 

(3) A (2) bekezdésben kapott átlag alapján az oklevél minősítése az alábbi határértékek 
figyelembevételével történik: 
a) kiváló, ha az átlag   4,81-5,00 
b) jeles, ha az átlag   4,51-4,80 
c) jó, ha az átlag    3,51-4,50 
d) közepes, ha az átlag   3,00-3,50 
e) elégséges, ha az átlag   2,99 alatt van. 

(4) Kitüntetéses oklevelet kap az a hallgató, aki a záróvizsgán 5,00 számtani átlagot ért el, az 
alapszigorlatai (ha voltak) jeles(ek), az összes többi utolsó érvényes jegye legalább négyes és az 
indexben szereplő valamennyi jegye legálabb hármas. 

1 
 

IV. 
Hagyományos képzésre vonatkozó szabályok 

 
23. § 

Kötelező szigorlatok 
 
(1) A gazdálkodási-, gazdálkodási szakos közgazdász tanár- és gazdálkodási-kommunikáció szakokon 

legkésőbb a hatodik félév végéig (IV évfolyam és egyben szakirányra kerülés előtt) két alapozó 
szigorlat (közgazdasági és módszertani) letétele kötelező. A közgazdász tanár szakos hallgatók a 
fenti határidőig pszichológiai-pedagógiai alapszigorlatot is tesznek. 

(2) Gazdálkodási-, gazdálkodási szakos közgazdász tanár-, gazdálkodási-kommunikáció szakon a 
módszertani szigorlat a következő tantárgyakból áll: Analízis, Lineáris algebra és programozás, 
Valószínűségszámítás, Statisztika I., Statisztika II. 

(3) A módszertani szigorlat tantárgyai az Intenzív módszertani program keretén belül: Analízis (IMP), 
Lineáris algebra (IMP), Valószínűségszámítás (IMP), Optimumszámítás (IMP), Statisztika I. (IMP), 
Statisztika II. (IMP) 

(4) Gazdálkodási-, gazdálkodási szakos közgazdász tanár-, gazdálkodási-kommunikáció szakon a 
közgazdasági szigorlat tárgyai: Mikroökonómia, Mikroökonómia I/2, Makroökonómia, 
Makroökonómia I/2. 

(5) A közgazdasági szigorlat tantárgyai az Intenzív módszertani program keretén belül: Mikroökonómia 
I/1 (IMP), Mikroökonómia I/2 (IMP), Piacszerkezetek (IMP), Makroökonómia I/1 (IMP), 
Makroökonómia I/2 (IMP). 

(6) Gazdasági informatika szakon a hatodik félév végéig módszertani, a nyolcadik félév végéig 
gazdálkodástani szigorlatot kell tenni. 

(7) Gazdasági informatika szakon a gazdálkodástani szigorlat tárgyai: Mikroökonómia, 
Makroökonómia, Vállalatgazdaságtan, Vállalati stratégia. 

(8) Gazdasági informatika szakon a módszertani szigorlat tárgyai: Statisztika, Számítástudomány, 
Modellezés. 

(9) Gazdálkodási- és gazdálkodási szakos közgazdász tanár szakos hallgatók ötödéven számvitel 
szigorlatot tesznek, amelynek tárgyai: Számvitel I. (Könyvviteltan, Számvitel II. (Üzemgazdasági 
számvitel), Éves beszámoló es könyvvezetés, Éves beszámoló és elemzés. 
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(10) A gazdálkodási-kommunikáció szakos hallgatók III-IV-V. évben kommunikáció I. és II. szigorlatot 
tesznek. A két kommunikáció szigorlat helyettesíti a komplex vizsgát. A kommunikáció I. szigorlat 
tárgyai. Bevezetés a szemiotikába, Kommunikáció-elmélet, Tömegkommunikáció-elmélet, 
Médiagazdaságtan. A kommunikáció II. szigorlat tárgyai: Médiaszabályozás, Információs 
társadalom, Reklámpszichológia és kommunikációs stratégia. 

(11) Gazdasági informatika szakos hallgatók Informatika szigorlatot tesznek, amely egyúttal helyettesíti 
a komplex vizsgát. Az informatika szigorlat tárgyai: Rendszerfejlesztés, Hálózati technológiák, Üzleti 
intelligencia, Infrastruktúra menedzsment, valamint Projektmenedzsment és minőségügy. 

(12) A szigorlatokkal kapcsolatos egyéb szabályokat (értékelés, javítási lehetőség) a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat 34. §- a tartalmazza. 

 
24. § 

Szakirányválasztás 
 
(1) A hallgatók gazdálkodási-, gazdálkodási szakos közgazdász tanár-, gazdálkodási-kommunikáció és 

gazdasági informatika szakokon az első három évfolyam tanulmányi követelményeinek teljesítését 
követően szakirányt választanak. 

(2) Gazdálkodási-, gazdálkodási szakos közgazdász tanár- és gazdálkodási-kommunikáció szakokon 
szakirányra az a hallgató kerülhet, aki 
a) az első három évfolyam kötelező tárgyait és a harmadév kötelező szaktárgyait (gazdálkodási 

szakon a négy választható blokktárgyat, gazdálkodási szakos közgazdász tanár szakon a tanár 
szakos kötelező tantárgyakat is) teljesítette,  

b) teljesített kreditjeinek száma 180, 
c) teljesítette legalább az egyik alapozó szigorlatát (tanár szakon emellett a pszichológiai - 

pedagógiai alapszigorlatot), 
d) rendelkezik legalább egy középfokú, szakmailag bővített, „C" típusú, államilag elismert 

nyelvvizsgával vagy egy általános, felsőfokú, „C" típusú nyelvvizsgával. 
e) Az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes az első két feltétel valamelyikének hiánya esetén 

egyedi elbírálást gyakorolhat. 
(3) Szakirányra történő túljelentkezés esetén a szakirányfelelős hatásköre a rangsorolás kritériumait 

megadni. Ezek a feltételek évente változhatnak. Az adott tanévre vonatkozó elveket legkésőbb a 
szakirányra jelentkezést megelőzően a honlapon közzé kell tenni. 

(4) A szakirányváltás feltételeit és lehetőségeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 33. § - a tartalmazza. 
(5) A szakirányváltáshoz szükséges a befogadó és az elbocsátó szakirány felelősének hozzájárulása is, 

amelyet a tanulmányi hivatal szerez be. 
(6) Szakirányváltási kérelmet a hallgatónak a félév végén van lehetősége leadni, őszi félév esetén 

január 1-től 15-ig, tavaszi félév esetén június 15-től 30-ig. 
 

25. § 
Komplex vizsga 

 
(1) A hallgatók a főszakirány követelményeinek teljesítése után, szakirányt lezáró komplex vizsgát 

tesznek. A komplex vizsga része az abszolutóriumnak. 
(2) A hallgatónak a mellékszakirány kötelező tárgyainak teljesítését követően lehetősége van 

mellékszakirányából komplex vizsgát tenni. Közgazdász tanár szakos hallgatók esetében a 
mellékszakirányt kötelező komplex vizsgával lezárni. A mellékszakirányos komplex vizsga csak aktív 
hallgatói jogviszonnyal, az abszolutórium megszerzése előtt tehető. 

(3) Közgazdász tanár szakon a hallgatók tanári képesítő vizsgát is tesznek. 
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(4) A komplex vizsga a négy féléves szakirány kötelező tantárgyakból áll, formája lehet írásbeli és/vagy 
szóbeli vizsga. 

(5) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. §-a 
tartalmazza. 

(6) A gazdálkodási kommunikáció kétszakos képzésben a két kommunikáció szigorlat letétele 
helyettesíti a komplex vizsgát. A gazdasági informatika szakon az informatika szigorlat letétele 
helyettesíti a komplex vizsgát. 

 
26. § 

Az abszolutórium feltétele 
 
(1) Az abszolutórium megszerzésének feltételei a következők: 

a) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1. számú mellékletében szereplő maximális képzési idő alatt 
a szükséges kreditpontok (300 kredit, gazdálkodási szakos közgazdász tanár szak esetében 340 
kredit, gazdálkodási-kommunikáció és gazdasági informatika szak esetében 330 kredit) 
megfelelő, az operatív tantervek által előírt struktúrában történő teljesítése. Az előirt 
kreditmennyiség minimum 2/3 részét az anya-egyetemen kell teljesíteni. 

 
27. § 

A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei 
 
(1) A szakdolgozat teljes (de mellékletek nélküli) terjedelme minimum 50 oldal, az ideális szakdolgozat 

teljes (de mellékletek nélküli) terjedelme 60-80 oldal közötti. 
(2) A szakdolgozattal szembeni tartalmi és formai követelményeket az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

28. § 
A záróvizsga 

 
(1) A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha 

a) az abszolutóriumot megszerezte, 
b) szakdolgozatát benyújtotta és azt mindkét bíráló elfogadta. 

(2) A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll. A záróvizsgára kapott érdemjegy a két bíráló által 
adott érdemjegy és a szóbeli védésre kapott érdemjegy számtani átlaga, két tizedes jegyig számolva. 

 
29. § 

Az oklevél 
 
(1) Az oklevél kiállításának feltétele: 

a) az abszolutórium megszerzése, 
b) sikeres záróvizsga letétele, 
c) az előírt nyelvvizsga követelmények teljesítése (rendelkezik legalább két középfokú, szakmailag 

bővített, „C" típusú, államilag elismert nyelvvizsgával, amelyek közül az egyik helyettesíthető egy 
általános „C" típusú felsőfokú nyelvvizsgával), 

d) közgazdász tanár szakos hallgatók esetében a tanári képesítő vizsga sikeres teljesítése. 
(2) Az oklevél minősítése az alábbi tételek súlyozott átlagából adódik: 

a) Gazdálkodási szakon a kötelező szaktárgyak jegyeinek átlaga (a negyed-és ötödéven teljesítendő 
négy darab kötelezően választható szaktárgyat is beleértve, gazdálkodási szakos közgazdász 
tanár szakon minden kötelező tantárgy jegyeinek átlaga (köztük a negyed-és ötödéven 
teljesítendő négy darab kötelezően választható szaktárgyat is figyelembe véve), gazdálkodási-
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kommunikáció és gazdasági informatika szakon a kötelező tantárgyak érdemjegyeinek átlaga, 
két tizedes jegyig számolva, 

b) a főszakirány komplex vizsgára kapott érdemjegy, illetve ha a hallgató komplex vizsgázott a 
mellékszakirányából, akkor a főszakirány, illetve a mellékszakirány komplex vizsgára kapott 
érdemjegyek számtani átlaga, két tizedes jegyig számolva, 

c) a záróvizsgára kapott érdemjegy kétszeres súllyal, 
d) közgazdász tanár szakos hallgatók esetében a tanári képesítő vizsgán szerzett érdemjegy. 

(3) A tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt megkezdett hallgatók esetében az oklevél 
minősítésének megállapítása az alábbiak szerint történik: 
a) kiváló, ha az átlag   4,51-5,00 
b) jó, ha az átlag    3,76-4,50 
c) közepes, ha az átlag   3,00-3,75 
d) elégséges, ha az átlag   3,00 alatt van. 

(4) Kitüntetéses oklevelet kap az a hallgató, aki a záróvizsgán 5.00 számtani átlagot ért el, az 
alapszigorlatok és a szakirány(oka)t lezáró komplex vizsgá(i) jeles(ek), az összes többi utolsó 
érvényes jegye legalább négyes és az indexben szereplő valamennyi jegye legalább hármas. 

23  
V. 

Záró rendelkezések 
 
(1) Jelen Szabályzat a Kari Hallgatói Önkormányzat egyetértésével készült. 
(2) Jelen Szabályzatot a Gazdaságtudományi Kar Kari Tanácsa 2014. június 10-ikei ülésén hagyta jóvá, 

és az elfogadás napján lép hatályba. 
 
 
Budapest, 2014. június 10. 
 
 
Prof. Dr. Zoltayné Paprika Zita sk. 
Dékán 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A SZAKDOLGOZATTAL (DIPLOMAMUNKÁVAL) SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI ÉS FORMAI 

KÖVETELMÉNYEK 
 
Gazdálkodási, gazdálkodási szakos közgazdász tanár, gazdálkodási kommunikáció, gazdasági informatika 
szakok, Gazdaságinformatikus, Logisztikai menedzsment, Marketing, Master of Business Administration, 
Pénzügy, Regionális és környezeti gazdaságtan, Számvitel, Turizmus menedzsment, 
Vállalkozásfejlesztés, Vezetés és szervezés, Vidékfejlesztési agrármérnök mesterképzési szakok 
 

I. Tartalmi követelmények 
 
1.  A dolgozat címe 

 A dolgozat tartalmának, mondanivalójának tömör kifejezése 
 amennyiben a cím nem egyértelműen igazit el a tantárgyat illetően, akkor szükséges magyarázó 

alcím adása; 
 utal a dolgozat központi témakörére (témaköreire). 

 
2.  Bevezetés 

 a dolgozat témakörének a dolgozat címénél részletesebb meghatározása; 
 a témaválasztás indoklása; 
 a kifejtés menetének és logikájának rövid ismertetése; 
 amennyiben szükséges, tartalmazhat köszönetnyilvánítást is; 
 rövid (maximum 2-3 oldal terjedelmű); 

 
3.  Elméleti felvezetés 

 a szakdolgozat középpontjában álló téma tárgyalásához szükséges fogalmak, modellek, elemzési 
módszerek, elméletek bemutatása; 

 a hasonló területen végzett vizsgálatok tapasztalatainak összefoglalása; 
 a kutatási módszertan specifikálása (amennyiben a szerző vizsgálatai során komolyabb 

módszertani apparátust alkalmazott); 
 kijelöli és indokolja a szerző által preferált fogalomértelmezéseket és modelleket; 
 a hasonló területen végzett empirikus vizsgálatok tapasztalatai, illetve a szerző saját intuíciói 

alapján előfeltételezésekkel, hipotéziseket fogalmaz meg. 
 
4.  A dolgozat központi témakörének kifejtése 

 az elméleti bevezetésben tárgyalt fogalmak és modellek segítségével a választott probléma 
leírása, értékelése, és lehetőleg (a dolgozat jellegtől függően) javaslatok megfogalmazása a 
továbblépésre vonatkozóan. 

 a dolgozat elméleti bevezetőjében bemutatott fogalmakat és modelleket a kifejtés során 
konzekvensen használja; 

 megalapozott, tényekkel és érvekkel alátámasztott megállapításokat tartalmaz; 
 a vizsgált probléma/szituáció leírásában objektív, értékelését tekintve kritikus; 
 a szerző személyes állásfoglalását is megjeleníti, amely jól elhatárolható a 
 helyzetértékelésben/megoldáskeresésben közreműködő más személyek véleményétől; 
 a tapasztalatokat visszacsatolja az elméleti felvezetésben bemutatott modellekre, korábbi 

empirikus vizsgálatokra, a megfogalmazott hipotézisekre; 
 terjedelme megfelelő, legalább a dolgozat felét teszi ki. 
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5.  Összegzés 
 a dolgozat eredményeinek összefoglalása, a dolgozat lezárása. 
 az elért eredmények és a nem tárgyalt, de szorosan kapcsolódó témakörök alapján további 

vizsgálati irányokat jelöl ki. 
 
6.  Irodalomjegyzék 

 a dolgozatban szereplő hivatkozások visszakeresést elősegítő összefoglalása. 
 az irodalomjegyzéknek szigorú elvárásoknak kell megfelelnie, ezeket a formai követelmények 

résznél fejtjük ki. 
 
7.  Mellékletek (nem kötelező) 

 kiemelten: módszertani dokumentációk bemutatása (felhasznált kérdőív, interjúvázlat, elvégzett 
számítások stb. közlése); 

 azon ábrák, táblázatok, dokumentumok stb. megjelenítése, amelyek a dolgozat megértéséhez 
mindenképpen szükségesek, ugyanakkor a dolgozat egy adott fejezetével/alfejezetével szoros 
kapcsolatba nem hozhatók; vagy túlságosan részletezők, és nagy számuk miatt nehezen 
olvashatóvá tennék a szóban forgó fejezetet; 

 azon ábrák, táblázatok, dokumentumok stb. megjelenítése, amelyek a dolgozat egy adott 
fejezetével/alfejezetével ugyan szoros kapcsolatba hozhatók, formájuk (pl. A3-as) es/vagy 
terjedelmük (2 vagy több oldal) miatt azonban mellékletbe kívánkoznak. 

 funkciója nem kérdőjelezhető meg, az oldalszám mesterséges növelésének vádja nem érheti;  
 számozott, címmel ellátott, és a tartalomjegyzékben is feltüntetett; 
 a dolgozat terjedelmének 15%-át csak nagyon indokolt esetben haladja meg. 

 
8.  Annotáció 

 röviden összefoglalja a dolgozat célkitűzését, módszertanát, felépítését, és eredményeit azon 
személyeknek, akik a dolgozattal formálisan kapcsolatba kerülnek, de a dolgozat egészének 
áttanulmányozására nincs lehetőségük (pl. az államvizsga bizottság egyes tagjai), illetve a 
dolgozat iránt - pl. annak címe alapján - érdeklődést mutatók számára. 

 a bevezetésben és az összefoglalásban szereplő témakörökből építkezik, anélkül azonban, hogy 
megfogalmazásában jelentős mértékben átfedne az említett dolgozatrészekkel; 

 terjedelme a 2 oldalt nem haladja meg. 
 
Figyelem! 
Az annotációt nem kell a dolgozat többi részével összeszerkeszteni es bekötni. 
 

KONZULENSI NYILATKOZAT 
 

A dolgozattal együtt le kell adni a konzulensi nyilatkozatot arról, hogy a szakdolgozat leadható és védésre 
alkalmas. Ezen nyilatkozat hiányában a szakdolgozat nem fogadható be. 
 
 

A SZAKDOLGOZAT EREDETISÉGÉNEK GARANTÁLÁSA 
 

A szakdolgozatok belső címlapját követő oldalon (a Tartalomjegyzéket megelőzően) a következő szöveget 
kell elhelyezni: 
„Én, ....................................... (a hallgató neve) teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen 
szakdolgozatban szereplő minden szövegrész, ábra és táblázat - az előírt szabályoknak megfelelően 
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hivatkozott részek kivételével - eredeti és kizárólag a saját munkám eredménye, más dokumentumra vagy 
közreműködőre nem támaszkodik." 
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AZ E SZÖVEGRÉSZ NÉLKÜL BEADOTT SZAKDOLGOZAT NEM BÍRÁLHATÓ EL. 
Figyelem! A szakdolgozat elégtelennel való minősítését vonhatja maga után az alábbi körülmények 
fennállása: 

 a dolgozatban az előbb tárgyalt főbb részek nem azonosíthatók; 
 a dolgozat egyes főbb részei közötti összhang súlyosan sérül (pl. a dolgozat címében jelzett 

témakör csak minimális terjedelemben fejti ki a jelölt, vagy az elméleti felvezetésben ismertetett 
fogalmak és modellek csak marginálisan kerülnek felhasználásra a dolgozat specifikus 
témakörének tárgyalásakor); 

 a dolgozat több mint 1 bekezdés (kb. 3-4 mondat) terjedelemben szó szerinti formában vagy azt 
megközelítő módon idegen műből építkezik az eredeti forrásnak a megfelelő szövegrésznél és az 
irodalomjegyzékben való megjelölése nélkül (plágium); 

 a dolgozat több oldal terjedelemben folyamatosan csak egy idegen műből építkezik (meg ha a 
forrás a megfelelő szövegrésznél és az irodalomjegyzékben megjelöli is a dolgozat írója);  

 a dolgozat alapvető tárgyi tévedések sorozatát tartalmazza akár az elméleti, akár az empirikus 
rész vonatkozásában; 

 a dolgozat terjedelme az elvárásoktól jelentősen eltér; 
 a dolgozatban a helyesírási, nyelvtani, stilisztikai és/vagy szerkesztési hibák bántónak 

minősíthetők, esetleg már a megértést is veszélyeztetik. 
 

II. FORMAI KÖVETELMÉNYEK 
 
1. Címlap 
 

 Külső címlap: a „szakdolgozat" megnevezésén, a szerző nevén és az évszámon kívül mást nem 
tartalmazhat - lásd e tájékoztató 1/A. mellékletet. 

 Belső címlap: szerepel rajta az egyetem a kar és a tanszék neve, a szerző neve, szakja és 
szakiránya vagy specializációja, a dolgozat címe, valamint a konzulens neve és az évszám - lásd 
e tájékoztató 1/B. mellékletet. 

 
2.  Tartalomjegyzék 

 A szakdolgozat belső címlapját követi a tartalomjegyzék. 
 A tartalomjegyzékben az egyes fejezetek címeihez az oldalszámok jelölendők, az oldalak 

számozása a belső címlap és a mellékletek kivételével minden oldalon kötelező. 
 A fejezeteket, alfejezeteket (arab számokkal) számozni kell, ennek mélysége a dolgozat jellegétől 

függ. Az alfejezeten belüli bontás feltétele, hogy egynél több alpontot tartalmazzon. A 
tartalomjegyzékkel kapcsolatban elvárás, hogy csak három szintig jelenítse meg a tagolást 
(például 2.3.1 alpont). 

 
3.  A szövegtörzzsel kapcsolatos formai követelmények 

 A szakdolgozatot egy- vagy kétoldalasan kell nyomtatni. 
 Az oldalaknál 2-2,5 centiméteres (felső, alsó, bal, jobb) margó alkalmazandó, a lap bal szélén 

további 1 centiméteres kötésbeni (gutter) margóval. 
 A diplomamunka betűtípusára kötelező megkötés nincs, bármely jól olvasható, hagyományos 

megjelenésű típus használható. Az elvárt betűméret Times New Roman 12 pontnak megfelelő. 
 A szakdolgozat másfeles sortávolsággal készül, ami oldalanként kb. 30-35 sort jelent. 
 Az áttekinthetőség érdekében a szöveget bekezdésekre kell tagolni. 

 
4.  Ábrák és táblázatok 
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 Az ábrákat és a táblázatokat be kell számozni. 
 Külön felhívjuk a figyelmet a pontos hivatkozásokra. (Lásd később.) 
 Bár nem kötelező, de esetenként (kb. 5-6 ábra felett) célszerű ábrajegyzéket is készíteni. 

 
5.  Hivatkozások 

 A szakdolgozat azon megállapításaira (mondataira, bekezdéseire, adataira), amelyeket más 
művekre támaszkodva ír a szerző, egyértelműen hivatkozni kell. 

 A hivatkozás a vonatkozó szövegrész végén zárójelben a szerző vezetékneve és az évszám 
feltüntetésével történik (Szerző1Vezeteknév - Szerző2Vezetéknév, 2002). Három vagy több szerző 
esetén a második szövegközi hivatkozástól kezdődően az első szerző megnevezése után et. al. 
kifejezéssel rövidíthető a hivatkozás (Szerző1Vezetéknév et. al., 2002). Egyazon szerző két, 
azonos évben kiadott publikációjára az évszám után írt „a" ill. „b" jelzéssel hivatkozunk. (Szerző 
Vezetéknév, 2002a). Opcionálisan a hivatkozás a vonatkozó szövegrész helyett (azonos 
formában) az adott oldalon lábjegyzetben is szerepelhet. 

 Szó szerinti idézet, felsorolás, fordítás, táblázat vagy ábra esetén a pontos oldalszám is 
kötelezően megjelölendő (Szerző Vezetéknév, 2002, 85. old.). 

 
6.  Irodalomjegyzék 

 Az irodalomjegyzék azon szakirodalmi publikációk és tanulmányok részletes specifikálása, 
amelyekre a dolgozat szövegében - ideértve a szövegközi ábrákat és táblázatokat, a közölt 
statisztikai adatokat és becsléseket, illetve a mellékletek tartalmát is - hivatkozás történik. (Nem 
hivatkozott, csak háttérolvasmányként szolgáló publikációk feltüntetésére nincs szükség. Az 
irodalomjegyzék csak olyan művet tartalmazhat, amelyre a főszöveg hivatkozik!) 

 A hivatkozott művek a szerzők ABC sorrendjében szerepelnek az irodalomjegyzékben. 
 A művek szerepeltetésekor a szerző nevét írjuk előre (magyar szerzők esetén a teljes nevet, 

külföldi szerző esetén csak a vezetéknevet és a keresztnév kezdőbetűjét), ezt közvetlenül a 
megjelenés évszáma követi zárójelben. Kettőspont után következik a cím, a kiadó neve és a 
kiadás helye, valamint folyóiratcikkek esetén az évfolyam és az oldalszám. (Példák szerepelnek 
az 1/C. mellékletben.) 

 A szerző nélküli írásműveknél használható az „Anonymus" szó a szerző(k) helyen. Törekedni kell 
azonban a szöveg szerzőjének, szerkesztőjének (utóbbi esetben a szerk., vagy az angol ed. 
rövidítést is szerepeltetni kell a név után) az azonosítására. 

 Internetes források esetén is szükséges a szerző és a cím megjelölése, ennek hiányában a honlap 
vagy portál neve szerepeltetendő. Szükséges továbbá az internetes cím (URL) és a letöltés 
dátumának feltüntetése. Az internetről hivatkozott oldalakat le kell tölteni, hogy az a 
szakszeminárium-vezető vagy a bíráló által a szerzőnél visszakereshető legyen. 

 Bizonyos esetekben hasznos lehet - az előfordulási gyakoriságtól függően - speciális technikai 
kifejezések jegyzékével (szószedettel) és/vagy rövidítések jegyzékével kiegészíteni a dolgozatot. 
Ezt célszerű az irodalomjegyzék előtt szerepeltetni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/A melléklet: A külső címlap 1/B melléklet: A belső címlap 

SZAKDOLGOZAT 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

……….Tanszék 

 

Cím, ami időnként több sorba is átnyúlik 

Ide kerülhet alcím 

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 88



 
 
 
 

 
7.  Egyéb követelmények 

 A szakdolgozatot 2 példányban fekete keménykötéssel (klasszikus szakdolgozat-kötés), valamint 
egyidejűleg (1 példányban) elektronikus formában a Neptun rendszerben kell feltölteni. 

 
Indokolt esetben lehetőség van a dolgozat idegen nyelven történő benyújtására, illetve arra is, hogy 
előzetes jóváhagyást követően két szerző közös dolgozatot adjon be. Kérjük a hallgatókat, hogy ezen 
igényeiket mindenekelőtt a szakszeminárium vezetőjüknek terjesszék elő. 

 
8.  Példák az irodalomjegyzék helyes hivatkozásaira 
 
Bel Ferenc - Derek János - Ügyes Béla (1997): A jó gazdaságpolitika a számok tükrében. Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 
Buda Elemér (1999a): A madárvándorlás hatása a vállalatok versenyképességére. Műszaki-ornitológiai 
tájékoztató, 12. evf. 3. sz. március, pp. 21-45. 
Buda Elemér (1999b): Madarat tolláról? (A párhuzam szerepe a közgazdasági elemzésben). Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 
Gazda Márta (2007): A sikeres üzleti döntések közgazdaságtani és pszichológiai alapjai. Szakdolgozat, 
Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar. 
Nagy Laura (2006): Adatok és információk az interneten - a keresés és a választás művészete. Előadás a 
Magyar Internetbarátok Egyesülete X. éves kongresszusán, 2006. szeptember 12. 
Rozsa Endre - Virág Edina (eds., 2005): Üzleti alapfogalmak. Fontos Kiadó, Budapest. 
Vetkatraman, N. (1991): IT-induced Business Reconfiguration. In: Scott Monton, M. S. (ed.): The 
Corporation of the 1990s: Information Technology and Organizational Transformation. Oxford University 
Press, New York, pp. 231-258. 
Weicher, M. - Chu, W. W. - Lin, W. Ch. - Le, V. - Yu, D. (1995): Business Process Reengineering. Analysis 
and Recommendations. http://www.netlib.com/bpr1.htm#isit, Letöltés dátuma: 2008. február 23. 
Wernerfelt, B. (1984): The Resource Based View of the Firm. Strategic Management Journal, Vol. 5. 
No. 2, pp. 171-180. 
 
9.  Céginformációk bizalmas kezelésének lehetőségei 
A szakdolgozatokba bekerülő egyes céginformációk bizalmas kezelésére többféle lehetőség is kínálkozik: 

 Egyszerűbb esetben a hallgatónak, illetve a vizsgált szervezet vezetőinek csak egyes 
gazdálkodási mutatók széleskörű hozzáférhetőségével kapcsolatban vannak fenntartásai. 
Ilyenkor a szóban forgó adatok megváltoztatását vagy kipontozását (esetleg „xxxx" jelsorozattal 
a nagyságrend sejtetését) javasoljuk, feltéve természetesen, ha ezt a dolgozat értelmezését nem 
veszélyezteti – Következő fokozatként - amennyiben a szerző vagy a szóban forgó szervezet 
vezetése ezt igényli 

 lehetőség van a szervezet nevének megváltoztatására, vagy eltorzítására. Ha az előbb felsorolt 
technikák nem bizonyulnának elegendőnek, lehetőség van az elkészült szakdolgozatok 
titkosítására is. Ez azt jelenti, hogy a dolgozat a sikeres védés után BIZALMAS/NEM 
KÖLCSÖNÖZHETŐ felirattal elkülönítve, zárt tárolóban kerül megőrzésre. A megőrzés 5 évre szól 
és ebben az esetben kizárólag adminisztratív célokat szolgál. A dolgozatot 5 év után 
megsemmisítik. A titkosítási kérelemmel érkező dolgozatok esetében a bírálók és a záróvizsga 
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bizottság tagjainak kiválasztásánál a maximális diszkréció biztosítását és mindenfajta üzleti 
érdekeltség kizárását alapkövetelménynek tekintjük. 

  

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 90



2. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A SZAKDOLGOZATTAL (DIPLOMAMUNKÁVAL) SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI ÉS FORMAI 

KÖVETELMÉNYEK 
 
Gazdálkodási és menedzsment (BA), Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc), 
Gazdaságinformatikus (BSc), Kereskedelem és marketing (BA), Nemzetközi gazdálkodás (BA), Pénzügy 
és számvitel (BA), Turizmus-vendéglátás (BA) alapképzési szakok 
 

I. Tartalmi követelmények 
 
1. A szakdolgozat célja 
A szakdolgozat célja az alapozó képzés lezárása egy olyan önállóan készített, kötött terjedelmű és 
struktúrájú, tematikailag a választott szakhoz és szakirányhoz egyaránt kapcsolódó írásbeli munkával, 
amelyben a hallgató: 

 felhasználja és szintetizálja az alapozó képzés során szerzett elméleti ismereteit; 
 demonstrálja jártasságát az önálló forráskeresésben és - feldolgozásban; 
 tanúbizonyságot tesz módszertani tudásáról; 
 a kapcsolódó elméleti háttér felvázolását követen célszerűen megválasztott módszertani 

eszköztárával egy gyakorlati probléma elemzését végzi el. A vizsgálandó gyakorlati probléma 
kapcsolódhat a teljesített szakmai gyakorlathoz, de ez nem kötelező elvárás. 

 
2. A szakdolgozat strukturális jellemzői 
A szakdolgozat elvárt, mellékeltek nélkül számított terjedelme 30-35 oldal, amely a következőképpen 
tagolódik: 

 Bevezetés (kb. 2-3 oldal) 
 Elméleti felvezetés (kb. 10 oldal) 
 Módszertani felvezetés (kb. 5 oldal) 
 Gyakorlati probléma elemzése (kb. 10 oldal) 
 Összegzés (kb. 2-3 oldal) 

 
KONZULENSI NYILATKOZAT 

 
A szakdolgozattal együtt le kell adni a konzulensi nyilatkozatot arról, hogy a szakdolgozat  leadható és 
védésre alkalmas. Ezen nyilatkozat hiányában a szakdolgozat nem fogadható be. 
 
 

A SZAKDOLGOZAT EREDETISÉGÉNEK GARANTÁLÁSA 
 
A szakdolgozatok belső címlapját követő oldalon (a Tartalomjegyzéket megelőzően) a következő szöveget 
kell elhelyezni: 
 
„Én, ....................................... (a hallgató neve) teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen 
szakdolgozatban szereplő minden szövegrész, ábra és táblázat – az előírt szabályoknak megfelelően 
hivatkozott részek kivételével – eredeti és kizárólag a saját munkám eredménye, más dokumentumra 
vagy közreműködőre nem támaszkodik." 
 
Az e szövegrész nélkül beadott szakdolgozat nem bírálható el. 
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3. A szakdolgozat benyújtása és bírálata 
A szakdolgozat benyújtása két nyomtatott példányban és elektronikus módon, pdf formátumban történik 
a specializáció felelős tanszék kijelölt felelősének e-mail címére történő eljuttatással vagy a célra 
kialakított egyetemi intranet oldalra történő feltöltéssel. A szakdolgozat elektronikus archiválásáért és 
előírt ideig történő tárolásáért a specializáció-felelős tanszék felel. 
 
 

II. FORMAI KÖVETELMÉNYEK 
 
1.  Címlap 

 Külső címlap: a „szakdolgozat" megnevezésen, a szerző nevén és az évszámon kívül mást nem 
tartalmazhat – lásd e tájékoztató 1/A. mellékletét. 

 Belső címlap: szerepel rajta az egyetem a kar és a tanszék neve, a szerző neve, szakja és 
szakiránya vagy specializációja, a dolgozat címe, valamint a konzulens neve és az évszám – lásd 
e tájékoztató 1/B. mellékletét. 

 
2.  Tartalomjegyzék 

 A szakdolgozat belső címlapját követi a tartalomjegyzék. 
 A tartalomjegyzékben az egyes fejezetek címeihez az oldalszámok jelölendők, az oldalak 

számozása a belső címlap és a mellékletek kivételével minden oldalon kötelező. 
 A fejezeteket, alfejezeteket (arab számokkal) számozni kell, ennek mélysége a szakdolgozat 

jellegétől függ. Az alfejezeten belüli bontás feltétele, hogy egynél több alpontot tartalmazzon. A 
tartalomjegyzékkel kapcsolatban elvárás, hogy csak három szintig jelenítse meg a tagolást 
(például 2.3.1 alpont). 

 
3.  A szövegtörzzsel kapcsolatos formai követelmények 

 A szakdolgozatot egy- vagy kétoldalasan kell nyomtatni. 
 Az oldalaknál 2-2,5 centiméteres (felső, alsó, bal, jobb) margó alkalmazandó, a lap bal szélén 

további 1 centiméteres kötésbeni (gutter) margóval. 
 A szakdolgozat betűtípusára kötelező megkötés nincs, bármely jól olvasható, hagyományos 

megjelenésű típus használható. Az elvárt betűméret Times New Roman 12 pontnak megfelelő. 
 A szakdolgozat másfeles sortávolsággal készül, ami oldalanként kb. 30-35 sort jelent. 
 Az áttekinthetőség érdekében a szöveget bekezdésekre kell tagolni. 

 
4.  Ábrák és táblázatok 

 Az ábrákat és a táblázatokat be kell számozni. 
 Külön felhívjuk a figyelmet a pontos hivatkozásokra. (Lásd később.) 
 Bár nem kötelező, de esetenként (kb. 5-6 ábra felett) célszerű ábrajegyzéket is készíteni. 

 
5.  Hivatkozások 

 A szakdolgozat azon megállapításaira (mondataira, bekezdéseire, adataira), amelyeket más 
művekre támaszkodva ír a szerző, egyértelműen hivatkozni kell. 

 A hivatkozás a vonatkozó szövegrész végén zárójelben a szerző vezetékneve és az évszám 
feltüntetésével történik (Szerző1Vezetéknév - Szerző2Vezetéknév, 2002). Három vagy több szerző 
esetén a második szövegközi hivatkozástól kezdődően az első szerző megnevezése után et. al. 
kifejezéssel rövidíthető a hivatkozás (Szerző1Vezetéknév et. al., 2002). Egyazon szerző két, 
azonos évben kiadott publikációjára az évszám után írt „a" ill. „b" jelzéssel hivatkozunk. (Szerző 
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Vezetéknév, 2002a). Opcionálisan a hivatkozás a vonatkozó szövegrész helyett (azonos 
formában) az adott oldalon lábjegyzetben is szerepelhet. 

 Szó szerinti idézet, felsorolás, fordítás, táblázat vagy ábra esetén a pontos oldalszám is 
kötelezően megjelölendő (Szerző Vezetéknév, 2002, 85. old.). 

 
6.  Irodalomjegyzék 

 Az irodalomjegyzék azon szakirodalmi publikációk és tanulmányok részletes specifikálása, 
amelyekre a szakdolgozat szövegében – ideértve a szövegközi ábrákat és táblázatokat, a közölt 
statisztikai adatokat és becsléseket, illetve a mellékletek tartalmát is – hivatkozás történik. (Nem 
hivatkozott, csak háttérolvasmányként szolgáló publikációk feltüntetésére nincs szükség. Az 
irodalomjegyzék csak olyan művet tartalmazhat, amelyre a főszöveg hivatkozik!) 

 A hivatkozott művek a szerzők ABC sorrendjében szerepelnek az irodalomjegyzékben. 
 A művek szerepeltetésekor a szerző nevét írjuk előre (magyar szerzők esetén a teljes nevet, 

külföldi szerző esetén csak a vezetéknevet és a keresztnév kezdőbetűjét), ezt közvetlenül a 
megjelenés évszáma követi zárójelben. Kettőspont után következik a cím, a kiadó neve és a 
kiadás helye, valamint folyóiratcikkek esetén az évfolyam és az oldalszám. (Példák szerepelnek 
az 1/C. mellékletben.) 

 A szerző nélküli írásműveknél használható az „Anonymus" szó a szerző(k) helyén. Törekedni kell 
azonban a szöveg szerzőjének, szerkesztőjének (utóbbi esetben a szerk., vagy az angol ed. 
rövidítést is szerepeltetni kell a név után) az azonosítására. 

 Internetes források esetén is szükséges a szerző és a cím megjelölése, ennek hiányában a honlap 
vagy portál neve szerepeltetendő. Szükséges továbbá az internetes cím (URL) és a letöltés 
dátumának feltüntetése. Az internetről hivatkozott oldalakat le kell tölteni, hogy az a 
szakszeminárium-vezető vagy a bíráló által a szerzőnél visszakereshető legyen. 

 Bizonyos esetekben hasznos lehet - az előfordulási gyakoriságtól függően - speciális technikai 
kifejezések jegyzékével (szószedettel) és/vagy rövidítések jegyzékével kiegészíteni a dolgozatot. 
Ezt célszerű az irodalomjegyzék előtt szerepeltetni. 

 
7.  Egyéb követelmények 

 A szakdolgozatot 1 példányban fekete keménykötéssel (klasszikus szakdolgozat-kötés), valamint 
egyidejűleg (1 példányban) elektronikus formában a Neptun rendszerben kell feltölteni. 

 
Indokolt esetben lehetőség van a dolgozat idegen nyelven történő benyújtására, illetve arra is, hogy 
előzetes jóváhagyást követően két szerző közös dolgozatot adjon be. Kérjük a hallgatókat, hogy ezen 
igényeiket mindenekelőtt a szakszeminárium vezetőjüknek terjesszék elő. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/A melléklet: A külső címlap 1/B melléklet: A belső címlap 

SZAKDOLGOZAT 

Szerző Neve 
            2010 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

……….Tanszék 

 

Cím, ami időnként több sorba is átnyúlik 

Ide kerülhet alcím 

Szakszeminárium vezető Név IDE 

Készítette: Szerző neve 
Szak 

Szakirány vagy specializáció 
2010 
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8.  Példák az irodalomjegyzék helyes hivatkozásaira 
Bél Ferenc - Derék János - Ügyes Béla (1997): A jó gazdaságpolitika a számok tükrében. Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 
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9.  Céginformációk bizalmas kezelésének lehetőségei 
A szakdolgozatokba bekerülő egyes céginformációk bizalmas kezelésére többféle lehetőség is kínálkozik: 

 egyszerűbb esetben a hallgatónak, illetve a vizsgált szervezet vezetőinek csak egyes 
gazdálkodási mutatók széleskörű hozzáférhetőségével kapcsolatban vannak fenntartásai. 
Ilyenkor a szóban forgó adatok megváltoztatását vagy kipontozását (esetleg „xxxx" jelsorozattal 
a nagyságrend sejtetését) javasoljuk, feltéve természetesen, ha ezt a dolgozat értelmezését nem 
veszélyezteti 

 Következő fokozatként – amennyiben a szerző vagy a szóban forgó szervezet vezetése ezt igényli 
– lehetőség van a szervezet nevének megváltoztatására, vagy eltorzítására. 

 Ha az előbb felsorolt technikák nem bizonyulnának elegendőnek, lehetőség van az elkészült 
szakdolgozatok titkosítására is. Ez azt jelenti, hogy a szakdolgozat a sikeres védés után 
BIZALMAS/NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ felirattal elkülönítve, zárt tárolóban kerül megőrzésre. A 
megőrzés 5 évre szól és ebben az esetben kizárólag adminisztratív célokat szolgál. A dolgozatot 
5 év után megsemmisítik. A titkosítási kérelemmel érkező dolgozatok esetében a bírálók és a 
záróvizsga bizottság tagjainak kiválasztásánál a maximális diszkréció biztosítását és mindenfajta 
üzleti érdekeltség kizárását alapkövetelménynek tekintjük. 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A SZAKDOLGOZAT BÍRÁLATI SZEMPONTJAI 

 
A témaválasztás és a bevezetés (max. 8 pont) 

 A szakdolgozat címében és bevezetésében jelzett témakör, illetve a szakdolgozat tényleges 
tartalma milyen mértékben van-e összhangban? 

 A választott témakör kapcsolódik-e a szak képzési profiljához, illetve a hallgató választott 
specializációjához/szakirányához? 

 A választott témakör mennyire fedhető le az alapképzési szak szakdolgozat keretében, nem áll-e 
fenn a túl szűk vagy túl tág témaválasztás problémája? 

 A hallgató indokolja-e a témaválasztását? 
 A szakdolgozat kifejtésének logikája szerepel-e a Bevezetésben? 

 
Figyelem! Nem elvárt, hogy a hallgató alapképzési szakos szakdolgozata keretében: 

 komplex, többszörösen interdiszciplináris témát dolgozzon fel; 
 aktuális és kritikus jelentőséggel bíró, de sok tekintetben feltáratlan probléma tárgyalásának 

lásson neki.  
 

Elvárt ugyanakkor, hogy témaválasztásának legalább helyi relevanciája és újdonságértéke legyen. (Tehát 
a választott gyakorlati probléma legyen valós, és arra hasonló elemzés még ne létezzen. ) 
 
Az elméleti felvezetés (max. 8 pont) 

 Milyen mértékben alkalmazza a hallgató a képzési program során szerzett ismereteket, mennyire 
merít az egyes tantárgyak kapcsán feldolgozott kötelező irodalomból? 

 A kötelező tananyagot milyen mértékben egészíti ki további releváns forrásokkal? (Elvárás: 6-10 
további kapcsolódó forrás, természetesen a választott téma szakirodalmi hátterétől függően.) 

 A felhasznált irodalmakon belül mekkora az idegen nyelvű, illetve az elmúlt 3 évben született 
források aránya? 

 Az irodalomkutatás saját munkát tükröz-e, vagy inkább csak 1-2 kiemelt forrásmunka 
hivatkozásaira hivatkozik? 

 A felhasznált irodalmak mennyiben származnak lektorált forrásokból, szakmailag (el)ismert 
szerzőktől? 

 Mennyire pontos a szerző forráskezelése? (Figyelem: a megfelelő hivatkozás nem formai, hanem 
tartalmi szempont! Amennyiben komoly hiányosságot mutat, az a szakdolgozat elégtelennel való 
minősítését vonja maga után). 

 
Figyelem! Nem elvárt, hogy a hallgató alapképzési szakos szakdolgozata keretében: 

 kritikusan viszonyuljon a különböző szakirodalmi iskolákhoz és modellekhez; 
 új elméleti következtetésékre jusson. 

 
Elvárt ugyanakkor, hogy a hallgató a különböző elméleti megközelítések közös pontjait és eltéréseit 
feltárja, és kijelölje azokat a fogalmakat és modelleket, amelyeket elfogad és a dolgozat további 
részeiben alkalmaz. 
 
A módszertani felvezetés (max. 6 pont) 

 Az elemzendő problémához adekvát módszer(eke)t kapcsolt-e a szerző? 
 A kapcsolódó módszerek lényegei vonásai, erős és gyenge pontjai megfelelően szerepelnek-e? 

Az alkalmazni kívánt módszerek kiválasztása ezeknek megfelelően történt-e? 
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 A választott elméleti megközelítések és a választott módszerek összhangban állnak-e? 
 A konkrét adatgyűjtési eszközökre (pl. kérdőív, interjúvázlat), illetve az adatgyűjtés konkrét 

módjára vonatkozó információk (pl. mintajellemzők, a kitöltés/interjú ideje és módja) kellő 
részletességgel szerepelnek-e? 

 
Figyelem! Nem elvárt, hogy a hallgató alapképzési szakos szakdolgozata keretében: 

 bármilyen módszertani megközelítést (pl. kvantitatív vagy kvalitatív) kötelezően alkalmazzon; 
 a vizsgálandó problémához egyedi módszertant fejlesszen ki. 

 
Elvárt ugyanakkor, hogy a hallgató a tanult módszerek közül a probléma természetének megfelelően 
válasszon, és ennek során a megbízhatósági szempontot is mérlegelje. 
 
A gyakorlati probléma elemzése (max. 10 pont) 

 A gyakorlati probléma elemzése mennyire épít a korábban bemutatott és kiválasztott elméletekre 
és módszerekre? 

 Az adatgyűjtés és az adatok feldolgozása szakszerűen, a korábban tervezettek szerint történt-e? 
 Mennyire tükröz egyéni munkát az elvégzett elemzés? 
 Mennyire tűnik megbízhatónak ez elvégzett elemzés? 
 Mennyire teljes körű az elemzés, lefedve ezzel a címben és a Bevezetésben jelzett feladatot? 

 
Figyelem! Nem elvárt, hogy a hallgató alapképzési szakos szakdolgozata keretében: 

 a probléma elemzését követően részletes javaslatokat dolgozzon ki; 
 ahhoz költség-haszon elemzést illesszen, és/vagy megvalósítási tervet dolgozzon ki. 

 
Elvárt ugyanakkor, hogy a hallgató az elemzés eredményeiből következtetésekre tudjon jutni , 
mindenekelőtt összefoglaló értékelés formájában. 
 
Az összegzés (max. 8 pont) 

 Műfajának megfelelően jól foglalja-e össze a szakdolgozat célkitűzéseit és eredményeit? 
 Milyen mértékben tartalmaz kitekintést további kapcsolódó témákra, elvégzendő elemzésekre? 

 
Szerkezet és forma (max. 10 pont) 

 Felismerhető-e és meghatározó-e a fentiekben előírt struktúra a szakdolgozatban? 
 Mennyire világos és érthető a szakdolgozat az olvasó számára? 
 Nyelvhelyesség és stílus szempontjából megfelelő-e a dolgozat? 
 A címlappal, tartalomjegyzékkel, szövegtörzzsel stb. kapcsolatos formai elvárások milyen 

mértékben kerültek betartásra? 
 Megfelelően alkalmazza-e a szerző az ábrákat, táblázatokat, grafikonokat? Arányban van-e a 

szöveg és a mellékletek? 
 A terjedelmi határ túllépése arra utal, hogy a hallgató gondolkodása nem precíz, nem kellően 

szelektív, s ez pontvesztéssel jár. 
 

A szakdolgozat érdemjegyét a következő ponthatárok alakítják: 
 43,5 - 50 pont   jeles (5) 
 37,5 - 43 pont   jó (4) 
 31,5 - 37 pont   közepes (3) 
 25,5 - 31 pont   elégséges (2) 
 - 0 - 25 pont   elégtelen (1) 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 
Bírálati lap a Gazdaságinformatikus (BSc) alapképzési szakon 

 
A szakdolgozat címe: 
Szerző(k): 
Képzés, év, szakirány: 
A bíráló neve, beosztása: 
A bíráló munkahelye: 
 

Értékelési szempont Megfelel Részben 
Nem 
felel 
meg 

ELFOGADÁSI KRITÉRIUM    

A szövegben nem található forrásmegjelölés nélkül más szerzőtől származó 
szövegrész? 

x   

A szakdolgozat szövegében nincs több oldalon keresztül egyetlen forrásra 
épülő rész? 

x   

A SZAKDOLGOZAT TÉMÁJA ÉS CÉLJA    

A szakdolgozat a kijelölt témának megfelelően készült-e el (a témaválasztás, a 
cím és tartalom közötti összhang értékelése)? 

x   

A célok és a témabehatárolás megfogalmazása a bevezetésben megfelelő, 
pontos? 

x   

A célok megvalósítása a képzés során szerzett ismeretek komplex 
alkalmazását igényli? 

x   

A szakdolgozat eléri a megfogalmazott célkitűzéseket?  x  

ELMÉLETI, SZAKIRODALMI ISMERETEK ALKALMAZÁSA    

A dolgozat elméleti felvezetése megfelelő számú forrásra épül  x  

A szakdolgozat elméleti háttere logikus rendszerbe lett foglalva? x   

A szakdolgozat áttekinti a téma alapjait és fő koncepcióit, módszertani 
összetevőit és a vonatkozó főbb elméleti kérdésköröket. 

 x  

A szerző elemzése, javaslatai a bemutatott elméleti alapozásra épülnek? x   

A szakdolgozatban nincsenek a szakirodalommal kapcsolatban tárgyi, tartalmi 
tévedések? 

x   

Megnyilvánul-e a hallgató kritikus gondolkodása a szakirodalommal 
kapcsolatban? 

  x 

ADATGYŰJTÉS, ELEMZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVALATOK    

A szakdolgozat megfelelő arányban tartalmaz elemző és javaslattételi 
részeket? 

x   

A szakdolgozat elemzési modellje, kerete világosan megfogalmazott? x   

Végzett a szerző önálló információgyűjtést, empirikus kutatást, 
másodelemzést? 

x   

Az elvégzett vizsgálatok kivitelezése, alapossága megfelelő? x   
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Értékelési szempont Megfelel Részben 
Nem felel 

meg 

Képes a szerző önállóan releváns problémák feltárására, 
következtetések megfogalmazására? 

x   

A szakdolgozatban a feladatmegoldással kapcsolatban csak helyes 
következtetések találhatók, tévedések nincsenek. 

x   

Megfogalmaz a szerző önálló, a felvetett problémákhoz/feladatokhoz 
megfelelően kapcsolódó javaslatokat? 

x   

A szakdolgozat szerzője sikeresen megoldotta-e a kitűzött feladatot?  x  

Megjegyzés:    

SZERKEZET ÉS FORMA    

A szakdolgozat megfelel az alapvető formai elvárásoknak? x   

A szakdolgozat kiállítása, tördelése megfelelő, a lényegkiemelés jó? x   

A dolgozatban nyelvhelyessége megfelelő, nem fordulnak elő 
fogalmazási problémák? 

x   

Ábrák és táblázatok segítik az értelmezést? x   

A szakdolgozat szerkezetileg korrekt, világos, a belső arányok 
megfelelőek? 

x   

A hivatkozások kezelése pontos, a szerző minden felhasznált forrást 
egyértelműen jelöl és a forrásjegyzékben pontosan szerepelteti? 

x   

Megfelelően elkülönülnek a felhasznált forrásokra épülő és a saját 
gondolatok, eredmények? 

 x  

A szakdolgozat az előírt Harvard-rendszerben adja meg a 
hivatkozásokat? 

 x  

Megjegyzés: Olvasmányos, gördülékeny stílusú és szép küllemű a 
dolgozat 

   

 
A szakdolgozat összefoglaló szöveges értékelése 
 
Osztályzat (számmal/betűvel): 4 (jó) 
 
Jelöltnek feltenni javasolt kérdés(ek): 
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1.3. sz. melléklet 
 

Kertészettudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 
 
 

I. BEVEZETÉS 
 
A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Kertészettudományi Kar (a továbbiakban: Kar) Tanácsa 
a kari Hallgatói Önkormányzat egyetértésével (a továbbiakban: HÖK) az Egyetem Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzatában (a továbbiakban: TVSz) rögzített felhatalmazása alapján és a TVSz rendelkezéseinek 
figyelembe vételével a Kar hallgatóinak tanulmányi és vizsgarendjét, valamint a kreditrendszerű képzést – a 
vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – az alábbiak szerint határozza meg. 
 
 
 

I. SZAKIRÁNY- ÉS MODULVÁLASZTÁS, SZAKIRÁNY- ÉS MODULVÁLTÁS 
 

1. § 
A specializáció/szakirány- és modulválasztás általános szabályai 

 
(1) A Kar alap- és mesterképzésein, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi 

és főiskolai szakokon a specializáció/-szakirány- és modulválasztásra a jelen Szabályzat rendelkezései szerinti 
félévekben kerül sor. 

(2) Az egyes specializációkra/szakirányokra/modulokra történő felvétel feltételeit jelen Szabályzat 
rendelkezéseinek figyelembevételével tanévente a specializációfelelős/szakirányfelelős/modulfelelős 
határozza meg. A feltételeket az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes által meghatározott időpontig a 
specializációfelelős/szakirányfelelős/modulfelelős a tanszék/intézet honlapján és hirdetőtábláján köteles 
közzétenni. 

(3) Az alapképzési szakok esetében az egyes specializációk/szakirányok/modulok választására vonatkozó 
feltételek közzétételének időpontját úgy kell meghatározni, hogy a hallgatóknak legalább 30 nap álljon 
rendelkezésre a jelentkezésük benyújtásához. 

(4) Minden szak minden munkarendje esetében a specializációra/szakirányra történő felvehető hallgatói 
létszámra az adott évfolyam hallgatói létszáma alapján képzett irányszám vonatkozik. Az irányszámot minden 
tanévben a Kari Tanulmányi Bizottság határozza meg. Ezen rendelkezést utoljára a 2012/2013. tanévben 
specializációt/szakirányt választó hallgatókra kell alkalmazni. 

(5) Minden szak minden munkarendje esetében a specializációra/szakirányra/modulra történő felvehető 
hallgatói létszámra, valamint a szakdolgozat/diplomamunka készítésben konzultálható hallgatók számára a 
szakot/specializációt/szakirányt/modult gondozó tanszék(ek) főállású oktatói és kutatói létszáma alapján 
képzett irányszám vonatkozik. Az irányszámot minden tanév elején a Kari Tanulmányi Bizottság határozza 
meg. Ezen rendelkezést első alkalommal a 2013/2014. tanévben specializációt/szakirányt/modult, vagy 
szakdolgozat/diplomamunka témát választó hallgatókra kell alkalmazni. 

(6) A specializációra/szakirányra/modulra történő jelentkezéseknél a pályázó hallgatók rangsorolásának 
általános szempontjai az alapképzések esetén: 

a. a tanszék által meghatározott legalább két, legfeljebb négy kötelező tantárgy eredménye; 
b. a tanszék által javasolt szabadon választható tantárgyak eredménye; 
c. szakmai gyakorlat, szakmai kötődés, szakiskolai végzettség; 
d. tanulmányi átlag; 
e. nyelvismeret. 

(7) A mesterképzésre jelentkező hallgatók esetében a jelentkezések rangsorolása a felvételi pontszám alapján 
történik. 

(8) A specializációra/szakirányra/modulra történő jelentkezést a szakirányfelelős/modulfelelős által 
meghatározott jelentkezési lap formanyomtatványon és szükséges mellékletekkel a Kar Dékáni Hivatalába 
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kell benyújtani. A benyújtott jelentkezéseket a Kar Dékáni Hivatala összesíti, majd a jelentkezési lapokat az 
érintett specializációfelelősöknek/szakirányfelelősöknek/modulfelelősöknek továbbítja. 

(9) A jelentkezési lap formanyomtatványon a jelentkező hallgatónak fel kell tüntetnie a nevét, Neptun-kódját, a 
szak nevét, a munkarendet és évfolyamot, valamint az (5) bekezdés szerinti rangsoroláshoz szükséges 
adatokat, valamint csatolni kell hozzá a kért mellékleteket. 

(10) A specializációra/szakirányra/modulra történő jelentkezéseket az érintett specializáció/szakirány/modul 
felelőse vagy az általa megbízott oktató/oktatók bírálják el. Az elbírálás során rangsort állítanak fel, mely 
alapján döntenek a specializációra/szakirányra/modulra jelentkezők felvételéről, vagy a felvételi kérelem 
elutasításáról. Adott szakirányra a (4) bekezdés szerinti irányszámnál több hallgató nem vehető fel. 

(11) A specializációválasztás/szakirányválasztás/modulválasztás két fordulóból áll, mindkét fordulóban csak egy 
specializáció/szakirány/modul jelölhető meg. A második fordulóban csak azok a 
specializációk/szakirányok/modulok pályázhatók, ahol a (4) bekezdés szerinti irányszám nem telt be. A 
második fordulóban csak azok a hallgatók pályázhatnak, akik az első fordulóban nem nyertek felvételt. 

(12) A specializációválasztás/szakirányválasztás/modulválasztás első és második fordulójának végső határidejét 
az egyes szakok és munkarendek esetében a jelen Szabályzat 3. és 4. §-a tartalmazza. Ezen időpontig kell a 
specializációfelelősöknek/szakirányfelelősöknek/modulfelelősöknek a felvett és nem felvett hallgatók 
névsorát a Kar Dékáni Hivatala részére megküldeni. A felvételt nem nyert hallgatók esetében kötelező 
megadni az elutasítás indokát. 

(13) A Dékáni Hivatal az első és a második forduló után az egyes specializációkra/szakirányokra/modulokra 
jelentkező hallgatókkal kapcsolatos döntést határozatba foglalja és a hallgatókat a 
specializációválasztás/szakirányválasztás/modulválasztás eredményéről írásban értesíti. Az elutasított 
hallgatók esetében az értesítőben meg kell jelölni az elutasítás indokát. Az értesítő tartalmazza, hogy a 
specializációra/szakirányra/modulra felvett hallgatónak a specializáció/szakirány/modul szerinti tanszéken 
milyen dátumig és a tanszék mely oktatójánál kell jelentkeznie a diplomamunka/szakdolgozat témájának 
kiválasztása, a konzulens tanár meghatározása és a diplomamunka/szakdolgozat elkészítésének ütemterve 
ügyében. 

 
3. § 

Specializáció-/szakirány- és modulválasztás a Kar alapképzésein 
 
(1) A Kar alapképzésein az a hallgató választhat specializációt/szakirányt/modult, akinek a 

specializációválasztás/szakirányválasztás/modulválasztás félévéig a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga 
legalább 2,5. A specializációválasztás/szakirányválasztás/modulválasztás tantárgyi feltételeit az egyes 
specializáció/szakirányok/modulok határozzák meg a 2. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.  

(2) A kertészmérnöki (BSc) alapképzési szak nappali és levelező munkarendű hallgatói a negyedik félévben 
választanak specializációt/modult. A specializációválasztás/modulválasztás első fordulójának határideje: 
március 16., a második forduló határideje: április 10. 

(3) Az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki (BSc) alapképzési szak nappali munkarendű hallgatói a 
harmadik félévben választanak specializációt. A specializációválasztás első fordulójának határideje: január 
15., a második forduló határideje: január 31. 

(4) A környezetgazdálkodási agrármérnöki (BSc) alapképzési szak nappali munkarendű hallgatói a negyedik 
félévben választanak specializációt/modult. A specializációválasztás/modulválasztás első fordulójának 
határideje: március 16., a második forduló határideje: április 10. 

(5) Amennyiben a hallgató a specializációválasztás/modulválasztás féléve utáni félévek valamelyikére nyer 
átvételt a Kar bármely képzésére, a képzésre történő beiratkozás után egy héten belül választ 
szakirányt/modult. A választás során csak a 2 § (4) és (9) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe 
vételével meghatározott specializációk közül választhat. 

 
4. § 

Specializáció-, szakirány- és modulválasztás a Kar mesterképzésein, valamint az egyetemi és főiskolai szakokon 
 
(1) A kertészmérnöki (MSc) mesterképzési szak és a díszkertészeti mérnöki (MSc) mesterképzési szakon nappali 

és levelező munkarendben a specializáció-, illetve modulválasztás a képzés első szemeszterére történő 
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beiratkozáskor történik. A jelentkezéseket a választott specializáció/modul felelőse őszi félévben induló 
képzés esetén szeptember 10-ig, tavaszi félév esetén február 10-ig bírálja el. A második forduló határideje: 
őszi félév esetén szeptember 20, tavaszi félév esetén február 20. 

(2) A mezőgazdasági biotechnológus (MSc) mesterképzési szakon kizárólag a Növényi biotechnológia 
specializáció kerül oktatásra, ezért a hallgatók részére a specializáció felvétele kötelező. 

(3) Az okleveles kertészmérnök szakon nappali és levelező munkarendben, és a kertészmérnök (főiskolai) szakon 
levelező munkarendben a szakirányválasztásra a 31/2006. (április 26.) KT Határozat vonatkozó rendelkezései 
az irányadóak. 

 
5. § 

Specializáció/szakirány- és modulváltás speciális szabályai a KETK képzésein 
 
(1) A Kar alap- és mesterképzésein a specializáció/szakirány/modul a képzés utolsó két félévében nem 

módosítható. 
(2) Az okleveles kertészmérnök szakon nappali és levelező munkarendben, és a kertészmérnök (főiskolai) szakon 

levelező munakrendben a szakirányváltás esetében a 31/2006. (április 26.) KT Határozat vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak. 

(3) A specializáció/szakirányváltás/modulváltás a Kar Dékáni Hivatala által kiadott 
specializációváltási/szakirányváltási/modulváltási kérelem formanyomtatványon kérhető. 

 
 

III. SZAKDOLGOZATRA (DIPLOMAMUNKA), A ZÁRÓVIZSGÁRA ÉS AZ OKLEVÉLRE VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK 

 
6. § 

A szakdolgozat (diplomamunka) 
 
(1) A Kar hallgatói alapképzési/főiskolai szakon szakdolgozatot, mesterképzési/egyetemi szakon diplomamunkát, 

szakirányú továbbképzésen az adott szak képzési és kimeneti követelményei szerint szakdolgozatot vagy 
diplomamunkát készítenek. A szakdolgozatot/diplomamunkát a szakirány szerinti tanszék/ szakirányfelelős 
irányításával az oktatási programban, a képzés mintatantervében vagy operatív tantervében rögzített 
ütemezés szerint kell elkészíteni. 

(2) A szakdolgozat/diplomamunka leadási határidejét a tanév időbeosztásában szakonként a Kari Tanács 
határozza meg. 

(3) A Kar képzései esetében a szakdolgozat/diplomamunka tartalmi és formai követelményeit a Kar Tanulmányi 
Bizottságának javaslatára a Kari Tanács határozza meg. A szakdolgozat/diplomamunka tartalmi és formai 
követelményeit az 1. számú melléklet tartalmazza. A szakdolgozat/diplomamunka, mint önálló hallgatói 
munka bírálatra való alkalmasságát a konzulens oktató és a szakirány szerinti tanszék vezetője aláírásával 
fogadja el. 

(4) A hallgató a 2/a. és 2/b. számú melléklet kitöltésével és aláírásával tudomásul veszi, hogy a 
szakdolgozat/diplomamunka határidőben történő leadása nem jelenti a munka szakmai és tartalmi 
elfogadását, egyúttal nyilatkozik, hogy a diplomamunka/szakdolgozat a saját szellemi terméke, és hozzájárul 
annak elektronikusan történő megtekintéséhez és nyomtatásához. A 2/a. nyilatkozatot a 
szakdolgozat/diplomamunka utolsó oldalaként be kell kötni a dolgozatba, a 2/b. nyilatkozatot mellékelni kell 
az elektronikus adathordozón benyújtott példányokhoz. A nyilatkozatok nélkül a dolgozat nem fogadható el. 

(5) A Dékáni Hivatal tanulmányi ügyintézője az  1 db papír alapú és 1 db elektronikus példányszám meglétének 
ellenőrzése és a 2/a. és 2/b. számú melléklet formanyomtatvány szerinti nyilatkozatok megtekintése után a 
dolgozat belső borítójára a dolgozat határidőben történő bemutatásának tényét bejegyzi, egyúttal aláírásával 
és a Hivatal pecsétjével igazolja, hogy a hallgató az abszolutórium megszerzéséhez szükséges összes 
tanulmányi kötelezettségének eleget tett. A hallgató ezután haladéktalanul, de legkésőbb a (2) bekezdés 
szerinti határidőig köteles a diplomamunkát/szakdolgozatot a szakirány szerinti tanszék titkárságán a 
konzulens oktató és a tanszékvezető/szakirányfelelős részére elfogadás céljából leadni. 
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(6) A Kar képzései esetében a szakdolgozatot/diplomamunkát két bíráló értékeli. A kertészmérnöki (főiskolai) 
szakon a szakdolgozatot egy bíráló is értékelheti. A mesterképzések, szakirányú továbbképzések és az 
okleveles kertészmérnök szak esetében az egyik bíráló külső (a karral munkaviszonyban nem álló) bíráló. Az 
alapképzések esetében mindkettő lehet belső bíráló azzal a megkötéssel, hogy nem tartozhatnak azonos 
tanszékhez/intézethez. Minden szak esetében a bírálókat az érintett tanszékvezető/ szakirányfelelős kéri fel 
és a dékán bízza meg. 

(7) A szakdolgozat/diplomamunka bírálati szempontjait, valamint a bírálati lap formanyomtatványát a Kar 
Tanulmányi Bizottságának javaslatára a Kari Tanács határozza meg. A szakdolgozat/diplomamunka 
bírálatának szempontjai a jelen szabályzat 3. számú melléklete, a bírálati lap formanyomtatvány 4. számú 
melléklete tartalmazza. A bírálat szempontjait és a bírálati lap formanyomtatványát a bírálót felkérő 
tanszékvezető/ szakirányfelelős köteles a bíráló részére eljuttatni. 

(8) A hallgató a két bíráló által elfogadott diplomamunka/szakdolgozat és a szakirány teljesítéséhez előírt 
kötelezően választható tantárgyak teljesítése nélkül záróvizsgára nem bocsátható. 

 
7. § 

A záróvizsga 
 

(1) A Kar alapképzésein és a kertészmérnöki (főiskolai) szakon a záróvizsga az 5. számú mellékeltben előírt 
tantárgyakból szervezett szóbeli szaktárgyi komplex vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll. 

(2) A Kar mesterképzésein, valamint a szakirányú továbbképzési szakokon a záróvizsga az 5. számú mellékletben 
előírt tantárgyakból szervezett szóbeli szaktárgyi komplex vizsgából és a diplomamunka megvédéséből, az 
okleveles kertészmérnöki szakon az 5. sz. mellékletben előírt tantárgyakból szervezett szakirányú komplex 
szigorlatból és diplomamunka megvédéséből áll. 

(3) Minden szak esetében a hallgató a szóbeli szaktárgyi komplex vizsgán az 5. számú melléklet 
rendelkezéseinek figyelembe vételével összesen 2 tételből tesz vizsgát. 

(4) Az 5. számú mellékletben szakonként részletezett szóbeli szaktárgyi komplex vizsgák tárgyai alapján 
szakonként és szükség esetén szakirányonként készített és évente aktualizált záróvizsga tételsort a zárvizsga 
előtt legkésőbb 30 nappal a szakon/szakirányon szokásos módon közzé kell tenni, valamint a tételsor 
szakfelelős által aláírt példányát a Kar dékánja részére meg kell küldeni. 

(5) A kertészmérnöki (főiskolai) szakon és a kertészmérnöki (BSc) szak 2005/06. tanévben indult évfolyamán a 
szaktárgyi komplex vizsga és a szakdolgozat védés együttesen történik. Az alapképzési szakok 2006/07. 
tanévben és azt követően indult évfolyamain a szaktárgyi komplex vizsga és a szakdolgozat-védés között 
legalább 2 napnak kell eltelnie. A mesterképzési szakokon, valamint az okleveles kertészmérnöki szakon a 
szaktárgyi komplex vizsga és a diplomamunka-védés időpontja között legalább 1 hétnek kell eltelnie. 

 
8. § 

A záróvizsga bizottság 
 

(1) A Kar alap- és mesterképzésein, valamint a kertészmérnöki (főiskolai) szakon a szóbeli szaktárgyi vizsga és 
a szakdolgozat/diplomadolgozat védése legalább 3, legfeljebb 7 tagú záróvizsga bizottság előtt történik. 

(2) Az okleveles kertészmérnöki szakon a szaktárgyi komplex vizsga alatt a szakirányú komplex szigorlat értendő, 
amely 3-5 tagú vizsgabizottságát (a továbbiakban: szigorlati bizottság) szakirányonként a Kar illetékes 
tanszékeiről kell összeállítani. A záróvizsga bizottság legalább öt tagból áll. 

(3) Az alapképzési/főiskolai szakokon, valamint az okleveles kertészmérnöki szakon szakirányonként/ 
modulonként, a mesterképzési szakokon szakonként kell záróvizsga-bizottságot kijelölni. 

(4) A zárvizsga bizottság tagjainak jóváhagyásakor bizottságonként 1 pótelnököt, 1 póttagot és 1 titkárt is meg 
kell jelölni. Titkár lehet a záróvizsga bizottság tagja is. 

 
9. § 

A záróvizsga lebonyolításának szabályai 
 
(1) A záróvizsga minden szak esetében a szaktárgyi komplex vizsgával kezdődik és a szakdolgozat/ diplomamunka 

megvédésével zárul. A hallgatónak legkésőbb a szaktárgyi komplex vizsga napján, de legkésőbb a 
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szakdolgozat- ill. diplomavédés előtt 3 nappal meg kell kapnia a szakdolgozatáról/diplomamunkájáról szóló 
bírálatok másolatát. 

(2) A szaktárgyi komplex vizsga érdemjegyét a szaktárgyi komplex vizsgabizottság/ szigorlati bizottság zárt ülésen 
állapítja meg. A szaktárgyi komplex vizsga érdemjegyét a szaktárgyi komplex vizsgabizottság / szigorlati 
bizottság elnöke hirdeti ki. 

(3) A szaktárgyi komplex vizsgán vizsgalap készül, amely tartalmazza szak és szakirány(ok) nevét, a 
vizsgabizottság elnökének és tagjainak nevét, a vizsgázó hallgatók nevét, Neptun-kódját, a vizsgakérdés (tétel) 
sorszámát, valamint az érdemjegyet. A vizsgalap formanyomtatványát a 6. számú melléklet tartalmazza. A 
kitöltött és a záróvizsga-bizottság/ szigorlati bizottság elnöke által aláírt vizsgalap eredeti példányát meg kell 
küldeni a Kar dékánja részére. 

(4) A szakdolgozat/diplomamunka védésén a záróvizsga-bizottság által meghatározott beosztás szerint és 
időpontban jelennek meg a hallgatók. A hallgató írószert, valamint a védéshez szükséges szemléltető 
anyagokat használhatja a védés és a vita során. A hallgató a téma jellegének megfelelő szemléltetéssel szabad 
előadásban ismerteti szakdolgozatát/diplomadolgozatát, és főbb eredményeit, majd válaszol a bírálók kritikai 
észrevételeire és írásban feltett kérdéseikre. A diplomamunka ismertetésére és a hivatalos bírálatokra adandó 
válaszokra maximum 30 percet kell biztosítani. Ezt követően a záróvizsga-bizottság elnöke és tagjai intéznek 
kérdéseket a hallgatóhoz. A vita (kérdések és válaszok) időtartama maximum 20 perc lehet. A védés nyilvános. 

(5) A védések után a záróvizsga bizottság zárt ülésen – vita esetén szavazással – határozza meg a hivatalos bírálók 
által javasolt érdemjegy és a védésen nyújtott teljesítmény alapján a szakdolgozat- ill. diplomamunka-védés 
öt fokozatú skálán mért érdemjegyét. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

(6) A záróvizsga-bizottság a szaktárgyi komplex vizsga, valamint a szakdolgozat- ill. diplomamunka védés 
érdemjegyének ismeretében a 10. §-ban leírt módon megállapítja a záróvizsga érdemjegyét. A záróvizsga 
eredményét a záróvizsga-bizottság elnöke hirdetik ki. 

(7) A záróvizsga-bizottság a záróvizsgázó hallgatókat a 7. számú melléklet kitöltésével összefoglalóan minősíti. A 
szakdolgozat/diplomamunka védések személyenkénti értékelését a záróvizsga jegyzőkönyv (8. számú 
melléklet) kitöltésével dokumentálják. Az összefoglaló minősítést és a záróvizsga jegyzőkönyvet a záróvizsgát 
követő két napon belül a záróvizsga bizottság elnöke köteles megküldeni a Kar dékánjának. 

(8) A záróvizsga-bizottság a záróvizsgák befejezése utáni zárt ülésén a záróvizsgázó hallgatók érdemjegyének 
meghatározása mellett összefoglalja a tapasztalatokat. A záróvizsga-bizottság elnöke ez alapján készíti el 
írásos tájékoztatóját, melyet a záróvizsgát követő egy héten belül megküld a Kar dékánjának. 

 
10. § 

A záróvizsga eredményének a kiszámítása 
 
(1) A záróvizsga eredményét az okleveles kertészmérnöki szakon és a mesterképzési szakokon a szaktárgyi 

komplex vizsga és a diplomamunka védés egyszerű számtani átlagából, kerekítés nélkül kell kiszámítani. 
(2) A záróvizsga eredményét az alapképzési szakokon, valamint a kertészmérnöki (főiskolai) szakon a szaktárgyi 

komplex vizsga és a szakdolgozat védés eredményének egyszerű számtani átlagából, kerekítés nélkül kell 
kiszámítani. 

(3) Amennyiben a záróvizsga szaktárgyi komplex vizsga és/vagy szakdolgozat/diplomamunka-védés része 
elégtelen, a záróvizsga végeredménye elégtelen. Több vizsgarészből álló szaktárgyi komplex vizsga esetében 
ha a szaktárgyi komplex vizsga bármely része elégtelen, a záróvizsga elégtelen. 

 
11. § 

Az oklevél minősítése 
 
(1) Az okleveles kertészmérnöki szakon az oklevél minősítését a záróvizsga átlageredménye és a kreditekkel 

súlyozott tanulmányi átlag, a kertészmérnöki (főiskolai) szakon a záróvizsga valamint a szigorlatok elégtelen 
osztályzatok nélküli átlageredményének, a BSc/MSc szakokon a záróvizsga valamint a kötelező tantárgyak 
elégtelen osztályzatok nélküli kreditekkel súlyozott átlageredményének egyszerű számtani átlagából kell 
meghatározni. 

(2) A kiszámított átlageredmény alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni a 2006. szeptember 1. 
előtt beiratkozott hallgatók esetén: 
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kiváló   4,81 - 5,00 
jeles   4,51 - 4,80 
jó    3,51 - 4, 50 
közepes  2,51 - 3, 50 
megfelelt  2,00 - 2, 50 

(3) A kiszámított átlageredmény alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni a 2006. szeptember 1. 
után beiratkozott hallgatók esetén: 

kiváló,   4,81-5,00 
jeles,   4,51-4,80 
jó   3,51-4,50 
közepes  2,51-3,50 
elégséges  2,50 alatt. 

(4) Az oklevél minősítését a Kar Dékáni Hivatala számítja ki és rögzíti záróvizsgázó hallgatók összefoglaló 
minősítését tartalmazó nyomtatványon. 

 
IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
12. § 

 
(1) Nappali tagozaton kötelező óralátogatási kötelezettséggel járó gyakorlat/szeminárium esetében adott szakon 

félévenként két idősáv (a továbbiakban: tanóra) esetében az oktatási dékánhelyettes felmentést adhat az 
óraütközés alól. A hallgató az óraütközést a regisztrációs hetet követő hét utolsó munkanapjáig 
kezdeményezheti az oktatási dékánhelyettesnél a Neptun rendszeren keresztül benyújtott kérelemben . Az 
óraütközés engedélyezése esetén a hallgató az elfogadott kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül 
köteles az elfogadott kérelem másolatát az óraütközéssel érintett tantárgyak felelőseinél bemutatni. Az 
óraütközés engedélyezése nem mentesít a képzés tantervében és az érintett tantárgyak 
követelményrendszerében rögzített tanulmányi kötelezettségek alól. 

(2) A kertészmérnöki (BSc) alapképzési szak azon hallgatói, akik a környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) 
alapképzési szakról választanak szakmai modult, valamint a környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) szak 
azon hallgatói, akik a kertészmérnöki (BSc) alapképzési szakról választanak szakmai modult, kötelesek a 
záróvizsgát a saját szakukon az oktatási dékánhelyettes által megjelölt záróvizsga-bizottság előtt teljesíteni. 

 
IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
13. § 

 
(1) Jelen Szabályzatot a Kertészettudományi Kari Tanács a Kari HÖK egyetértésével 2008. április 7-én elfogadta. 

Határozatszám: 58/2008. (IV.07.) Kertészettudományi KT határozat. 
(2) Jelen Szabályzat 2008. április 8-án lép hatályba, egyidejűleg a tárgyban 2007. június 25-én kiadott korábbi 

szabályozás hatályát veszti. 
(3) Jelen Szabályzat 6. §. (4) pontjában részletezett 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot a 2007/08. tanévben 

záróvizsgázó hallgatóknak nem kell a diplomamunkába/szakdolgozatba bekötniük, a nyilatkozat két eredeti 
példányát a Kar Dékáni Hivatalában kell leadni a diplomamunka/szakdolgozat 6. § (5) pontja szerinti 
bemutatáskor. 

(4) A Jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képező szakdolgozat és diplomamunka készítési útmutató a 2008/09. 
tanévtől lép hatályba. A 2007/08. tanévben a szakdolgozat és diplomamunka készítésre a 2007. június 25-én 
kiadott korábbi szabályozás szerinti útmutató vonatkozik. 

(5) Jelen Szabályzatot a Kertészettudományi Kari Tanács a kari HÖK egyetértésével 2009. április 15-én 
módosította. A módosítások az elfogadást követő napon lépnek hatályba. Határozatszám: 20/2009. (IV.15.) 

(6) Jelen Szabályzatot a Kertészettudományi Kari Tanács a kari HÖK egyetértésével 2009. május 20-án 
módosította. A módosítások az elfogadást követő napon lépnek hatályba. Határozatszám: 63/2009. (V.20.) 

(7) Jelen Szabályzatot a Kertészettudományi Kari Tanács a kari HÖK egyetértésével 2010. március 4-én 
módosította. A módosítások az elfogadást követő napon lépnek hatályba. Határozatszám: 16/2010. (III.4.). 
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(8) Jelen Szabályzatot a Kertészettudományi Kari Tanács a kari HÖK egyetértésével 2011. február 23-án 
módosította. A módosítások az elfogadást követő napon lépnek hatályba. Határozatszám:46/2011. (II.23). 

(9) Jelen Szabályzatot a Kertészettudományi Kari Tanács a kari HÖK egyetértésével 2011. október 26-án 
módosította. A módosítások az elfogadást követő napon lépnek hatályba. Határozatszám: 127/2011. (X.26.). 

(10) Jelen Szabályzatot a Kertészettudományi Kari Tanács a kari HÖK egyetértésével 2012. június 20-án 
módosította. A módosítások az elfogadást követő napon lépnek hatályba. Határozatszám: 76/2012. (VI.20.). 

(11) Jelen Szabályzatot a Kertészettudományi Kari Tanács a kari HÖK egyetértésével 2013. június 19-én 
módosította. A módosítások az elfogadás követő napon lépnek hatályba. Határozatszám: 80/2013. (VI.19.) 

(12) Jelen Szabályzatot a Kertészettudományi Kari Tanács a kari HÖK egyetértésével 2014. június 18-án 
módosította. A módosítások az elfogadás követő napon lépnek hatályba. Határozatszám: 149/2014. (VI.18.) 

 
Budapest, 2014. június 18. 
 

Dr. Hrotkó Károly 
dékán 

 
Mellékletek: 
 
1. számú melléklet: Szakdolgozat és diplomamunka készítés útmutatója 
2/a. számú melléklet: Szakdolgozat/diplomamunka leadási nyilatkozat 
2/b. számú melléklet: Nyilatkozat a szakdolgozat/diplomamunka nyilvános hozzáféréséről és eredetiségéről 
3. számú melléklet: Szakdolgozat és diplomamunka bírálati útmutató 
4. számú melléklet: Szakdolgozat és diplomamunka bírálati lap 
5. számú melléklet: Záróvizsgatárgyak 
6. számú melléklet: Szaktárgyi komplex vizsga/szakirányú komplex szigorlat vizsgalap 
7. számú melléklet: Záróvizsgázó hallgatók minősítése 
8. számú melléklet: Záróvizsga jegyzőkönyv 
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I. BEVEZETÉS 
 

1. A szakdolgozat-, ill. diplomamunka-készítés célja, feladata 
Az egyetemi és főiskolai szakokon, az alap- és mesterképzéseken és a szakirányú továbbképzésben 

részt vevő hallgatónak a záróvizsga részeként szakdolgozatot vagy diplomamunkát kell készítenie. Az 
alapképzéseken és a kertészmérnöki (főiskolai) szakon szakdolgozatok, a mesterképzéseken valamint az 
okleveles kertészmérnöki szakon diplomamunkák, a szakirányú továbbképzési szakokon az adott szak 
képzési és kimeneti követelményei szerint szakdolgozatok vagy diplomamunkák készülnek. 

A diplomamunka fogalma 
A diplomamunka MSc szinten, egyetemi szakon, valamint szakirányú továbbképzésben a 

szakképzettségnek megfelelő, eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű – tudományos, 
gazdasági, mérnöki, tervezési, esetleg kutatási vagy kutatás-fejlesztési – feladat, amely a hallgató 
tanulmányaira támaszkodva, a kiegészítő irodalom tanulmányozásával, témavezető vagy konzulens 
irányításával, illetőleg segítségével megoldható, és igazolja azt, hogy a jelölt képes a tanult ismeretanyag 
gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a 
témakörébe tartozó feladat kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére. 

A szakdolgozat fogalma 
A szakdolgozat BSc szinten és főiskolai szakon, valamint egyes szakirányú továbbképzésekben a 

szakképzettségnek megfelelő, a hallgató tanulmányaira támaszkodva, témavezető vagy konzulens 
irányításával megoldható – mérnöki, gazdasági, esetleg fejlesztési – feladat írásbeli kidolgozása, amely 
igazolja azt, hogy a jelölt kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában és – 
szakmai irányítással – a tervezési, gazdasági, fejlesztési munkában, képes adatgyűjtésre, értékelésre, 
következtetések levonására, helyes véleményalkotásra, a témához kapcsolódó szakirodalom 
feldolgozására, az előzmények, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására. 
Jelen útmutatóban minden esetben a kétféle dolgozattípus megnevezésére a „diplomamunka” szót 
használjuk! A szakdolgozat készítésével záruló szakok esetében természetesen szakdolgozatot kell 
készíteni. A szak jellegétől eltérő dolgozattípus készítése súlyos formai hibának minősül! 

A diplomamunka készítésének célja, hogy a hallgató megtanulja érdemben alkalmazni az elsajátított 
ismereteket. Jártasságot szerez a szakirodalom feldolgozásában, bizonyítékot szolgáltat arról, hogy 
önálló munkával képes adat- vagy ismeretgyűjtésre, -feldolgozásra, értékelésre és mindebből helyes 
következtetések levonására. Tehát a diplomamunka elkészítése és megvédése bizonyítja azt, hogy a 
hallgató a szakterület ismeretanyagát konkrét mérnöki feladat megoldásában vagy tudományos kérdés 
vizsgálatában alkalmazni tudja, valamint megtanulta a tudományos dolgozat elkészítésének szabályait, 
munkáját és eredményeit magyar vagy idegen nyelven, magas színvonalon, az elvárt tartalmi és formai 
keretek között képes megjeleníteni. 

Ezen önálló hallgatói munkák elfogadását és bírálatra való alkalmasságát a témavezető és a 
szakirányú tanszékvezető/szakirányfelelős aláírásával elfogadja. 
 

2. Témaválasztás, -feldolgozás és a diplomamunka beadása 
Diplomamunka-témát a kari szabályzatok által meghatározott szervezeti egységek – a 

Kertészettudományi Karon a szakirányokért felelős tanszékek – írhatnak ki. 
A diplomamunka készítését a tanszék által jóváhagyott kari belső konzulens irányítja, igény esetén a 
tanszék által kijelölt külső konzulens is segítheti. A hallgató is javasolhat diplomamunka-témát, amelynek 
elfogadásáról az illetékes tanszékvezető (szakirányfelelős) dönt. A választott szakirányokat oktató 
tanszékek koordinálásával a diplomamunka kapcsolódhat más tanszékek vagy külső intézmények kutató 
vagy fejlesztő munkájához is. 

A diplomamunka-témát a választott szakirányokat oktató tanszékek javaslatára vagy 
jóváhagyásával, az okleveles kertészmérnöki szak nappali tagozatán legkésőbb a hatodik, kiegészítő 
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levelező tagozatán az első félévben, a kertészmérnöki (főiskolai) szakon a tanulmányok második évében 
kell kiválasztani. Az alapképzések hallgatói a szakirányválasztást követő félévben választanak 
szakdolgozat-témát. A mesterképzések hallgatói a képzés első félévében választanak diplomamunka-
témát. 

A hallgató a diplomamunka-készítéssel kapcsolatos feladatokat (célmeghatározás, ismeretgyűjtés, 
adatfelvételezés, adatfeldolgozás, tervezés stb.) a témaválasztástól kezdve a képzés utolsó félévig 
folyamatosan – a témaválasztáskor elfogadott egyéni munkaterv szerint – teljesíti. 

A diplomamunka egy nyomtatott, valamint elektronikus adathordozón (CD, DVD) vízjellel10 ellátott, 
jelszóvédelem nélküli PDF állományként (Portable Document Format) tárolt egy teljes példányát és a 
diplomamunka főbb eredményeit tartalmazó összefoglaló 5 példányát a választott szakirányt oktató 
tanszéken kell benyújtani. 

A tanszékre való beadás előtt a dolgozatot a Dékáni Hivatalban az illetékes tanulmányi ügyintézőnél 
kell bemutatni, aki szignójával jelzi, hogy a záróvizsgára készülő hallgató az abszolutóriumhoz szükséges 
valamennyi kötelezettségét teljesítette. 

A záróvizsgát követően a papír alapú példány a tanszéki könyvtárban, az elektronikus adathordozón 
benyújtott példány a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvátárban kerül megőrzésre. 

A diplomamunka beadási határidejét a tanév időbeosztásával egy időben a Kertészettudományi Kar 
Tanácsa határozza meg. 

 
II. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 

 

1. Bevezetés 
A diplomamunka tudományos dolgozat, ezért elkészítésénél a tudományos publikációra vonatkozó 

általános szabályok érvényesülnek. Ezek a szabályok érvényesülnek a diplomamunka témaválasztásánál, 
szerkezeténél, nyelvezetében, tartalmai követelményeiben és az etikai követelmények betartásában. 

 

2. Témaválasztás 
A diplomamunka témája befolyásolhatja a dolgozat tartalmi és szerkesztési követelményeit. A 

hallgatók munkáját segítendő a dolgozatok három típusát mutatjuk be a választott téma alapján, azonban 
ez a felosztás tudományos szempontból nem indokolt és elfogadott. A diplomamunkák ilyen módon 
történő megkülönböztetése kizárólag a hallgatót segíti eligazodni, hogy dolgozata megfeleljen a 
Kertészettudományi Karon elvárt tartalmi követelményeknek. 

1. A diplomamunka célkitűzésben feltett kérdést vagy felállított hipotézist a hallgató kísérleti 
munkával és/vagy adatgyűjtéssel, adatfeldolgzással válaszolja meg vagy bizonyítja. A 
munka történhet meglévő módszerek alkalmazásával, fejlesztésével vagy új módszerek 
létrehozásával. Ezeket a diplomamunkákat a továbbiakban kísérleten alapuló 
diplomamunkának nevezzük. Ebbe a csoportba sorolhatók általában a laboratóriumi és 
termesztési kísérleteken alapuló munkák, valamint a statisztikai módszerekkel adatokat 
feldolgozó dolgozatok. 

2. A diplomamunka célja egy adott területről rendelkezésre álló ismeretek tudományos 
feldolgozása, szintetizálása. Meglévő információt dokumentál és rendszerez vagy 
összehasonlító szakirodalom-kutatást végez. A továbbiakban leíró jellegű diplomamunka. 
Ebbe a csoportba tartozhat például egy adott tudományterület szakirodalmon alapuló 
feldolgozása, települések, termékek, intézmények gazdasági vagy jogi hátterének, 
történetének bemutatása vagy összehasonlítása, fajta vagy klón leírása, jellemzése. 

10 A vízjelet a dokumentumra a PDF formátumba történő nyomtatás/mentés előtt kell rögzíteni. Microsoft Office Word program 
használata esetén a vízjel rögzítésének módja: Formátum → Háttér → Nyomtatott vízjel. Itt kell megadni a háttérszöveget, 
ami kötelezően a szerző neve. A vízjelet Arial Narrow betűtípussal, átlósan, szürke betűszínnel és áttetsző módon kell megadni. 
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Kizárólag szakirodalmi forrásokra alapozott leíró jellegű diplomamunka mesterképzési 
szakon nem készülhet. 

3. A diplomamunka célja nem a tényfeltárás vagy a meglévő információk szintetizálása. Az 
ebbe a csoportba tartozó diplomamunkák témája általában számítógépes alkalmazások, 
programok létrehozása vagy fejlesztése, gyakran oktatási vagy ismeretterjesztő céllal. A 
továbbiakban informatikán alapuló dolgozat. Az ilyen témát feldolgozó hallgató feltétlenül 
győződjön meg arról az illetékes tanszékvezetőnél, hogy célkitűzése az adott képzési 
formában megfelel-e a Kertészettudományi Karon előírt követelményeknek! 

 
A diplomamunkák megadott három ”elvi” csoportján kívül természetesen születhetnek olyan 

munkák, amelyek nem illeszthetők be a megadott típusokba, gyakran átmenetet képezve két típus között. 
Ebben az esetben a dolgozat elkészítésénél azt a típust válasszuk, amely a legjobban segíti munkánk 
érthetőségét és áttekinthetőségét. Amennyiben az itt leírt típusok egyikébe sem illeszthető be a dolgozat, 
a tartalmi és formai követelmények megadása a konzulens feladata. A diplomamunka értékét nem az 
minősíti, hogy témája szerint melyik csoportba sorolható. 
 

3. A diplomamunka címe 
A diplomamunka címe munkánk legrövidebb összefoglalása, ezért a jó cím pontosan körülhatárolja a 
dolgozat témáját. A dolgozat címe az első információ az olvasó számára. 
 

4. A diplomamunkára vonatkozó etikai követelmények 
A diplomamunka elkészítésének két fő kulcsszava az őszinteség és a korrektség. Ne tüntessük fel 

mások publikációját, munkáját vagy eredményeit a sajátunkként! Munkánkat a tényekre és a valós 
adatokra építsük! Mások eredményeinek sajátunkként való feltüntetése sérti a szellemi alkotásokhoz 
fűződő jogokat! 

 

5. A diplomamunka nyelvezete 
 A diplomamunka általában magyar nyelven készül. A dolgozat szövegének meg kell felelnie a magyar 
nyelv és helyesírás aktuális szabályainak, szakmai szókincsében az általánosan elfogadott szakszavakat 
kell használnia. A dolgozat bizonyítja, hogy a hallgató képes a szakirodalom feldolgozására, munkáját és 
eredményeit képes magas szinten közölni. Az idegen szavak és kifejezések használatánál mindig 
próbáljuk azok szakmailag elfogadott magyar megfelelőjét használni! A tudományos dolgozatok 
nyelvezete az irodalmi nyelvtől eltérően általában nem használ saját benyomáson alapuló jelzőket (pl. 
szép, kellemes stb.) és szubjektív vélemény helyett a tényekre alapozott megállapításokra helyezi a 
hangsúlyt. Az állítmány nélküli mondatok és durva helyesírási hibák a dolgozat bírálatánál kifejezetten 
hátrányos hatásúak! A helyesírást illetően mindig a Magyar Tudományos Akadémia éppen érvényes 
helyesírási szabályzata az irányadó. A diplomamunkát egyes szám első személyben vagy többes szám 
első személyben lehet megfogalmazni, a második megoldás az elfogadottabb. 
 

6. A diplomamunka terjedelme 
A diplomamunka/szakdolgozat terjedelme mellékletek nélkül nem haladhatja meg az ötven gépelt oldalt. 
A dolgozat oldalszáma önmagában nem minősíti a dolgozatot, mindig maradjunk lényegre törők és 
tárgyilagosak. A cél egy tudományos dolgozat elkészítése és nem ötven gépelt oldal leadása. 

  

7. A diplomamunka felépítése, szerkezete 
A témavezető instrukcióinak és a feldolgozott téma jellegének figyelembevételével a szöveg tagolásakor 
általában a következő fő részeket tanácsos elkülöníteni: 

1. tartalomjegyzék 
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2. felhasznált rövidítések 
3. bevezetés 
4. célkitűzés 
5. irodalmi áttekintés  
6. anyag és módszer 
7. eredmények 
8. következtetések (eredmények megvitatása)  
9. összefoglalás 
10. köszönetnyilvánítás 
11. irodalomjegyzék 
12. mellékletek 

Amennyiben a dolgozat nem kísérleten alapuló mű, a konkrét téma függvényében a megadott szerkezeti 
felépítéstől való eltérés megengedett. 
 

7.1. Tartalomjegyzék 
A tartalomjegyzék a diplomamunka elején kerül elhelyezésre. A tartalomjegyzéknek tükröznie 

kell a dolgozat logikai felépítését, és megadja az egyes fejezetek, alfejezetek címét és oldalszámát. A 
tartalomjegyzék jó átláthatósága érdekében lehetőleg egy oldal terjedelmű legyen, a fejezetcímek és 
alcímek betűtípusa, kiemelése és számozása lehetőleg a dolgozatban is felhasznált formátumot kövesse 
(pl. ha a fő fejezetcímek vastagbetűvel szedettek a dolgozatban, akkor a tartalomjegyzékben is hasonló 
kiemelést válasszunk). A fejezetek és alfejezetek elkülönítését segíti a különböző mértékű szövegbehúzás 
(tabulátor) használata. 
 

7.2. Felhasznált rövidítések 

Amennyiben a diplomamunka olyan mennyiségben tartalmaz rövidítéseket, hogy annak 
érthetőségét veszélyezteti, lehetőségünk van megadni a rövidítések jegyzékét és azok magyarázatát. 
Amennyiben használata szükséges, javasoljuk azt a dolgozat elején elhelyezni. 

 

7.3. Bevezetés 
A bevezetés minden diplomamunka elengedhetetlen része. A bevezetés ismerteti a téma 

jelentőségét, a kitűzött célokat és a megoldandó feladatokat. Bemutatja a diplomamunkát, segíti az 
olvasót a téma behatárolásában, és felkelti a figyelmét a munkánk iránt. A bevezetést úgy kell megírni, 
mintha a kész művet ismertetnénk vele. Az informatikán alapuló diplomamunkák esetében különösen 
fontos, hogy megmutassuk munkánk fontosságát az agrár- és a kertészettudomány szempontjából, hogy 
a gyakran informatikai képzettséggel nem rendelkező olvasó is lényegesnek érezze céljainkat és 
eredményeinket. 

A bevezetés fő feladata, hogy röviden ismertesse: 

- a téma behatárolását, tudományterületi elhelyezkedését, 
- a témaválasztás indoklását, 
- a munka jelentőségét, 
- a munka célját. 
 

7.4. Célkitűzés 
A célkitűzés tartalmazza a megoldandó problémát, a megválaszolandó kérdést, felállított 

hipotézist, végrehajtandó feladatot és az ennek érdekében elvégzendő munkát, tehát a diplomamunka 
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készítésének célját. A célkitűzés mindig rövid és lényegre törő, elhelyezkedhet a ’Bevezetés’ fejezet végén 
vagy önálló fejezetként a bevezetés után. A második megoldás az elfogadottabb. 

 A bevezetés és célkitűzés terjedelme együttesen lehetőleg ne haladja meg a két oldalt. 

 

7.5. Irodalmi áttekintés 
Az irodalmi áttekintés célja a munkánkkal kapcsolatos eddigi magyar és nemzetközi eredmények 

bemutatása, megadva munkánk kiindulási alapjait. Az irodalmi áttekintés mutatja meg munkánk 
fontosságát a nemzetközi és magyarországi tudományos eredmények alapján, és összehasonlíthatóvá 
teszi az általunk kapott eredményeket, valamint feldolgozásuk során elméleti jártasságot szerzünk a 
választott témában. 

Az irodalmi áttekintés terjedelme általában a dolgozat harmada, legfeljebb a fele. Az irodalmi 
áttekintés súlypontja kísérleten alapuló diplomamunkák esetében azokat az alap- és alkalmazott kutatási 
eredményeket mutatja be, amelyekre munkánkat alapozzuk, munkánk elvégzését segítik vagy az általunk 
kitűzött vagy ahhoz hasonló cél elérése érdekében születtek. 

A leíró jellegű diplomamunkák esetében az adott témában már elkészült művek áttekintése a cél, 
ezek felhasználhatósága, hiányosságai, esetleg rövid jellemzése is szerepelhet az irodalmi áttekintésben. 
Az irodalmi áttekintés ezeknél a dolgozatoknál általában kisebb terjedelmű, hiszen sokszor a dolgozat fő 
célja az irodalmi információk feldolgozása. Az irodalmi információk feldolgozása azonban a saját 
eredményünk (’Eredmények’ fejezet), míg az irodalmi áttekintés mások eredményeit ismerteti. 

Az informatikán alapuló diplomamunkák esetében a súlypont a hasonló céllal készült szellemi 
alkotások bemutatásán van. Példa: ha diplomamunkánk célja egy multimédiás növényhatározó 
létrehozása, akkor ismertessük az eddig az adott témakörben elkészült könyv, internetes (on-line) vagy 
számítógépes alkalmazásokat és szabadalmakat, különös tekintettel arra, hogy milyen részletességgel 
dolgozzák fel a témát, bemutatva pozitív tulajdonságaikat és esetleges hiányosságaikat. 

 

7.5.1. Az irodalmazás ajánlott menete 
Az irodalmazás fő célja, hogy megszerezzük a munkánkhoz szükséges ismereteket, és elkerüljük a 

felesleges munkát: ne bizonyítsunk olyan tényt, amelyet már valaki bebizonyított. Munkánk értékét 
csökkentheti, ha kiderül, hogy mások már rég publikálták az általunk elért eredményeket, esetleg olyan 
tényt bizonyítottunk, ami a szűkebb szakmai körökben már régen elfogadott. Az irodalmazással 
időigényessége ellenére rengeteg időt és felesleges munkát spórolhatunk meg! 

Az irodalmazás során a téma megfogalmazása, körülhatárolása után, pontosan meg kell határozni 
a tartalmi követelményt, az időbeli igényt (visszamenőlegesen meddig érdemes irodalmat keresni), a 
dokumentumok típusát (könyv, folyóirat, szabvány, szabadalom, esetlegesen csak az interneten 
hozzáférhető anyagok stb.) és a forrásanyagok nyelvét. Meg kell határozni a témához kapcsolódó 
tárgyszavakat (szinonimákat is) és az esetleges másodlagos tárgyszavakat magyarul, valamint azokon a 
nyelveken, amelyeken az irodalomkeresést végezni fogjuk. 

Érdemes utánanézni, hogy készült-e az adott témában bibliográfia az eldöntött határidőn belül. 
Nemcsak bibliográfiai kiadványt kell keresnünk, hanem egyéb bibliográfiai forrásokat is (pl. kézikönyvek, 
tankönyvek, témadokumentációk stb. irodalomjegyzékét). El kell döntenünk az átfedések 
figyelembevételével, hogy hány referáló lapot tekintsünk át. 

Célszerű a talált adatokat egységesen, az azonosításhoz szükséges bibliográfiai adatok kartonokra 
(cédulákra) történő feljegyzésével vagy számítógép segítségével nyilvántartani. 

 

7.5.2. A hivatkozás szabályai 
A hivatkozás etikája és lehetőségei: 
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Írás közben mondanivalónk alátámasztása végett, vagy azért, mert vitatkozni akarunk más 
elképzelésekkel, szükségszerűen idézünk. A tudományos kutatás etikája megkívánja, hogy szó szerinti 
idézetek vagy tartalmi hivatkozások esetében az érintett mű adatait pontosan és kellő részletezéssel 
közöljük. 

A hivatkozásnak többféle lehetősége van:  
Idézés: amikor a hivatkozott műből szó szerint átveszünk egy részt. Ilyenkor idézőjelet kell használni és a 
mondatból sem kihagyni, sem ahhoz hozzátenni nem szabad. 
Átvétel: nagyobb terjedelmű idézet, amelyet csak a szerző engedélyével lehet közölni. Tudományos 
konvenciók szerint a fél oldalnál hosszabb idézet átvételnek minősül. 
Tartalomhű idézés: a saját mondanivaló szempontjából fontos nézeteket, megállapításokat tömören, 
lényegre törően, a szerző stílusának megfelelően, de az idézett mű tartalmának megváltoztatása nélkül 
építjük be a dolgozatba. Hivatkozni természetesen ilyenkor is kell. 
 
A hivatkozás módja: 

Az előírások szerint a dolgozat szövegében, más fejezetekben is felhasznált irodalmakra hivatkozni 
kell, és azokat az irodalomjegyzékben fel kell sorolni. A művekre az első adatelem és a megjelenés 
dátuma alapján (az ún. Harvard-rendszer) kell hivatkozni: 

 a szerző(k) családneve és a mű kiadásának éve alapján: egy szerző esetén: pl. NAGY, 
1991 illetőleg Nagy, 1991; két szerző esetén pl. Nagy és Kiss, 1991, több szerző estén: 
pl. Nagy és társai, 1991 illetve Nagy et al. 1991 

 ha nincs konkrét szerző, akkor az intézmény neve és a megjelenés éve alapján: pl. 
Központi Statisztikai Hivatal, 1991 

 Törvény, rendelet vagy más jogszabály idézése esetén a törvényben vagy jogszabályban 
megadott hivatalos elnevezés szerint idézhetünk: pl. 1993. évi VI. törvény az agrárpiaci 
rendtartásról 

Az irodalmi hivatkozások esetében gyakran problémát jelent az interneten található tudományos 
anyagokra és publikációkra történő hivatkozás. Alapszabályként vegyük figyelembe, hogy a hivatkozás 
értékét mindig az idézett mű tudományos megbízhatósága adja meg. A nyomtatott média esetében ez 
könnyen megadható (pl. lektorált tudományos folyóirat, az idézettség mértéke, a szerkesztők és lektorok 
tudományos elismertsége stb.). Az interneten található anyagoknál győződjünk meg arról, hogy az 
idézendő anyag megfelel-e tudományos publikáció kritériumainak. A csak elektronikus formában létező 
tudományos folyóiratok esetében az idézés szabályai megegyeznek a nyomtatott médiáéval. Ebben az 
esetben ismert az internetes tudományos folyóirat-, a szerző- és a kutatóműhely neve, a megjelenés éve 
és a publikáció lektoráltsága. Egyéb internetes forrás esetében a következőképpen járjunk el: 

1. amennyiben mind az anyag szerzője, mind az anyagot publikáló tudományos vagy egyéb 
jellegű nemzetközi, külföldi vagy hazai intézet ismeretlen, akkor az anyag tudományos 
szempontból nem idézhető, ennek ellenére természetesen gondolatainkat és döntéseinket 
befolyásolhatja a munka során. 

2. tudományos, statisztikai stb. publikációk esetén szerző vagy intézet mindig ismert és 
általában elektronikus levélben (e-mail) vagy postai úton felvehetjük a kapcsolatot velük. 
Ebben az esetben tisztázzuk, hogy megjelentek-e közzétett információk nyomtatott 
formában. Amennyiben az anyag nyomtatásban megjelent, mindig a nyomtatott formára 
kell hivatkozni! 

3. amennyiben az interneten talált anyag nem jelent meg nyomtatásban, úgy a hivatkozás 
szabályai szerint a szerzők neve és a megjelenés dátuma alapján hivatkozhatunk rá. Ha a 
szerző neve nem ismert, akkor az intézet, intézmény neve és a megjelenés dátuma a 
hivatkozási alap. Az internetes honlap címe soha sem lehet a hivatkozás alapja! 
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7.6. Anyag és módszer 
Az ’Anyag és módszer’ fejezet általában két alfejezetre az ’Anyag’ és a ’Módszer’ c. részre tagolódik.  
Az ’Anyag’ részben kell megadnunk azokat az anyagokat, valamint azok forrásait, amelyeket 

munkánk során változtatás nélkül használtunk fel. Az adatok korrekt megadása nagymértékben segíti 
munkánk ismételhetőségét, illetve a dolgozatunkat felhasználó hallgatók, kutatók stb. munkáját. 

Példák: 
 SR2 dohányfajta (Hook et al. 1972) 
 Glória F1 paradicsom fajta (ZKI) 

Amennyiben nem publikált vagy csak engedéllyel felhasználható kísérleti anyaggal dolgozunk, 
szövegesen kell megadni az anyag tulajdonosát: pl. „a kísérletben felhasznált szőlő hibrideket Kiss Béla, 
az FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének (Kecskemét) főmunkatársa bocsátotta 
rendelkezésünkre”. 

Azokat a kísérleti anyagokat, amelyeket magunk állítottunk elő az ’Eredmények’ fejezetben kell 
szerepeltetnünk. Azokat az anyagokat vagy műszereket, amelyek egyértelműen valamelyik módszerhez 
kötődnek (pl. vegyszerek) a módszer ismertetésénél adhatjuk meg. Jól publikált, széles körben ismert és 
beazonosítható eljárásoknál nem szokás a módszer teljes anyagigényét (pl. az összes vegyszert vagy az 
oldat elkészítésének receptjét) megadni. Ha erre igény merül fel (pl. egy másik hallgató fogja folytatni a 
munkánkat) ezeket az adatokat a ’Mellékletek’ fejezetben adhatjuk meg. Amennyiben munkánk során 
adatokat dolgozunk fel, az adatok forrását szintén itt adhatjuk meg. Szabadföldi kísérletek esetén a 
fejezet "A vizsgálatok helyszíne" c. alfejezettel bővülhet. 

Leíró jellegű diplomamunkák esetében ebben a fejezetben közölhetjük az általunk felhasznált 
fontosabb források, adatok származását, pl. az összehasonlítás alapjául szolgáló jogszabályokat is. 

Informatikán alapuló diplomamunkák esetében itt kell megadni a felhasznált programokat, 
programnyelveket és egyéb szoftvereket is. Ilyen esetben különösen nagy hangsúlyt kap, hogy csak 
jogtiszta szoftvereket használjunk fel, ellenkező esetben pl. a multimédiás anyagok terjesztése komoly 
jogi következményeket vonhat maga után! Mindenképpen közölnünk kell a felhasznált képek, adatok (pl. 
fajtaleírás) eredetét is, kivéve, ha azok saját munkából keletkeztek. 

A ’Módszer’ rész tartalmazza a változtatás nélkül felhasznált kísérleti, statisztikai stb. módszereket. 
Az ismert módszerekre irodalmi hivatkozással utalunk (pl. dohány genetikai transzformáció (Hoekema et 
al. 1976)) és az eljárást röviden, az érthetőség kedvéért ismertetjük. Ha a módszereket módosítottuk, 
vagy a módszer saját munkánk eredménye, akkor az ’Eredmények’ fejezetben kell közölni a módszert 
vagy annak módosításait. A fejezetben megadásra kerülő módszereket célszerű a munkamenet 
sorrendjében közölni, így a módszerek összességéből egyértelműen kiderül a teljes elvégzett 
munkafolyamat. A ’Módszer’ fejezet alcímei így párhuzamot fognak mutatni az ’Eredmények’ fejezet 
alcímeivel, tehát könnyen beazonosíthatóvá válik, hogy milyen módszerrel milyen eredményeket értünk 
el. 

Leíró jellegű diplomamunkák esetében itt adhatjuk meg, hogy milyen módszert alkalmaztunk a leírás 
során (pl. klón jellemzése DUS vizsgálattal vagy a növényborítottság mértkének meghatározása Nagy 
módszerével), az összehasonlítás vagy jellemzés fő szempontjait, az adatok felvételezésének módját stb. 

Informatikán alapuló diplomamunkák esetében itt adhatjuk meg pl. a képek feldolgozásának 
módját, az adatbázisok feltöltésének módszerét, a felhasznált szoftverek konkrét alkalmazását stb. 
 

7.7. Eredmények 
Az ’Eredmények’ fejezetben ismertetjük a saját munkával elért eredményeket. A diplomamunkából 

egyértelműen ki kell derülnie az elvégzett munka mennyiségének és meg kell mutatnia, hogy a hallgató 
milyen tudományos stb. módszereket sajátított el készség szinten. 

Amennyiben dolgozatunkban mások munkáját és eredményeit is ismertetjük, még az anyag és 
módszer fejezetben jelöljük egyértelműen a kísérleti munkában résztvevőket (pl. „a begyűjtött minták 
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redukáló cukortartalmának meghatározását Kovács Zoltán, a Kémia Tanszék munkatársa végezte” vagy 
„a kísérletbe vont palántákban nehézfémek felhalmozódását a Szegedi Biológiai Kutatóintézetben Kiss 
András kutatóasszisztens irányításával és segítségével végeztem”. Mivel a tudományos eredmények 
nagyon gyakran csapatmunkában születnek elkerülhetetlen, hogy bizonyos eredményeket vagy 
módszereket akkor is szerepeltetnünk kell a dolgozatban, ha nem saját munkánk eredményei. Ez nem 
indokolja azonban, hogy átlépjük a tudományos etika határait. 

Néhány jó tanács. Ha egy nagyobb kutatócsoport keretein belül dolgozunk, a „Bevezetés” 
fejezetben ismertethetjük a kutatócsoport munkáját, a „Célkitűzés” fejezetben pedig pontosan 
megadjuk, hogy mire irányult a saját résztevékenységünk. Amennyiben mások adataival dolgozunk, 
akkor az adatok forrását közöljük az „Anyag” fejezetben, az adatok feldolgozását pedig az „Eredmények” 
fejezetben. Munkánk értékét nem csökkenti, ha mások is részt vettek benne, hiszen a tudományos munka 
során ez gyakran elkerülhetetlen. Kellemetlen lehet, ha a diplomamunka-védés során derül ki, hogy a 
hallgató az általa „használt” műszert még sohasem látta. Diplomamunkánk egyben tudományos 
publikáció, ezért az eredmények korrekt közlése elengedhetetlen. Ne feledjük, a negatív eredmények is 
fontos információt szolgáltathatnak kollégáink számára. 

Az „Eredmények” fejezet tagolása általában a „Módszer” fejezet felosztását követi, vagyis 
megmutatja, hogy az elvégzett munkával milyen eredményeket kaptunk. Az eredmények értékelését és 
összehasonlítását a „Következtetések” fejezetben tegyük meg. 

Leíró jellegű diplomamunkák esetében az „Eredmények” fejezet dolgozatunk legterjedelmesebb 
része. Ilyenkor javasolt az „Eredmények” fejezet több részre osztása a kitűzött célok vagy a „Módszer” 
fejezetben leírt szempontok alapján. 

 
Példa: Diplomamunkánkban a magyarországi genetika kutatások és eredmények történetét 

dolgoztuk fel: 
 A magyarországi genetikai kutatások története a XX. században (fejezetcím) 

A fejezet cím ilyen formában történő megadását nem javasoljuk, mert az olvasó számára nem 
egyértelmű, hogy saját munkánkat mutatjuk be. 

Javaslat: 

 Eredmények (fejezetcím) 
A magyarországi genetikai kutatások története a XX. században (alcím) 

Példa: A diplomamunkánkban két paradicsom fajtajelölt jellemzését tűztük ki célul:  
 Eredmények I.  

A ’Pannon’ fajtajelölt jellemzése DUS vizsgálattal 
 Eredmények II. 

A ’Hungária’ fajtajelölt jellemzése DUS vizsgálattal 
Példa: A diplomamunkánkban két cég működését dolgoztuk fel és hasonlítottuk össze a 

termékstruktúra és jövedelmezőség alapján: 
 Eredmények I. 

A Kármin Zrt. és Rozetta Kft. összehasonlítása termékstruktúra alapján 
 Eredmények II. 

A Kármin Zrt. és Rozetta Kft. összehasonlítása jövedelmezőség alapján 
Az „Eredmények” fejezet szerepeltetését mindig javasoljuk, mert egyértelművé teszi az olvasó és a 

bíráló számára, hogy a saját munka bemutatására kerül sor. 
 
Informatikán alapuló diplomamunkák esetében az eredmények fejezetben ismertetjük a munka 

során írt programokat, vagy előállított multimédiás anyagokat. Bemutathatjuk, ha egy probléma 
megoldására több számítástechnikai megoldást tettünk, akkor melyik bizonyult a legjobbnak. Derüljön 
ki, hogy munkánk során milyen szoftverek használatát sajátítottuk el, vagy milyen matematikai vagy 
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programozási problémákat oldottunk meg. Az eredmények fejezetben kell elvégezni az előállított termék 
ismertetését informatikai szempontból. Ugyanitt kell szerepelnie egy ismertetésnek tudományos 
szempontból, pl. a termék milyen módon segíti az oktatást, milyen elvet követ a növényhatározó, miért 
gyorsítja az adatok feldolgozását az általunk kidolgozott új grafikonszerkesztő vagy adatbázis-kezelő. Az 
„Eredmények” fejezetnek kell tartalmaznia ebben az esetben a termék használati útmutatóját is, szükség 
esetén szemléltető ábrákkal segítve az áttekinthetőséget. Ne felejtsük el, hogy munkánk eredményeit 
ebben az esetben is hasznosíthatják informatikai, tudományos vagy felhasználói oldalról. 
 

7.8. Következtetések (eredmények megvitatása) 
Ebben a fejezetben mutatjuk be a saját eredmények összefüggéseit, azok értékelését és az ebből 

levonható következtetéseket. A „Következtetések” fejezet mutatja meg, hogy a hallgató mennyire látja 
át választott témakörét és annak mélyebb összefüggéseit, milyen mélységű a szakirodalomban való 
jártassága, képes-e eredményeit a tényekre alapozva pontosan bemutatni, és azokat a már publikált 
eredményekkel összevetve korrekten értékelni. 

Javaslat: 
Összegezzük az „Eredmények” fejezetben bemutatott részeredményeinket, mutassunk rá azok 

összefüggéseire, ellentmondásaira, hiányosságaira. Ne felejtsük el, mindig kaphatunk egymásnak 
ténylegesen vagy látszólag ellentmondó adatokat. Az ellentmondások jelzése, esetleg azok tudományos 
magyarázata sokkal értékesebb lehet, mint „elsimításuk”. Hívjuk fel a figyelmet diplomamunkánk 
esetleges hiányosságaira. Mint minden munkánál, itt is vannak korlátozó tényezők, mint az idő, 
munkaerő, rendelkezésre álló műszerek, anyagok, szabadalommal védett technológiák stb. Ezzel a 
diplomamunka bírálóját is segítjük. 

Végezzük el saját pozitív vagy negatív eredményeink (következtetéseink) összehasonlítását az 
„Irodalmi áttekintés” fejezet alapján a már közölt eredményekkel. Így egyértelműen kiderül, melyek a 
munkánk által létrehozott új eredmények magyarországi illetve nemzetközi viszonylatban, mennyire 
egyeznek, vagy mondanak ellen a már közölt eredményeknek. Világítsunk rá az ellentmondások 
lehetséges okaira. Abból, hogy a saját eredményeink eltérnek a mások által közölt eredményektől, nem 
következik, hogy az általunk elért eredmények rosszak! 

Vessük össze az elért eredményeket a kitűzött célokkal. 
Lehetőségünk van arra, hogy néhány mondatban közöljük, milyen módon folytatnánk a munkánkat 

a jövőben. Ezt a feltárt hiányosságok (pl. hiányzó kísérletek), a célkitűzésben nem teljesített célok, a 
témavezető és saját elképzeléseink, javaslataink stb. alapján tehetjük meg. 

Bizonyos dolgozatok esetében a következtetések fejezet néhány mondatra szűkül, ilyenkor az 
„Eredmények” fejezet végén is szerepeltethetjük. 

Leíró jellegű diplomamunkák esetében itt foglalhatjuk össze, pl. az összehasonlításból származó 
következtetéseket, kiemelhetjük munkánk újdonságait az „Irodalmi áttekintés” fejezetben megadott 
hasonló céllal készült munkákhoz képest, utalhatunk arra, hogy a feldolgozás során milyen információk 
hiányoztak a cél megvalósításához, milyen feladatok megoldása lenne még szükséges az anyag teljes 
körű feltárásához. Amennyiben munkánk célja a szakirodalom feldolgozása volt, itt jelezhetjük a 
szakirodalomban talált ellentmondásokat, és az ismereteket szintetizálva esetleg javasolhatjuk bizonyos 
problémák új módon történő megoldását, vagy már ismert módszerek más területen történő 
hasznosítását. 

Informatikán alapuló diplomamunkák esetében elvégezhetjük termékünk összevetését más, hasonló 
céllal készült termékekkel. Megadhatjuk termékünk készültségi fokát, pl. milyen adatbázisok feltöltése 
hiányzik, mely funkciók nem működnek még programunkban stb. Összegezhetjük az eddigi használatból 
származó tapasztalatokat, és az ebből fakadó további fejlesztési lehetőségeket. 

Néhány javaslat a következtetések megfogalmazásához. 

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 118



Példa: Munkánk során egy új vegyszert próbáltunk ki zöldségnövényeken, de nem hasonlítottuk 
össze más vegyszerekkel és hatását kizárólag peronoszpórára vizsgáltuk. 

Helytelen következtetés: A vizsgált vegyszer optimálisnak bizonyult növényvédelmi szempontból. 
Helyes következtetés: A vizsgált vegyszer megfelelő védelmet nyújtott a vizsgált növényfajok 

peronoszpórás megbetegedése ellen. 
Példa: Két módszert hasonlítottunk össze fruktóz kivonására. 
Helytelen következtetés: Legjobb módszernek a 24 órán át 50º C-on történő szárítást követő 

extrahálás bizonyult. 
Helyes következtetés: A 24 órás szárítást követően az extrahálás hatékonyabbnak bizonyult, mint a 

12 órás szárítás esetében. 
Vigyázzunk arra, hogy megfogalmazásaink pontosan tükrözzék a tényeket! 

7.9. Összefoglalás 
Ebben a fejezetben foglaljuk össze a diplomamunka eredményeit, max. 2 oldalban. E rész áttekintést 

nyújt a munka eredményeiről, megállapításairól. Fontos, hogy az eredményeket a „Bevezetés” című 
fejezetben megfogalmazott célkitűzések tükrében összegezze. Segíti az összefoglalás áttekinthetőségét, 
ha mondanivalónkat pontokba szedjük (pl. Munkánk során a következő célokat tűztük ki: 1, 2, 3; A 
munkánk során elért fontosabb eredmények: 1, 2, 3 stb.). Az összefoglalót próbáljuk úgy elkészíteni, hogy 
azt elolvasva képet alkothassanak munkánk minden lényeges mozzanatáról. 
 

7.10. Köszönetnyilvánítás 
Amennyiben valakinek a munkánk során nyújtott segítségét szeretnénk megköszönni, azt itt 

tehetjük meg. A köszönetnyilvánítás nem kötelező és jellegéből adódóan szubjektív. 
 

7.11. Irodalomjegyzék 
Az irodalomjegyzék összeállítása 

Azokat a műveket, amelyekre hivatkoztunk, vagy amelyekből idéztünk, átvettünk, kötelező az 
irodalomjegyzékben feltüntetni. Az irodalomjegyzékben olyan irodalom nem szerepelhet, melyre nincs 
szövegközi hivatkozás. Az irodalomjegyzéket sorszámozva, a betűrendbe sorolás szabályai szerint kell 
rendezni. Amennyiben egy szerző több művére illetve cikkére hivatkozunk, azokat a megjelenés 
időrendjében soroljuk fel. Amennyiben a megjelenés időpontja is megegyezik, akkor ezeket a tételeket 
az azonos évszám után írt a, b, c,…… kisbetűvel kell megkülönböztetni. Ügyeljünk rá, hogy az idézés is 
megfelelő legyen, pl. Kiss, 1999b. 

 
A hivatkozás formája 

A Kertészettudományi Karon diplomamunkát készítők számára a hivatkozások formájával 
kapcsolatos alábbi előírásainkat a "Bibliográfiai hivatkozások MSZ ISO 690" szabvány elvei és a 
HortScience folyóirat formai követelményei alapján készítettük el. Lényeges, hogy az adott 
tudományterületen elfogadott hivatkozási módnak feleljen meg a dolgozat. A hivatkozások megadásánál 
alapvető szempont az egységesség, következetesség és követhetőség. 

Az adatok teljessége szempontjából megkülönböztetünk részletes és rövidített hivatkozást. 
Diplomamunkák összeállításánál elegendő az utóbbi használata. 

A hivatkozás történhet a mű egészére vagy egyes részletére, ez utóbbi esetben a hivatkozott oldalak 
számának pontos megjelölése kötelező. 

 
A rövidített hivatkozás adatai az irodalomjegyzékben való felsoroláshoz: 
Könyvek: magyar szerzőknél a szerző családneve után vessző nélkül személynevének kezdőbetűje írandó. 
Idegen szerzők esetében a családnevet előre tesszük, és vesszővel választjuk el a keresztnév(ek) – és 
egyéb név(ek) – kezdőbetűjétől. A felsorolásban az egyes szerzőket vesszővel és nem kötőjellel különítjük 
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el, s a szerzők felsorolásának befejezését ponttal jelezzük. Több szerző esetén az összes szerzőt fel kell 
tüntetni. Amennyiben a könyvnek csak szerkesztője illetve háromnál több szerző esetében szerkesztője 
is van, a szerkesztőt tüntetjük fel, a név után zárójelben feltüntetett (szerk.) megjelöléssel, majd:  

- a megjelenés éve, 
- a mű címe, 
- a kiadás száma, 
- többkötetes mű esetében a kötet száma, 
- a megjelenés helye és a kiadó következik. 

Példa: 
TERBE I. 1991. Fólia alatti zöldségtermesztés. Budapest. Mezőgazda Kiadó Kft. 
SZABÓ I. (szerk.) 1990. A csiperke, a laska és más gombák termesztése. Budapest. Ilk. Modul Vállalkozási 

Iroda. 
SZIRTES V. 1984. Hormonális szabályozás, levéltrágyázás. l-2. köt. Budapest. Mezőgazdasági Kiadó. 
DAVIDSON, H., MECHLENBURG, R. és Peterson C. 1988. Nursery management: Administration and 
culture. Englewood Cliffs (New Yersey), Prentice Hall. 
A szerzők nevét nem kötelező csupa nagybetűvel írni, de a nagybetűs vagy kisbetűs megoldást 
következetesen kell alkalmazni. 
Peterson, R. T., Peterson, V. M. 1980. A field guide to the birds of Eastern and Central North America. 

Boston. Houghton Mifflin Company.. 
Pátkai J., Szőcs I. 1990. Az integrált árutermelői kisgazdaságok főbb termékeinek költség- és 

jövedelemhelyzete 1989-ben. Budapest. MÉM STAGEK. 
Mollison, B. 1988. Permaculture: A designers’manual. Tyalgum Australia. Tagari Publications, 
Könyvrészlet: Gyűjteményes műben megjelent közleményre vagy adott mű kiemelt részeire lehet 
hivatkozni: 

- a közlemény szerzője, 
- a megjelenés éve, 
- a hivatkozott rész vagy közlemény címe, 
- a gazdadokumentum szerzője, 
- címe, 
- kiadás, 
- megjelenés helye és a kiadó, 
- a közlemény ill. rész helye a gazdadokumentumon belül. 

Példa: 
Szabó B. 1989. A sejttérfogat szabályozása. In: Somogyi J. (szerk.). A biomembránok szerkezete és 

működése. 2. köt. Budapest. Akadémiai Kiadó. p. 299-312. 
 
Terbe I. 1991. A fólia alatti zöldségtermesztés. Budapest. Mezőgazda Kiadó Kft. p. 42-47. 
 
Folyóirat:  

- a folyóirat címe (ill. szabványos, azonosítható rövidítése), 
- megjelenés éve és helye, 
- az idézett évfolyamok kezdő és záró száma. 

Példa: 
Magyar Szőlő- és Borgazdaság 1991-1992. Budapest.1-2. évf. 
 
Folyóiratcikk: 

- a szerző, 
- a megjelenés éve, 
- a cikk címe, 
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- a folyóirat címe, 
- a cikk helye a folyóiraton belül: kötet (évf.), szám, oldalszám. 
 

Példa: 
Lakatos T. 1992. Borkészítés Brazília trópusi övezetében. In: Magyar Szőlő- és Borgazdaság. 2 évf. 1 sz.: 

p. 15-19. 
 
Pott, R. 1992. Entwicklung von Pflanzengesellschaften durch Ackerbau und Grünlandnutzung. 

Gartenbauwissenschaft. 57 évf. 4 sz. p. 157-166. 
 
Whipkey, A., Simon, J. E. 1992. In vitro production of Artemisinin from Artemisia annua L. In: Journal of 

herbs, spicrs and medicinal plants. 1 évf. 1-2 sz. p.15-26. 
 
Gallott, J. C., Lamb, R. C., Aldwinkle, H. S. 1985. Resistance to powdery mildew from some small-fruited 

Malus cultivars. In: HortScience. 20 évf. 6 sz. p.1085-1087. 
 
Konferenciakiadványok cikkei: 

- a szerző, 
- a megjelenés éve, 
- a cikk címe, 
- a konferencia hivatalos neve, 
- konferencia időpontja és helye, 
- a cikk helye a kiadványon belül: kötet, oldalszám, 
- (elérhetőség helye, ha a kiadvány CD formájában jelent meg). 

 
Példa: 
Oláh R., Korbuly J. 2002. Genetikai transzformáció körülményeinek optimalizálása szőlő nemes- és 

alanyfajtáknál. VIII. Növénynemesítési Tudományos Napok. 2002. február 12-13. Budapest. p: 
108. 

Vargáné S. Sz. et al. 2000 Effect parent body weight on reproduction and progeny growth and liver 
production geese. XXI. World's Poultry Congress. August 20-24, 2000 In: Abstracts and 
Proceedings. Montreal, Canada p. 1-3. [CD: Abstracts\aug24\KOZAK_1] 

 
Jogszabály és az állami irányítás egyéb eszköze: 

A 12/1997. (XII. 29.) IM rendelet melléklete szerint kell megadni, a címmel együtt. 
 
Példa: 
1993. évi VI. törvény az agrárpiaci rendtartásról 
 
Elektronikus publikáció: 

- a szerző, 
- a megjelenés éve, 
- a cikk címe, 
- az elektronikus folyóirat címe vagy intézménynév, 
- elérhetőség (URL). 

 
Példa: 
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Korbuly J. et al. 2004. Evaluation of frost resistance of traditional and newly bred Hungarian wine-
grape cultivars. Acta Hort. (ISHS) 652: 337-341. 
http://www.actahort.org/books/652/652_43.htm 

 
Elektronikus publikációk hivatkozása előtt feltétlenül szükséges a konzulens tanár véleményének 
kikérése, hogy kellően színvonalas forrásra hivatkozzunk. 
 

7.12. Mellékletek 
Amennyiben diplomamunkánkból terjedelmi vagy tartalmi okok miatt olyan információk maradtak 

ki, amelyek a diplomamunka érthetőségét, használhatóságát segítik, ebben a fejezetben adhatjuk meg 
őket. Mellékletként kell elhelyezni minden olyan anyagot, ami a téma feldolgozásához feltétlenül 
szükséges, de szövegközi elhelyezése miatt lassítaná a gyors áttekinthetőséget. Itt adhatunk meg olyan 
recepteket, oldatok összetevőit vagy elkészítésük módját, amelyek a szakirodalomból ismertek, de 
segíthetik más hallgatók munkáját. Ide kerülhet, pl. a jogszabályok teljes szövege, vagy azoknak bizonyos 
mellékletei, a diplomamunkában nem vagy csak részben közölt adatsorok, számítás, számítógépes 
program, folyamatábra, fényképfelvétel, dokumentumgyűjtemény, a diplomamunka méreténél nagyobb 
rajz, térkép. A ’Mellékletek’ fejezetet csak indokolt esetben és a dolgozat terjedelméhez arányosan 
használjuk. 
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III. FORMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

1. Általános szabályok 
A dolgozat formai követelményei a dolgozat átláthatóságát segítik elő. Általános szabály, hogy a 

választott formai megoldásokat az egész dolgozatban következetesen és egységesen kell használni. A 
szépen megszerkesztett diplomamunka sokat segíthet a mű megítélésében is. A formai követelmények 
megadásánál a Microsoft Word szövegszerkesztő programot vettük alapul. 

 

2. A diplomamunka kötése és belső címlapja 
A dolgozat példányát álló A/4-es nagyságú, fekete, kemény kötésben kell beadni. A kötésborítót 

(külső címlap) az 1. melléklet, a belső címlapot a 2. melléklet szerint kell elkészíteni. 
Az elektronikus adathordozón (CD, DVD) benyújtandó példány elkészítésekor a lemez megírása előtt 

a teljes dokumentumot 1 fájlba szerkesszük, lássuk el vízjellel11, majd konvertáljuk át PDF formátumba. 
A dokumentumot ne védjük jelszóval! A lemezre írás előtt ellenőrizzük, hogy a PDF dokumentumba a 
Microsoft Wordben megszerkesztett formában kerültek-e át az adatok (pl. a képek, ábrák a helyükön 
vannak-e). A lemez megírása után célszerű ellenőrizni a felírt adatot. Az CD/DVD írás után a lemezt le 
kell zárni! A lemez elkészítése után mind a lemezen, mind a lemez tárolására szolgáló műanyag tokon fel 
kell tüntetni a 2. melléklet szerinti információkat. 

 

3. A diplomamunka szövegének szerkesztése 
A szöveget fehér színű, normál vastagságú (70-90 g/m2), szabványos A/4-es papír egyik (a 

továbbiakban: egyoldalas nyomtatással készített diplomamunka) vagy mindkét (a továbbiakban: 
kétoldalas nyomtatással készített diplomamunka) oldalán fekete gépírással, nyomtatással vagy 
fénymásolással lehet megjeleníteni. 

Egyoldalas nyomtatással készített diplomamunka esetén az oldalak bal oldalán 30 mm-es, a lap 
alján, tetején és jobb oldalán 25 mm-es margókat hagyjunk szabadon. A baloldali margó méretét, ha a 
kötésmód indokolja max. 40 mm-re növelhetjük. 

Kétoldalas nyomtatással készített diplomamunka esetén a páratlan sorszámú oldalak bal oldalán 30 
mm-es, jobb oldalán 25 mm-es, a páros sorszámú oldalak bal oldalán 25 mm-es, jobb oldalán 30 mm-es, 
a lap alján és tetején 25 mm-es margókat hagyjunk szabadon. A páratlan sorszámú oldalaknál a baloldali, 
páros sorszámú oldalaknál a jobboldali margó méretét, ha a kötésmód indokolja max. 40 mm-re 
növelhetjük. 

Az oldalakon a szöveget másfeles sortávolsággal, 11 pontos betűmérettel, Arial Narrow 
betűtípussal, sorkizártan jelenítsük meg. Az oldalakat a fejlécben sorszámmal kell ellátni. A fejlécben a 
dolgozat jobb áttekinthetősége érdekében célszerű megadni a fejezet címét. 

A fejezetcímeket (bevezetés, irodalmi áttekintés stb.) 14-es betűméretben, félkövéren szedve, 
nagybetűvel, balra zártan, számozva és új – kétoldalas nyomtatással készített diplomamunka esetén  
páratlan – oldalon jelenítsük meg. A fejezetcímek után hagyjunk megfelelő térközt (12 pt). Az alfejezetek 
címeit 12-es betűméretben, vastagon szedve és balra zártan jelenítsük meg. Az alfejezetek címei előtt és 
után hagyjunk megfelelő térközt (javasolt: 6 pt). Az alfejezet további tagolása esetén az alcímek 
formázásánál a dolgozat áttekinthetőségét tartsuk szem előtt, a lehetőleg négynél nem több decimális 
aláosztást kisbetűvel és balra igazítva kell írni. 

A bekezdések formázását szabadon választhatjuk meg, de a bekezdések szerkesztése az egész 
dolgozatban egységes legyen. Javaslat: egy bekezdés legalább két-három mondatból álljon. A bekezdés 

11 A vízjelet a dokumentumra a PDF formátumba történő nyomtatás/mentés előtt kell rögzíteni. Microsoft Office Word program 
használata esetén a vízjel rögzítésének módja: Formátum → Háttér → Nyomtatott vízjel (Office2010-ben a vízjel megadása 
Lap elrendezése → Vízjel menüponton lehetséges). Itt kell megadni a háttérszöveget, ami kötelezően a szerző neve. A vízjelet 
Arial Narrow betűtípussal, átlósan, szürke betűszínnel és áttetsző módon kell megadni. 
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első mondatában 1,25 cm-es szövegbehúzás javasolt. A bekezdések között ne hagyjunk térközt. A 
kiemelendő szövegrészeket aláhúzással, dőltbetűs, vastag betűs vagy NAGYBETŰS nyomtatással (illetve 
ezek kombinációjával) jelölhetjük. 

 

4. Adatok közlése 
Adatokat szövegben, táblázatban vagy grafikus ábrázolásban adhatunk meg. Törekedjünk arra, hogy 

ugyanazt az információt ne adjuk meg kétszer, pl. táblázatban és grafikusan is ábrázolva. 
Adatok közlésekor törekedjünk az SI rendszer használatára. A tizedes törteket tizedesvesszővel és 

ne ponttal jelenítsük meg. A számokat szövegben 10 000 fölött a helyi értékek szerinti hármas tagolásban 
csoportosítsuk, az egyes csoportok között egy betűhely (szövegszerkesztővel: nem törhető szóköz) 
kihagyásával, s nem ponttal írjuk. A 10 000 alatti ezres nagyságrendű számokat nem tagoljuk, csak az 
oszlopban való elhelyezés indokolhatja a helyi értékek szerinti csoportosítást. 

A mértékegységek használatában a hatályos jogszabály (jelenleg a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. 
törvény) az irányadó. 
 

5. Táblázatok, ábrák közlése 
A táblázatokat, ábrákat külön-külön folytatólagos sorszámmal és címfelirattal kell ellátni (3. és 4. 

melléklet), és a szöveg közé célszerű beiktatni. Nagyobb terjedelmű vagy bizonyos részadatokat 
tartalmazó táblázatok, ábrák a mellékletben is elhelyezhetők. Egy-egy táblázatnak és ábrának 
önmagában is érthetőnek és értelmezhetőnek kell lennie! 

A szövegben hivatkozni kell a témához tartozó táblázatra, illetve ábrára, pl.: „a 3. táblázatban a 
kísérleti növények magasságát adtuk meg” vagy „a növények magassága (3. táblázat)”. Más szerző(k)től 
átvett táblázatok illetve ábrák címe mögött a szerzőre hivatkozni kell – pl. (Kovács, 1990 nyomán). 

A diplomamunkában szereplő táblázatokról és ábrákról jegyzék készíthető. 
A táblázatok címét a táblázat fölé kell írni, sorszámát pedig a cím felett balra elhelyezni. A 

mértékegységet vagy az évet csak akkor kell a cím mögött szerepeltetni, ha az a táblázat valamennyi 
adatára vonatkozik, különben a fejléc megfelelő oszlopaiban van a helyük. Az oszlopok közé nem kötelező 
meghúzni a függőleges vonalakat. 

Az ábrák (rajzok, fényképek, grafikonok) száma és megnevezése az ábra alá írandó. Oldalanként 
egynél több ábra is elhelyezhető. Ha az ábra nem a szerző által készített fénykép, akkor a megnevezés 
alatt jobb oldalon hivatkozni kell a készítőre – pl. (Fotó: Bogár). 

Rajzok és grafikonok esetén az ábrát egyértelmű jelmagyarázattal kell ellátni. Az adatok 
szemléltetésére legjobban megfelelő ábrázolási formát válasszunk. Csak indokolt esetben alkalmazzunk 
nagy felületeket kitöltő térdiagramot. 
 

6. A fejezetek, jegyzékek, mellékletek bekötési sorrendje: 
  - belső címlap, 
  - tartalomjegyzék, 
  - felhasznált rövidítések, 
  - a diplomamunka fejezetei, 
  - köszönetnyilvánítás, 
  - irodalomjegyzék, 
  - ábrajegyzék, 
  - táblázatjegyzék, 
  - mellékletek. 
 

A dőlt betűvel szedett részek használata nem kötelező. A diplomamunka maximális terjedelme 
(mellékletekkel kiegészítve): 60 gépelt oldal. 
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7. Gyakorlati tanácsok a diplomamunka szerkesztéséhez 
Az elkészült és bekötés előtt álló diplomamunkát a következő szempontok szerint érdemes még 

egyszer áttekinteni: 
 

1. oldalszámozás, 
2. minden fejezet bekerült-e a végleges verzióba (tartalomjegyzék, bevezetés, összefoglalás stb.), 
3. a táblázat- és ábraszámok helyessége, 
4. a belső utalások megegyeznek-e az ábrák és táblázatok sorszámával, és tartalmával, 
5. az irodalmi hivatkozások és irodalomjegyzék egyezését, 
6. az irodalomjegyzéket (cím, évszám, oldalszámok, formátum, vezeték- és keresztnevek stb.), 
7. a szöveget helyesírási és nyelvtani szempontból (helyesírás-ellenőrző, a nyomtatott szöveg 

átolvasása és átolvastatása), 
8. nyomtatás előtt (főleg, ha más gépen nyomtatunk, mint ahol a dolgozatunkat szerkesztettük) az 

oldalszerkesztést, szövegtördelést, ábrák és táblázatok formázását. 
Diplomamunkánk számítógépes formáját lehetőleg több példányban és fizikailag különböző 

helyeken tároljuk. Floppy lemezt lehetőleg ne használjunk. Biztonsági másolat mentésére pendrive-ot 
vagy újraírható CD/DVD-t használjunk. Mindig ellenőrizzük, hogy az elmentett anyag megnyitható, 
mielőtt a számítógépet vagy programot kikapcsoljuk! 

 
IV. ÖSSZEFOGLALÓ KÉSZÍTÉSE 

 
A záróvizsga-bizottság tagjai számára el kell készíteni a diplomamunka legfőbb eredményeit 

tartalmazó összefoglalót, amely nem azonos az összefoglalás fejezettel. Az 7. melléklet szerinti 
elrendezésben az első oldal tetején az egyetem, kar és választott szakirányi tanszék(ek) neve szerepeljen. 
Alatta középen a szerző neve majd a diplomamunka címe következik. 

Az összefoglalónak nagyon tömören tartalmaznia kell a vizsgálat indítékát, módszerét, a 
legfontosabb eredményeket (lehetőleg számadatok nélkül) s a legfontosabb megállapításokat. Maximális 
terjedelem: 2 oldal. 

 
V. FELHASZNÁLT IRODALOM 

 
1. Cserey L-né. 1981. Tájékoztató a szakdolgozatok elkészítésének formai követelményeiről. Budapest. 

Állatorvos-tudományi Egyetem. 
2. Élettudományi Területi Doktori Tanács. 2007. A doktori értekezés formai és tartalmi követelményei. 

Budapesti Corvinus Egyetem. Budapest. 
3. G. Tóth M., Zalainé Kovács É. 1999. Útmutató a szakdolgozat készítéshez, értékeléshez és védéshez. 

KÉE, KTK, Bp. 
4. Majoros P. 1990. Bevezetés a kutatásmódszertanba, avagy hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó 

diplomamunkát. Budapest. Külkereskedelmi Főiskola. 
5. MSZ ISO 690 Bibliográfiai hivatkozás. 1990. Budapest 
6. Tomcsányi P. 2000. Általános kutatásmódszertan. SZIE, Gödöllő, OMMI, Budapest 
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VI. MELLÉKLETEK 
 

A mellékletek megnevezése: 
1. melléklet: A diplomaterv kötésborítójának (külső címlap) mintája. 
2. melléklet: A belső címlap elrendezése. 
3. melléklet: A táblázatok közlési módja. 
4. melléklet: Az ábrák és megnevezéseik elhelyezése. 
5. melléklet: Szakdolgozat/diplomamunka leadási nyilatkozat. 
6. melléklet: Nyilatkozat a szakdolgozat/diplomamunka nyilvános hozzáféréséről és 
eredetiségéről. 
7. melléklet: Az összefoglaló első lapjának formája. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felelős kiadó: Dr. Hrotkó Károly dékán 
Összeállította: Dr. Oláh Róbert egyetemi docens 
Módosította: a Kertészettudományi Kari Tanács 80/2013. (VI.19). számú határozatával 
Lektorálta: Dr. Oláh Róbert oktatási dékánhelyettes 
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1. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMAMUNKA/SZAKDOLGOZAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
............................................................(név) 

…… (év) 
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2. melléklet 
 

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM 
KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

BUDAPEST 
 
 
 

………………………………………………….. (a dolgozat címe) 
 
 
 

A hallgató neve 
 

Szak neve 
 

Készült a ________________________ Tanszéken 
 
Közreműködő tanszék(ek): __________________________ 
 
 
Tanszéki konzulens: __________________________ 
 
Konzulens(ek): ______________________________ 
 
Bírálók: ___________________________________________ 
 
 
 
 
 
Budapest, 20_____________ 
 
 
 ___________________ __________________ 
 tanszékvezető/szakirányfelelős konzulens 
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3. melléklet 
 
A.) Saját táblázat közlési módja: 
 
..táblázat: A táblázat címe tömör és szabatos (de önmagában is értelmezhető) megfogalmazásban 

(Budapest, 1994) 
 

Megnevezés Fejléc 1 Fejléc 2 Fejléc 3 
  mértékegység mértékegység  mértékegység 

 
Kontroll 18,45 23,60 3,18 
Kezelés A  3,70 16,70 4,17 
 
 

 
 
B.) Átvett táblázat közlési módja: 
 
.. táblázat: A táblázat címe (Kovács, 1991 nyomán) 
 

Megnevezés Fejléc 1 Fejléc 2 Fejléc 3 
  mértékegység mértékegység  mértékegység 
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4. melléklet 
 
 
 
Jelmagyarázat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 az ábra helye 
 
 
 
 
 
 

 
 

... ábra: Az ábra megnevezése 
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5. melléklet 
A nyomtatvány a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/A Kertészettudományi Kar mellékletének 

2/a. számú melléklete 

 
 
 
 
 

SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA LEADÁSI NYILATKOZAT12 
 
 
 
Alulírott ______________________________________________ (Neptun-kód: 
_______________) nyilatkozom, hogy a 
___________________________________________________________________________
_________ címen benyújtott szakdolgozatom/diplomamunkám1 saját szellemi termékem. Tudomásul 
veszem, hogy a Dékáni Hivatalban határidőben történő bemutatás nem jelenti dolgozatom szakmai és 
tartalmi elfogadását. 
 
Budapest, __________________ 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 

Hallgató aláírása 

12 A BSc/főiskolai képzés esetén a szakdolgozat, MSc/egyetemi képzés esetén a diplomamunka, szakirányú továbbképzés 
esetén a szak képzési és kimeneti követelményei alapján a szakodolgozat vagy diplomamunka megnevezést kérjük 
meghagyni. 
Jelen nyilatkozatot (aláírva) a szakdolgozat/diplomamunka utolsó oldalára be kell köttetni! 
A nyomtatás előtt a nyilatkozatról a lábjegyzetet és a mellékleti sorszámot törölni szükséges! 
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6. melléklet 
A nyomtatvány a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/A Kertészettudományi Kar mellékletének 

2/b. számú melléklete 
 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 
 

a szakdolgozat/diplomamunka13  nyilvános hozzáféréséről és eredetiségéről 
 

A szerző neve:  ______________________________________ 
A dolgozat címe:  ______________________________________ 
A megjelenés éve: ______________________________________ 
A tanszék neve:  ______________________________________ 

 
Kijelentem, hogy az általam benyújtott szakdolgozat/diplomamunka14 egyéni, eredeti jellegű, saját 
szellemi alkotásom.  
 
A leadott dolgozat, mely védett, a szerző nevének vízjelével ellátott pdf dokumentum, szerkesztését nem, 
megtekintését és nyomtatását engedélyezem. 

 
Tudomásul veszem, hogy dolgozatom elektronikus változata feltöltésre kerül a BCE Szakdolgozatok 
archívumába. 
 
A dolgozat bibliográfiai leírása az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Huntéka adatbázisából elérhető: 
http://hunteka.uni-corvinus.hu/entzferenc. 
A teljes szöveg a BCE Szakdolgozatok archívumában: http://szd.lib.uni-corvinus.hu, az Entz Ferenc 
Könyvtár és Levéltár OPAC katalógusából, kizárólag az Egyetem területéről tekinthető meg.  
 
Tudomásul veszem, hogy a vízjel nélkül leadott dokumentum szerzői jogai sérülhetnek. 
 
 
 
Budapest, _______________________ 
 
 
 

__________________________________ 
a szerző aláírása 

13 A BSc/főiskolai képzés esetén a szakdolgozat, MSc/egyetemi képzés esetén a diplomamunka, szakirányú továbbképzés 
esetén a szak képzési és kimeneti követelményei alapján a szakdolgozat vagy diplomamunka megnevezést kérjük 
meghagyni. 
A Nyilatkozat a dolgozat adatainak megadásával érvényes, melyet kérünk az elektronikus adathordozóval együtt leadni. A 
nyomtatás előtt a nyilatkozatról a lábjegyzetet és a mellékleti sorszámot törölni szükséges! 
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7. melléklet 
 

Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar 

....................................Tanszék 

 
SZERZŐ NEVE 

 
 

………………………………………….. (a dolgozat címe) 
 

……………………………………………………………………………… (a szak neve) 
 
 

 A diplomamunka/szakdolgozat egy-két oldalas összefoglalójának szövege a formai követelmé-
nyek IV.. fejezetében leírtaknak megfelelően. 
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A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/A Kertészettudományi Kar mellékletének 
2/a. számú melléklete 

 
 
 
 
 

SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA LEADÁSI NYILATKOZAT15 
 
 
 
Alulírott ______________________________________________ (Neptun-kód: _______________) 

nyilatkozom, hogy a 

__________________________________________________________________________________

__ címen benyújtott szakdolgozatom/diplomamunkám1 saját szellemi termékem. Tudomásul veszem, hogy a 

Dékáni Hivatalban határidőben történő bemutatás nem jelenti dolgozatom szakmai és tartalmi elfogadását. 

 

Budapest, __________________ 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Hallgató aláírása 

  

15 A BSc/főiskolai képzés esetén a szakdolgozat, MSc/egyetemi képzés és szakirányú továbbképzés esetén a diplomamunka 
megnevezést kérjük meghagyni. 
Jelen nyilatkozatot (aláírva) a szakdolgozat/diplomamunka utolsó oldalára be kell köttetni! 
A nyomtatás előtt a nyilatkozatról a lábjegyzetet és a mellékleti sorszámot törölni szükséges! 
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A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/A Kertészettudományi Kar mellékletének 
2/b. számú melléklete 

 
 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 
 

a szakdolgozat/diplomamunka16  nyilvános hozzáféréséről és eredetiségéről 
 

A szerző neve:  ______________________________________ 

A dolgozat címe:  ______________________________________ 

A megjelenés éve: ______________________________________ 

A tanszék neve:  ______________________________________ 

 
Kijelentem, hogy az általam benyújtott szakdolgozat/diplomamunka17 egyéni, eredeti jellegű, saját 
szellemi alkotásom.  
 
A leadott dolgozat, mely védett, a szerző nevének vízjelével ellátott pdf dokumentum, szerkesztését nem, 
megtekintését és nyomtatását engedélyezem. 

 
Tudomásul veszem, hogy dolgozatom elektronikus változata feltöltésre kerül a BCE Szakdolgozatok 
archívumába. 
 
A dolgozat bibliográfiai leírása az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Huntéka adatbázisából elérhető: 
http://hunteka.uni-corvinus.hu/entzferenc. 
A teljes szöveg a BCE Szakdolgozatok archívumában: http://szd.lib.uni-corvinus.hu, az Entz Ferenc 
Könyvtár és Levéltár OPAC katalógusából, kizárólag az Egyetem területéről tekinthető meg.  
 
Tudomásul veszem, hogy a vízjel nélkül leadott dokumentum szerzői jogai sérülhetnek. 
 
 
 
Budapest, _______________________ 
 
 
 

__________________________________ 
a szerző aláírása 

 
 

16 A BSc/főiskolai képzés esetén a szakdolgozat, MSc/egyetemi képzés és szakirányú továbbképzés esetén a diplomamunka 
megnevezést kérjük meghagyni. 
A Nyilatkozat a dolgozat adatainak megadásával érvényes, melyet kérünk az elektronikus hordozóval együtt leadni. A 
nyomtatás előtt a nyilatkozatról a lábjegyzetet és a mellékleti sorszámot törölni szükséges! 
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A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/A Kertészettudományi Kar mellékletének 
3. számú melléklete 

 

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMAMUNKA BÍRÁLATÁNAK SZEMPONTJAI 

1. Az értékelés módja és menete 

A szakdolgozatot/diplomamunkát a bíráló a záróvizsgát megelőzően a bírálati lap felhasználásával írásban értékeli. 

A bíráló szöveges és pontozásos értékelést is készít, és javaslatot tesz az érdemjegyre. A bírálat és a védés alapján 

a végső érdemjegyet a záróvizsga-bizottság határozza meg. 

 

2. Szöveges értékelés 

Az értékelésnek tartalmaznia kell: a bíráló véleményét a témáról, a szakdolgozat/diplomamunka szembetűnő 
eredményeit, a főbb hiányosságokat és hibákat. Minden szöveges értékelésben célszerű megfogalmazni a 
dolgozattal kapcsolatban legalább két kérdést, amelyre a hallgató a záróvizsga-bizottság előtt válaszol. 

A szakdolgozat/diplomamunka a Kertészettudományi Karon általában az alábbi fejezetekre tagolódik: 

1. tartalomjegyzék 

2. felhasznált rövidítések 

3. bevezetés 

4. célkitűzés 

5. irodalmi áttekintés  

6. anyag és módszer 

7. eredmények 

8. következtetések (eredmények megvitatása)  

9. összefoglalás 

10. köszönetnyilvánítás 

11. irodalomjegyzék 

12. mellékletek 

Amennyiben a dolgozat nem kísérleten alapuló mű, a konkrét téma függvényében a megadott szerkezeti 

felépítéstől való eltérés megengedett. 
 

3. Pontozásos értékelés 
 
3.1. A feldolgozás színvonala (0-10 pont):  

a) Kevés önálló munkavégzés, esetleg helytelen (vitatható) következtetésekkel. (0-3 p) 

b) A vizsgálati vagy az irodalmi adatok kevés kritikai értékeléssel kerültek bemutatásra. (4-6 p) 

c) Az eredmények önállóan, megfelelő kritikai értékeléssel kerültek bemutatásra. (7-9 p) 

d) Kiemelkedő feldolgozó, szintetizáló, illetve kutató készség bizonyítása, önálló eredményekkel. (10 p) 
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3.2. Az irodalom ismerete és felhasználása (0-10 pont):  

a) A témához tartozó legfontosabb hazai szakkönyvek vonatkozó fejezeteit használja fel, vagy hivatkozásai 
formálisak. (0-4 p) 

b) Felhasználja a témához tartozó hazai és fontosabb külföldi irodalmat tudományos dolgozatok, 
folyóiratok alapján. (5-8 p) 

c) A témáról a hazai és külföldi szakirodalomra támaszkodva, történeti elemző kritikai áttekintést nyújt. 
(9-10 p) 

 
3.3. A módszerek és eredmények értékelése (0-15 pont):  

a) A választott anyag és módszer helytelen vagy nincs összhangban egymással vagy a témával. (0-4 p) 

b) Az anyag és módszer megválasztása helyes, a kivitelezés megfelelő. (5-9 p) 

c) Az eredmények elfogadhatók, de értelmezésük és a következtetések nem helytállóak.  (10-13 p) 

d) Az eredmények, értelmezésük és a következtetések helyesek, meggyőzőek. (14-15 p) 
 
3.4. Szerkezeti felépítés (0-5 pont): 

a) A dolgozat felépítése, tagolása, arányai több vonatkozásban kifogásolhatók. (0-2 p) 

b) A dolgozat felépítése, tagolása és arányai kis részben kifogásolhatók. (3-4 p) 

c) A dolgozat a követelményeknek megfelel. (5 p) 
 
3.5. Nyelvezet, stílus (0-5 pont): 

a) Nyelvezet, stílus számos hibával. (0-2 p) 

b) Nyelvezet, stílus kevés hibával. (3-4 p) 

c) Nyelvezet, stílus hibátlan, dicséretes. (5 p) 
 
3.6. Igényesség, gondosság, kivitelezés (0-5 pont): 

(Ábrák, grafikonok, táblázatok összeállítása, tetszetős kivitelezése, gépelési hibák kijavítása stb.): 

a) A dolgozatban értelemzavaró gépelési hibák maradtak, a kiállítás több vonatkozásban kifogásolható. 
(0-2 p) 

b) Gondos munka, kevés kifogással. (3-4 p) 

c) Szép kiállítású, gondos, kifogástalan munka. (5 p) 

 

3.7. Érdemjegy az összesített pontszám alapján: 
 
 elégtelen: 0-20 pont, 
 elégséges: 21-28 pont, 
 közepes: 29-36 pont, 
 jó: 37-44 pont, 
 jeles: 45-50 pont. 
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A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/A Kertészettudományi Kar mellékletének 
4. számú melléklete 

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM 

KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

 

SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA BÍRÁLAT 

 
________________________________________ hallgató 

___________________________________________ 

_______________________________________________________ című 

szakdolgozatáról/diplomamunkájáról. 

 
A bíráló neve: ________________________________________ 

munkahelye: ________________________________________ 

 

I. Szöveges értékelés: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

II. Kérdések (legalább kettő): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________ 

 

III. Pontozásos értékelés: 

A feldolgozás színvonala (0-10 pont)    ______ pont 

Az irodalom ismerete és felhasználása (0-10 pont)   ______ pont 

A módszerek és eredmények értékelése (0-15 pont)   ______ pont 

Szerkezeti felépítés (0-5 pont)     ______ pont 

Nyelvezet, stílus (0-5 pont)     ______ pont 

Igényesség, gondosság, kivitelezés (0-5 pont)   ______ pont 

Összpontszám:       ______ pont 
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A diplomamunka javasolt érdemjegye: ________________________ 

 

Budapest, 20___. _________________ ___. 

 
_________________________ 

a bíráló aláírása 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/C Kertészettudományi Kar mellékletének 
5. számú melléklete 

 
A KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR EGYETEMI/FŐISKOLAI, VALAMINT ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSEINEK 

ÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINEK SZAKTÁRGYI KOMPLEX VIZSGATÁRGYAI 
 
Határozatszám: 88/2008. (IV.07.) Kertészettudományi KT határozat 
Módosítva a 21/2009. (IV.15.) Kertészettudományi KT határozattal 
Módosítva a 17/2010. (III.04.) Kertészettudományi KT határozattal 
Módosítva a76/2012. (VI.20.) Kertészettudományi KT határozattal 
Módosítva a 80/2013. (VI.19.) Kertészettudományi KT határozattal 
Módosítva a 149/2014. (VI.18.) Kertészettudományi KT határozattal 
 
Kertészmérnök (BSc) alapképzési szak szaktárgyi komplex vizsgatárgyai 
 
A 2011/12. tanévben és azt megelőzően a szakon tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében: 
A szaktárgyi komplex szakmai vizsga számon kérhető tananyagának meghatározó 
tantárgyai/diszciplinái az alábbiak: 

 a felsorolt kertészeti szakágazatok (dísznövénytermesztés, gyógynövény-termesztés, 
gyümölcstermesztés, szőlészet és borászat, zöldségtermesztés) közül a hallgató által a 
záróvizsgára jelentkezés előtt kiválasztott egyik diszciplína két kötelező tantárgyának 8 kredittel 
teljesített tananyaga, valamint 

 speciális szakirányi ismeretek (a hallgató által elvégzett szakirányhoz előírt és 9 kredittel 
teljesített három tantárgy tananyaga).18 

 
A szaktárgyi komplex vizsga tárgyainak teljes kreditértéke: 17 kredit. 
A hallgatók a szaktárgyi komplex vizsga során 1 tételt húznak a kertészeti szakágazatok közül választott 
diszciplínából és 1 tételt a speciális szakirányi ismeretekből. 
 
A 2012/13. tanévben és azt követően a szakon tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében: 

 A dísznövénytermesztés, gyógynövénytermesztés, faiskolai termesztés, gyümölcstermesztés, 
szőlészet és zöldségtermesztés szakmai modulokon végző hallgatók a komplex vizsgán a 
választott szakmai modul tananyaga mellett („B” tételek) a hallgató a szakon meghatározott 
alapozó kötelező tantárgyak ismeretanyagából („A” tételek) tesznek záróvizsgát. 

 A kertészeti biotechnológia, valamint növénynemesítés modulokon végző hallgatók a modul 
tananyaga mellett („B” tételek) az egyes termesztési területek kötelező tantárgyainak 
tananyagából („A” tételek) tesznek komplex vizsgát. 

18 A 2005/06. tanévben indult évfolyam hallgatói részére a választott szakirány 5 tárgya közül a szakirány szerinti tanszék 
vezetője jelöli ki a speciális szakirányi ismeretek három tárgyát. 
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 A más szakról szakmai modult választó hallgatók a kertészmérnöki alapképzési szak kötelező 
termesztési tantárgyainak tananyagából összeállított „A” tételsorából, valamint a másik szakról 
választott modul „B” tételsorából tesznek záróvizsgát. 

 Minden tanévben az „A” tételsorokat az érintett tárgyfelelősök bevonásával a szakfelelős, a „B” 
tételsorokat a modulfelelősök állítják össze. 

 
A szaktárgyi komplex vizsga tárgyainak teljes kreditértéke: 16-20 kredit. 
A hallgatók a szaktárgyi komplex vizsga során 1 tételt húznak az „A” tételekből és egy tételt húznak a 
„B” tételekből. 
 
Informatikus és szakigazgatási agrármérnök (BSc) alapképzési szak szaktárgyi komplex vizsgatárgyai 
 
A 2013/14. tanévben és azt megelőzően a szakon tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében: 
Informatika szakirány esetén összesen 18/20 kredit értékben: 

 információs rendszerek témakörben:, Döntéstámogató rendszerek (4 kredit); Informatikai 
rendszerek fejlesztése (5 kredit), Környezetmodellezés (4 kredit); 

 informatika a mezőgazdaságban: Agrárinformációs rendszerek (4 kredit), Mezőgazdasági 
térinformatika és távérzékelés (3 vagy 4 kredit). 

 
Szakigazgatási szakirány esetén összesen 19 kredit értékben: 

 közigazgatási alapok témakörben: Közigazgatási alapismeretek (4 kredit)/ Közigazgatás 
alapintézményei (4 kredit), Közigazgatási jog (3 kredit), Ágazati szakigazgatás (3 kredit) 

 mezőgazdasági szakigazgatás témakörben: Állattenyésztési és állategészségügyi szakigazgatás 
(3 kredit), Kertészeti és növénytermesztési szakigazgatás (3 kredit), Növény és talajvédelmi 
szakigazgatás (3 kredit). 

A hallgatók a szaktárgyi komplex vizsga során szakirányuknak megfelelően 1 tételt húznak mindkét 
témakör ismeretanyagából. 

 
A 2014/15. tanévben és azt követően a szakon tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében: 

- A szak minden hallgatója számára közös záróvizsgatárgyak összesen 7 kredit értékben: Ágazati 
szakigazgatás (3 kredit), Agrárinformációs rendszerek (4 kredit). 

- Szakigazgatási szakirány záróvizsga tárgyai összesen 13 kredit értékben: Közigazgatás 
alapintézményei (4 kredit), Közigazgatási jog (3 kredit), Növény- és talajvédelmi szakigazgatás 
(3 kredit), Kertészeti és növénytermesztési szakigazgatás (3 kredit). 

- Informatika szakirány záróvizsga tárgyai összesen 13 kredit értékben: Informatikai rendszerek 
fejlesztése (5 kredit), Környezetmodellezés (4 kredit), Mezőgazdasági térinformatika és 
távérzékelés (4 kredit). 

A hallgatók a szaktárgyi komplex vizsga során 1 tételt húznak a közös záróvizsgatárgyak 
ismeretanyagából és szakirányuknak megfelelően 1 tételt húznak a szakirány ismeretanyagából. 
A szaktárgyi komplex vizsga tárgyainak teljes kreditértéke a közös és a szakirányos záróvizsgatárgyak 
esetében együttesen: 20 kredit. 
 
Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) alapképzési szak szaktárgyi komplex vizsgatárgyai 
 
A 2011/12. tanévben és azt megelőzően a szakon tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében: 
A szaktárgyi komplex szakmai vizsga tárgyai összesen 16 kredit értékben: 
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 a Környezeti elemek védelme (4 kredit) ás a Környezetgazdaságtan (4 kredit) kötelező 
tantárgyak ismeretanyaga, valamint 

 a választott szakirány két tárgya (összesen 8 kredit). 
 
A hallgatók a szaktárgyi komplex vizsga során 1 tételt húznak a két kötelező tantárgy ismeretanyagából 
és 1 tételt a választott szakirány tantárgyainak ismeretanyagából. 
 
A 2012/13. tanévben a szakon tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében: 

 a fenntarthatóság a vidékfejlesztésben, környezeti erőforrások, megújuló energiaforrások, 
ökológiai gazdálkodás, természetvédelem szakmai modulokon záróvizsgázó hallgatók a komplex 
vizsgán a választott szakmai modul tananyaga mellett („B” tételek) a szakon meghatározott 
kötelező tantárgyak19 ismeretanyagából („A” tételek) tesznek záróvizsgát. 

 A más szakról szakmai modult választó hallgatók a környezetgazdálkodási agrármérnöki 
alapképzési szak „A” tételsorából2, valamint a másik szakról választott modul „B” tételsorából 
tesznek záróvizsgát. 

 Minden tanévben az „A” tételsorokat az érintett tárgyfelelősök bevonásával a szakfelelős, a „B” 
tételsorokat a modulfelelősök állítják össze. 

 
A szaktárgyi komplex vizsga tárgyainak teljes kreditértéke: 16-20 kredit. 
A hallgatók a szaktárgyi komplex vizsga során 1 tételt húznak az „A” tételekből és egy tételt húznak a 
„B” tételekből. 
 
A 2013/14. tanévben és azt követően a szakon tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében: 

  szak hallgatói részére a záróvizsga kötelező tárgyai: Növénytermesztés (3 kredit), Állattenyésztés 
(4 kredit), Gyepgazdálkodás (2 kredit), Környezeti elemek védelme (4 kredit) és 
Környezetgazdálkodás (4 kredit) („A” tételsor); 

 a fenntarthatóság a vidékfejlesztésben, környezeti erőforrások, megújuló energiaforrások, 
ökológiai gazdálkodás, természetvédelem szakmai modulokon záróvizsgázó hallgatók a 
szaktárgyi komplex vizsgán záróvizsga kötelező tárgyai mellett („A” tételek) a választott szakmai 
modul tananyagából tesznek záróvizsgát („B” tételek); 

 A más szakról szakmai modult választó hallgatók a környezetgazdálkodási agrármérnöki 
alapképzési szak kötelező záróvizsga tárgyaiból („A” tételek), valamint a másik szakról választott 
modul „B” tételsorából tesznek záróvizsgát. 

 Minden tanévben az „A” tételsorokat az érintett tárgyfelelősök bevonásával a szakfelelős, a „B” 
tételsorokat a modulfelelősök állítják össze. 

 
A szaktárgyi komplex vizsga tárgyainak teljes kreditértéke: 22 kredit. 
A hallgatók a szaktárgyi komplex vizsga során 1 tételt húznak az „A” tételekből és egy tételt húznak a 
„B” tételekből. 
 
Szőlész-borász mérnök (BSc) szak szaktárgyi komplex vizsgatárgyai 
 
A szak tárgyai közül összesen 30 kredit értékben a szakmai törzsanyagból és a differenciált szakmai 
ismeretek tantárgyköreiből kijelölt tananyag. 
A hallgatók a szaktárgyi komplex vizsga során 1 szőlészeti és 1 borászati  tételt húznak a tételsorból. 

19 A környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) szak 2012/13. tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatói részére a 
szaktárgyi komplex vizsgán szereplő kötelező tantárgyak („A” tételsor) megegyeznek a szakon a tanulmányaikat a 2013/14. 
tanévtől megkezdő hallgatók részére a szaktárgyi komplex vizsgára meghatározott kötelező záróvizsgatárgyakkal. 
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Kertészmérnök felsőoktatási szakképzési szak szaktárgyi komplex vizsgatárgyai 
 
A szaktárgyi komplex vizsgán a hallgatók 1 tételt húznak a kertészeti ágazatokban használt fajtákból 
(fajtaismeret) és egy tételt húznak a kertészeti ágazatokból (termesztéstechnológia). A záróvizsga 
fajtaismereti része és termesztéstechnológiai része is 1-1 növényfajra/növénycsoporta vonatkozik és a 
két témakörből nem lehet ugyanazt a növényfajt/növénycsoportot húzni. 
 
Kertészmérnök (MSc) mesterszak szaktárgyi komplex vizsgatárgyai 
 
A szak kötelező és szakirányos tárgyai közül összesen 27 kredit értékben: 
 

 a Biológiailag aktív anyagok a kertészeti fajokban (3 kredit), a Növényföldrajz és növényi 
ökológia (3 kredit), a Növényi molekuláris genetika és géntechnológia (3 kredit), a Szaporodás- 
és szaporításbiológia (3 kredit) és a Termelő ökoszisztémák működése, szabályozásuk formái (3 
kredit) kötelező tantárgyak ismeretanyaga, továbbá 

 a választott szakirány szerinti két „B” tantárgy, valamint a választott szakirányt megalapozó 
szaktárgy összesen 12 kredit értékben. 

 
A hallgatók a szaktárgyi komplex vizsga során 1 tételt húznak a felsorolt kötelező tantárgyak 
ismeretanyagából és 1 tételt a választott szakirány tárgyainak, valamint a választott szakirányt 
megalapozó szaktárgy ismeretanyagából. 
 
Díszkertészeti mérnök (MSc) mesterszak szaktárgyi komplex vizsgatárgyai 
 
A szak kötelező és kötelezően választható tárgyai közül összesen 26 kredit értékben: 

 Növényföldrajz és növényi ökológia (3 kredit), Termelő ökoszisztémák működése, szabályozásuk 
formái (3 kredit), A növényalkalmazás alapjai (2 kredit), Szaporodás- és szaporításbiológia (3 
kredit), Globalizált dísznövénytermesztés és -kereskedelem (4 kredit) , A dísznövényipar 
technikai háttere (3 kredit); 

 a diplomamunka témája szerinti differenciált szakmai ismeretek modul két  kötelezően 
választható tárgya összesen 8 kredit értékben. 

 
A hallgatók a szaktárgyi komplex vizsga során 1-1 tételt húznak a kötelező és a kötelezően választható 
tantárgyak ismeretanyagából. 
 
Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) mesterszak szaktárgyi komplex vizsgatárgyai 
 
A szak tárgyai közül összesen 26 kredit értékben: 

 a biotechnológia genetikai és élettani alapjai témakörből: Klasszikus genetika (4 kredit), 
Molekuláris genetika (4 kredit), Növényélettan és molekuláris növénybiológia (3 kredit), 
Géntechnológia, transzgenikus haszonállatok (3 kredit), Sejtbiológia (2 kredit); 

 a növényi biotechnológia módszerei és eredményei témakörből: Szövettenyésztés, 
mikroszaporítás (3 kredit), A génsebészet alapjai (3 kredit), Eredmények és célok a kertészeti 
növények nemesítésében (4 kredit). 

 
A hallgatók a szaktárgyi komplex vizsga során mindkét témakörből 1 tételt húznak. 
 
Ökológiai gazdálkodási mérnök (MSc) szak szaktárgyi komplex vizsgatárgyai 
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A szaktárgyi komplex vizsga témakörei a differenciált szakmai ismeretekből: 

- Az ökológiai gazdálkodás fogalma, irányzatai 
- Tápanyag gazdálkodás az ökológiai gazdálkodásban. 
- Gyomszabályozás az ökológiai gazdálkodásban. 
- Talajművelés és vetésforgó kialakítása az ökológiai gazdálkodásban. 
- Kórokozók elleni védelem az ökológiai gazdálkodásban. 
- Kártevők elleni védelem az ökológiai gazdálkodásban 
- Globális problémák, megújuló energiaforrások felhasználása az ökológiai gazdálkodásban. 
- Komposztálás és hulladékgazdálkodás kérdései. 
- Sövények és erdősávok szerepe az ökológiai gazdálkodásban. Agroforestry rendszerek. 
- Átállás az ökológiai gazdálkodásra. 
- Ökológiai minőségű szaporítóanyag előállítás kérdései. 
- Gyümölcstermesztés az ökológiai gazdálkodásban. 
- Szőlőtermesztés az ökológiai gazdálkodásban. 
- Zöldségtermesztés az ökológiai gazdálkodásban. 
- Szántóföldi növénytermesztés az ökológiai gazdálkodásban. 
- Ökológiai minőségű termékek marketingje. 
- Minősítés rendszere az ökológiai gazdálkodásban. Tanúsítványok. 
- Az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó rendeletek és szabályok, fontosabb hazai és nemzetközi 

szervezetek bemutatása. 
- Az állattenyésztés szerepe az ökológiai gazdálkodásban. 
- Alternatív növények jelentősége az ökológiai gazdálkodásban. 

 
A hallgatók a szaktárgyi komplex vizsga során 2 tételt húznak a felsorolt témakörökből. 
 
Növényorvos (MSc) mesterszak szaktárgyi komplex vizsgatárgyai 
 
A szak kötelező tárgyai közül összesen 26 kredit értékben: 
 

 növényvédelem biológiai alapjai témakörből: Növénykórtan biológiai alapjai (3 kredit), Rovartan 
biológiai alapjai (3 kredit), Gyomnövénytan biológiai alapjai (5 kredit); 

 növényorvoslás gyakorlata témakörből: Kórokozók diagnosztikája és előrejelzése (4 kredit), 
Kártevőismeret és előrejelzés (4 kredit), Integrált növényvédelem (4 kredit), Gyomfelvételezés, 
gyomszabályozás (3 kredit) 

 
A hallgatók a szaktárgyi komplex vizsga során 1-1 tételt húznak a két témakör ismeretanyagából. 
 
Okleveles kertészmérnök szak szakirányú komplex szigorlati tárgyai 
 
Nappali tagozat: a mintatantervben a választott szakirány teljesítéséhez előírt „B” tantárgyak, valamint 
a szakirányt megalapozó kötelező szaktárgyak. 
 
Levelező tagozat: a Választott szakirány (Dísznövénytermesztés, Gyógynövénytermesztés, 
Szőlőtermesztés, Zöldségtermesztés, Menedzsment és marketing, Ökológiai gazdálkodás vagy dékáni 
engedéllyel választott egyéb szakirány) 6 féléves tárgy, valamint a szakirányt megalapozó kötelező 
szaktárgyak. 
 
A nappali és levelező tagozaton a szakirányú komplex szigorlat tételsora azonos. 
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Kertészmérnök (főiskolai) szak szaktárgyi komplex vizsgatárgyai 
 
A választott szakkör szerinti szaktárgy (dísznövénytermesztés, gyógynövénytermesztés, 
gyümölcstermesztés, szőlőtermesztés, zöldségtermesztés) és a szaktárgyakat megalapozó alkalmazott 
és az azokra épülő szakismeretek. 
 
Vidékfejlesztési menedzsment és marketing/ Vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakmérnök 
szakirányú továbbképzési szak szaktárgyi komplex vizsgatárgyai 
 
A szak kötelező tárgyai közül összesen 20 kredit értékben: Vidékfejlesztési menedzsment I. (5 kredit), 
Vidékfejlesztési menedzsment II. (5 kredit), Agrárgazdaságtan I. (5 kredit) és Agrárgazdaságtan II. (5 
kredit). 
 
Gyógynövényismerő és –felhasználó/Gyógynövényismerő és –felasználó szakmérnök szakirányú 
továbbképzési szak szaktárgyi komplex vizsgatárgyai 
 
A szak tárgyai közül összesen 22 kredit értékben: Speciális gyógynövényismeret I-II. (10 kredit), 
Gyógynövények gyűjtése és termesztése (5 kredit), Gyógynövény alapú termékek forgalmazásának 
lehetőségei (3 kredit), Fitoterápia – alapismeretek (4 kredit). 
  

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 145



A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/A Kertészettudományi Kar mellékletének 
6. számú melléklete 

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM 
KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR  
 

VIZSGALAP 
szaktárgyi komplex vizsgáról 

 
Szakirány(ok): __________________________________ A vizsga időpontja: 20__. __________________ 

___. 

A vizsgáztató bizottság elnöke(i): ____________________________________________ 

tagjai:  ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
 

Sorszám A hallgató neve Neptun-kódja 
Vizsgakérdés 

sorszáma 
Érdemjegy 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 
 

Budapest, 20___. _________________ ___. 

 
_________________________ 
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a vizsgáztató bizottság elnöke 
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A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/A Kertészettudományi Kar mellékletének 
7. számú melléklete 

 

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM 
KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
 
 

ZÁRÓVIZSGÁZÓ HALLGATÓK MINŐSÍTÉSE 
 
Szakirány(ok): __________________________________ 

Bizottság száma: _____________ 
 

Sor-
szám 

A hallgató neve 
Neptun-

kód 
Tanulmányi 
eredmény* 

A szaktárgyi 
komplex vizsga 

eredménye 

A 
diplomamunka/ 

szakdolgozat 
minősítése 
belső, külső 

bírálat 

A 
diplomamunka/ 

szakdolgozat 
védés 

eredménye 

A 
záróvizsga 
eredménye 

Az oklevél 
minősítése 
(a Dékáni 
Hivatal 

számítja ki!) 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

 
Budapest, _______________________ 
 
 

____________________________    
 ____________________________ 

a záróvizsga-bizottság elnöke     a záróvizsga-bizottság titkára 
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* A TVSz 1/A Kertészettudományi Kar melléklete 11. § rendelkezései szerint számítva. 
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A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/A Kertészettudományi Kar mellékletének 
8. számú melléklete 

 
BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM 
KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
______________________________ szak 

 

Jegyzőkönyv száma: __________________ 
 

ZÁRÓVIZSGA JEGYZŐKÖNYV 
 
Hallgató neve: _______________________________________ Neptun-kódja: _____________________ 
 
I. A záróvizsga bizottság tagjai 
 
Elnök: _____________________________ 

_____________________________ 
aláírás 

Titkár: _____________________________ 
_____________________________ 

aláírás 

 
Tagok: 
 

_____________________________ 
_____________________________ 

aláírás 

_____________________________ 
_____________________________ 

aláírás 

_____________________________ 
_____________________________ 

aláírás 

 
II. A záróvizsga részei 
 
1. rész: szaktárgyi vizsga/ szakirányú komplex szigorlat 
2. rész: szakdolgozat védés/ diplomadolgozat védés 
 
III. A záróvizsga részeinek időpontja és helyszíne 
 
1. rész: _____________________________________ (helyszín) ______________________ (év, hónap, nap) 

2. rész: _____________________________________ (helyszín) ______________________ (év, hónap, nap) 

 
IV. Szakdolgozatra/diplomadolgozatra vonatkozó adatok 
 
A dolgozat címe: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__ 

Témavezető neve: _____________________________________________________________________ 

A diplomatervet kiadó tanszék/intézet neve: _________________________________________________ 
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A beadás dátuma: ______________________ (év, hónap, nap) 

 

Bíráló neve munkahelye Javasolt érdemjegy 

_____________________________

__ 

____________________________

__ 

__________________

_ 

_____________________________

__ 

____________________________

__ 

__________________

_ 

 
V. A szakdolgozat/diplomadolgozat védésen nyújtott teljesítmény értékelése: 
 
Kérdezők, kérdések, a válaszok minősítése 

__________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

__ 

A hallgató feleleteinek összefoglaló értékelése: 

__________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

__ 
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VI. A záróvizsga értékelése: 

1. rész: ___________________ 

2. rész: ___________________ 

A záróvizsga érdemjegye: ___________________ 

VII. A záróvizsga bizottság döntése: 
 
Megállapítjuk, hogy _______________________________ hallgató (Neptun kód: ___________________) 

__________________________________________ szakirányból a záróvizsgát ____________________ 

eredménnyel letette, ezzel ________________ szak képzési és kimeneti követelményeinek/képesítési 

követelményeinek megfelel. 

Megjegyzés, különvélemény: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__ 

 

Budapest, 20___. _________________ ___. 

 
_________________________ 

a záróvizsga-bizottság elnöke 
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1.4. sz. melléklet 
 

Közgazdaságtudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 
 
 

Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és 
gazdaságmatematikai elemző közgazdász szakok 

 
1. § Kötelező szigorlatok 

 
(1) A közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok és pénzügyi 

szakokon legkésőbb a hatodik félév végéig (IV évfolyam és egyben szakirányra kerülés előtt) két 
alapozó szigorlat (közgazdasági és módszertani) letétele kötelező. A közgazdász tanár szakos 
hallgatók a fenti határidőig pszichológiai – pedagógiai alapszigorlatot is tesznek. 

(2) A módszertani szigorlat a következő tantárgyakból áll: Analízis, Lineáris algebra és programozás, 
Valószínűségszámítás, Statisztika I., Statisztika II. 

(3) A módszertani szigorlat tárgyai az Intenzív módszertani program keretén belül: Analízis (IMP), 
Lineáris algebra (IMP), Valószínűségszámítás (IMP), Optimumszámítás (IMP), Statisztika I. (IMP), 
Statisztika II. (IMP) 

(4) A közgazdasági szigorlat tárgyai: Mikroökonómia I/1, Mikroökonómia I/2, Makroökonómia I/1, 
Makroökonómia I/2. 

(5) A közgazdasági szigorlat tárgyai az Intenzív módszertani program keretén belül: Mikroökonómia I/1 
(IMP), Mikroökonómia I/2 (IMP), Piacszerkezetek (IMP), Makroökonómia I/1 (IMP), Makroökonómia 
I/2 (IMP). 

(6) A pszichológiai – pedagógiai szigorlatot alkotó tantárgyak: Neveléstörténet, Neveléselmélet, 
Iskolapedagógia, Oktatáselmélet, Bevezetés a pszichológiába, Személyiséglélektan, 
Fejlődéslélektan, Nevelés-és oktatáspszichológia. 

(7) Gazdaságmatematikai elemző közgazdász szakos hallgatók legkorábban a 3. félév végén 
módszertani, legkorábban a 4. félév végén közgazdasági szigorlatot tesznek. 

(8) Gazdaságmatematikai elemző közgazdász szakos hallgatóknál a módszertani szigorlat kötelező 
tárgyai: Algebra I-II, Analízis I-II, Valószínűségszámítás, Statisztika I-II. 

(9) Gazdaságmatematikai elemző közgazdász szakos hallgatóknál a közgazdasági szigorlat kötelező 
tárgyai: Mikroökonómia I/1, Mikroökonómia I/2, Makroökonómia I/1, Makroökonómia I/2, 
Piacszerkezetek. 

(10) A szigorlatokkal kapcsolatos egyéb szabályokat (értékelés, javítási lehetőség) a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat 34. § - a tartalmazza. 

 
2. § Szakirányválasztás 

 
(1) A hallgatók közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok és 

pénzügyi szakokon az első három évfolyam tanulmányi követelményeinek teljesítését követően 
szakirányt választanak. 

(2) Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok és pénzügyi 
szakokon szakirányra az a hallgató kerülhet, aki 

 Az első három évfolyam kötelező tárgyait és a harmadév kötelező szaktárgyait 
(közgazdasági szakon a négy választható blokktárgyat, nemzetközi kapcsolatok szakon a 
„Világgazdaságtan”-t, közgazdász tanár szakon a tanár szakos kötelező tantárgyakat is) 
teljesítette,  
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 teljesített kreditjeinek száma 180, 

 teljesítette mindkét alapozó szigorlatát (tanár szakon mindhárom kötelező szigorlatot), 

 rendelkezik legalább egy középfokú, szakmailag bővített, „C” típusú, államilag elismert 
nyelvvizsgával vagy egy általános, felsőfokú, „C” típusú nyelvvizsgával. 

Az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes az első két feltétel valamelyikének hiánya esetén egyedi 
elbírálást gyakorolhat. 

(3) Szakirányra történő túljelentkezés esetén a szakirányfelelős hatásköre a rangsorolás kritériumait 
megadni. Ezek a feltételek évente változhatnak. Az adott tanévre vonatkozó elveket legkésőbb a 
témában készített tájékoztató füzetben közzé kell tenni. 

(4) Gazdaságmatematikai elemző közgazdász szakos hallgatók az első négy félév tanulmányi 
kötelezettségeinek teljesítését követően választanak szakirányt. A szakirányválasztáskor a 
rangsorolás alapját az alábbi szempontok jelentik: 

 kreditekkel súlyozott kumulált tanulmányi átlag 

 legalább az egyik szigorlat teljesítése. 
(5) A szakirányváltás feltételeit és lehetőségeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 33. § - a tartalmazza. 
 

3. § Komplex vizsga 
 
(1) A hallgatók a főszakirány követelményeinek teljesítése után, szakirányt lezáró komplex vizsgát 

tesznek. A komplex vizsga része az abszolutóriumnak. 
(2) A hallgatónak a mellékszakirány kötelező tárgyainak teljesítését követően lehetősége van 

mellékszakirányából komplex vizsgát tenni. Közgazdász tanár szakos hallgatók esetében a 
mellékszakirányt kötelező komplex vizsgával lezárni. A mellékszakirányos komplex vizsga csak aktív 
hallgatói jogviszonnyal, az abszolutórium megszerzése előtt tehető. 

(3) Közgazdász tanár szakon a hallgatók tanári képesítő vizsgát is tesznek. 
(4) A komplex vizsga a négy, gazdaságmatematikai elemző közgazdász szakos hallgatóknál a hat féléves 

szakiránykötelező tantárgyakból áll, formája lehet írásbeli és/vagy szóbeli vizsga. 
(5) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. § - a 

tartalmazza. 
 

4. § Az abszolutórium feltétele 
 
(1) Az abszolutórium megszerzésének feltételei a következők: 

 A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1. számú mellékletében szereplő maximális képzési idő 
alatt (aktív és passzív félévek száma együttesen nem haladhatja meg a 16 félévet) a 
szükséges kreditpontok (300 kredit, közgazdász tanár szak esetében 340 kredit) megfelelő, 
az operatív tantervek által előírt struktúrában történő teljesítése. Az előírt kreditmennyiség 
minimum 2/3 részét az anya-egyetemen kell teljesíteni. 

 A főszakirányos (mellékszakirányos) komplex vizsga(k) sikeres teljesítése. 
 

5. § A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei 
 
(1) Az ideális szakdolgozat teljes (de mellékletek nélküli) terjedelme 60 és 80 oldal közötti. 
(2) A szakdolgozattal szembeni tartalmi és formai követelményeket az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

6. § A záróvizsga 
 
(1) A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha 
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 az abszolutóriumot megszerezte,

 szakdolgozatát benyújtotta és azt mindkét bíráló elfogadta.
(2) A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll. 
(3) A záróvizsgára kapott érdemjegy a két bíráló által adott érdemjegy és a szóbeli védésre kapott 

érdemjegy számtani átlaga. 

7. § Az oklevél 

(1) Az oklevél kiállításának feltétele: 

 az abszolutórium megszerzése,

 sikeres záróvizsga letétele,

 az előírt nyelvvizsga követelmények teljesítése (rendelkezik legalább két középfokú,
szakmailag bővített, „C” típusú, államilag elismert nyelvvizsgával, amelyek közül az egyik
helyettesíthető egy általános „C” típusú felsőfokú nyelvvizsgával),

 közgazdász tanár szakos hallgatók esetében a tanári képesítő vizsga sikeres teljesítése.
(2) Az oklevél minősítése az alábbi tételek súlyozott átlagából adódik: 

 a kötelező szaktárgyak jegyeinek átlaga (közgazdasági szakon a negyed-és ötödéven
teljesítendő négy darab kötelezően választható szaktárgyat is beleértve, közgazdász tanár
szakon az ötéves kötelező tanár szakos tantárgyakat is figyelembe véve),

 a főszakirányos komplex vizsgára kapott érdemjegy, illetve ha a hallgató komplex
vizsgázott a mellékszakirányából, akkor a főszakirányos és a mellékszakirányos komplex
vizsgára kapott érdemjegyek átlaga,

 a záróvizsgára kapott érdemjegy kétszeres súllyal,

 közgazdász tanár szakos hallgatók esetében a tanári képesítő vizsgán szerzett érdemjegy.
(3) A tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt megkezdett hallgatók esetében az oklevél 

minősítésének megállapítása az alábbiak szerint történik20: 

- kiváló, ha az átlag 4,51-5,00 

- jó, ha az átlag 3,76-4,50 

- közepes, ha az átlag 3,00-3,75 

- elégséges, ha az átlag 3,00 alatt van. 

(4) Kitüntetéses oklevelet kap az a hallgató, aki a záróvizsgán jeles eredményt ért el, az alapszigorlatok 
és a szakirány(oka)t lezáró komplex vizsgá(i) jeles(ek), az összes többi utolsó érvényes jegye legalább 
négyes és az indexben szereplő valamennyi jegye legalább hármas. 

20 Beiktatva a Kari Tanács KT1 – 7/2006/07 (07.04.23.) számú határozatával. 
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II. 
Képzési és kimeneti követelmények a tanulmányaikat 2014. szeptember 1-jét megelőzően megkezdett 

alapképzési szakos hallgatók számára21 

Alkalmazott közgazdaságtan (BA) -, gazdaságelemzés (BSc)-, emberi erőforrások (BA) -, közszolgálati 
(BA) alapképzési szakok 

1. § Kötelező szigorlatok 

(1) Gazdaságelemzés (BSc) alapképzési szakon legkorábban a 3. félév végén, legkésőbb a 6. félév végéig 
a hallgatók matematikai alapszigorlatot tesznek. A matematikai szigorlat tantárgyai: Algebra I-II, 
Analízis I-II, Valószínűségszámítás. 

(2) Gazdaságelemzés (BSc) alapképzési szakon legkorábban a 3. félév végén, legkésőbb a 6. félév végéig 
a hallgatók közgazdasági alapszigorlatot tesznek. A közgazdasági szigorlat tantárgyai: 
Mikroökonómia I-II, Makroökonómia, Nemzetközi gazdaságtan, Piacszerkezet. 

2. § Specializáció választás 

(1) A hallgatók az első három félév tanulmányi követelményeinek teljesítését követően emberi 
erőforrások (BA) és közszolgálati (BA) alapképzési szakon specializációt választanak. 

(2) Specializációra az a hallgató kerülhet, aki 

 az első három félév kötelező tantárgyait teljesítette,

 kreditekkel súlyozott kumulált tanulmányi átlaga eléri a 2,50-et.
(3) Specializációra történő túljelentkezés esetén a specializációért felelős oktató hatásköre a rangsorolás 

kritériumait megadni.  
(4) A specializáció váltásának feltételeit és lehetőségeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 33. § - a 

tartalmazza. 

3. § Komplex vizsga 

(1) A komplex vizsgát az alkalmazott közgazdaságtan (BA) alapképzési szakon az alábbi tantárgyak 
alkotják: Mikroökonómia, Makroökonómia, Makroökonómiai modellépítés, Ökonometria I-II.22  

(2) A komplex vizsgát az emberi erőforrások (BA)23és a gazdaságelemzés (BSc) alapképzési szakokon a 
szakkötelező tantárgyak alkotják. Komplex vizsgát alkalmazott közgazdaságtan (BA), emberi 
erőforrások (BA) és gazdaságelemzés (BSc) alapképzési szakokon csak az a hallgató tehet, aki a 
kötelező szaktantárgyakat és a két féléves szakszemináriumot is teljesítette. 

(3) A komplex vizsgát a közszolgálati (BA) alapképzési szakon a választott specializáció kötelező 
tantárgyai alkotják. Komplex vizsgát közszolgálati (BA) alapképzési szakon csak az a hallgató tehet, 
aki a specializáció tantárgyait és a két féléves szakszemináriumot is teljesítette. 

(4) A komplex vizsga lehet szóbeli és/vagy írásbeli vizsga. 
(5) A szakfelelős tanszék a komplex vizsga esedékességének félévében, a félév első szorgalmi hetének 

végéig nyilvánosságra hozza a komplex vizsga formáját (írásbeli vagy szóbeli) és a vizsgával 

21 A címet módosította a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án. 
22 A tanulmányaikat 2009 szeptemberében megkezdett hallgatókra és azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni. A 
tanulmányaikat 2008 szeptemberében és azt megelőzően megkezdett hallgatók esetében a komplex vizsgát a kötelező 
szaktárgyak alkotják. 
23 Módosítva a Kari Tanács KT3-4/2007/08 (08.01.25.) számú határozatával, 2008. január 25-én. A módosítást a 
tanulmányaikat 2006. szeptember 1-jén megkezdett hallgatókra visszamenőlegesen is alkalmazni kell. 
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kapcsolatos tudnivalókat (szóbeli vizsga esetén a tételsort, írásbeli vizsga esetén a lehetséges 
feladattípusokat és témaköröket).24 

(6) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. §-a 
tartalmazza. 

(7) Kettős diplomát adó képzés esetében a partnerintézménnyel kötött együttműködési 
megállapodásban kell rendelkezni a komplex vizsga formájáról és tartalmáról.25 

4. § A végbizonyítvány (abszolutórium) feltétele 

(1) A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei a következők: 

 A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 2. számú mellékletében szereplő maximális képzési idő
alatt (aktív és passzív félévek száma együttesen nem haladhatja meg a 12 félévet) a képzési
és kimeneti követelményekben előírt, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditpontok
(180 kredit) megfelelő, az operatív tantervek által előírt struktúrában történő teljesítése
(beleértve a két féléves testnevelést és gazdaságelemzés alapképzési szak esetében a
közgazdasági és a matematika szigorlatot is). Az előírt kreditmennyiség minimum 2/3 részét
az anya-egyetemen kell teljesíteni.
Kettős oklevelet adó képzés esetében ez utóbbi feltételről a partnerintézménnyel kötött
együttműködési megállapodás eltérően rendelkezhet azzal a megkötéssel, hogy a kettős
diplomát adó képzésben részt vevő hallgatónak a végbizonyítvány (abszolutórium)
megszerzéséhez az Egyetemen belül az adott szakon legalább 30 kreditet teljesítenie kell.26

 A komplex vizsga sikeres teljesítése.

5. § A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei 

(1) Az ideális szakdolgozat teljes (de mellékletek nélküli) terjedelme 25-3527 oldal közötti. 
(2) A szakdolgozattal szembeni tartalmi és formai követelményeket az 1. számú melléklet tartalmazza. 
(3) Kettős diplomát adó képzés esetében a partnerintézménnyel kötött együttműködési megállapodás 

keretében kell rendelkezni a szakdolgozaqt tartalmi és formai követelményeiről.28 

6. § A záróvizsga 

(1) A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha 

 a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte,

 szakdolgozatát benyújtotta és azt a bíráló elfogadta.29

(2) A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll. 
(3) A záróvizsgára kapott érdemjegy a bíráló30 által a szakdolgozatra adott érdemjegy és a szóbeli 

védésre kapott érdemjegy számtani átlaga. 

7. § Az oklevél 

24 Beiktatva a Kari Tanács KT15 – 6/2008/09 számú határozatával (2009. május 25.). 
25 Beiktatva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozatával (2010. július 5.). 
26 Beiktatva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozatával (2010. július 5.). 
27Módosítva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án. 
28 Beiktatva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozatával (2010. július 5.). 
29Módosítva a Kari Tanács KT15 – 6/2008/09 számú határozatával (2009. május 25.). 
30Módosítva a Kari Tanács KT15 – 6/2008/09 számú határozatával (2009. május 25.). 
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(1) Az oklevél kiállításának feltétele: 

 a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, 

 sikeres záróvizsga letétele, 

 az előírt nyelvvizsga követelmények teljesítése (az alapfokozat megszerzéséhez legalább 
egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek 
megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános 
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges). 
Idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatók a nyelvvizsga követelmények teljesítése alól 
mentesülnek.31 

(2) Az oklevél minősítése az alábbi tételek súlyozott átlagából adódik: 

 a kötelező szaktantárgyak jegyeinek átlaga, 

 a komplex vizsgára kapott érdemjegy,  

 a záróvizsgára kapott érdemjegy kétszeres súllyal, 
(3) A (2) bekezdésben kapott átlag alapján az oklevél minősítése a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 42. 

§ (8) bekezdése értelmében az alábbi határértékek figyelembevételével történik32: 

- kiváló, ha az átlag          4,81-5,00 

- jeles, ha az átlag            4,51-4,80 

- jó, ha az átlag                3,51-4,50 

- közepes, ha az átlag      2,5133-3,50 

- elégséges, ha az átlag   2,00-2,5034 között van. 

(4) Kitüntetéses oklevelet kap az a kiváló minősítéssel végzett35 hallgató, aki a komplex vizsgán36 és a 
záróvizsgán jeles eredményt ért el, az alapszigorlatai (ha voltak) jeles(ek), az összes többi utolsó 
érvényes érdemjegye legalább négyes és valamennyi érdemjegye legalább hármas. A 2013 
szeptemberében vagy azt követően tanulmányaikat megkezdett hallgatók esetében nem kaphat 
kitüntetéses oklevelet a hallgató, ha legalább egy olyan tantárgya van, amely „nem vizsgázott” 
bejegyzéssel zárult le. 37 

 
  

31Módosítva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozatával (2010. július 5.). 
32 Beiktatva a Kari Tanács KT1 – 7/2006/07 (07.04.23.) számú határozatával. 
33Módosítva a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (keretszabályzat) rendelkezéseinek megfelelően a Kari Tanács KT15 – 
6/2008/09 számú határozatával (2009. május 25.). 
34Módosítva a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (keretszabályzat) rendelkezéseinek megfelelően a Kari Tanács KT15 – 
6/2008/09 számú határozatával (2009. május 25.). 
35Módosítva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án. 
36 Beiktatva a Kari Tanács KT15 – 6/2008/09 számú határozatával (2009. május 25.). 
37Beiktatva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án. 
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III. 
Mesterképzési szakok38 

 
1. § Szakváltás39, 40 

 
 

1. Biztosítási és pénzügyi matematika (MSc) mesterképzési szak41 
 

1. § Specializáció-választás42 
 
(1) A biztosítási és pénzügyi matematika (MSc) mesterképzési szakon a hallgatók az első félév 

tanulmányi követelményeinek teljesítését követően specializációt választanak. 
(2) A mesterképzési szakon választható specializációk magyar és angol nyelven: aktuárius (Actuarial 

Science), kvantitatív pénzügyek (Quantitative Finance). 
(3) Adott évfolyamon az egyes specializációkra jelentkezés elfogadása rangsorolás útján történik. Az 

automatikusan elkészített rangsor figyelembe veszi a hallgatónak a tanulmánya során elért 
érdemjegyeit, egyes tantárgyakat – a specializációtól függően – esetleg különbözőképpen súlyozva. 
A figyelembe veendő tantárgyak listáját, az alkalmazandó súlyokkal együtt a félév 4. hetének végéig 
közzé kell tenni, a közös képzésben részt vevő egyes egyetemeken érvényes tájékoztatási szokásokat, 
előírásokat követve. 

(4) Egyik specializációra felvett hallgatók létszáma sem lehet kevesebb, mint a két specializációra 
együttesen jelentkezők összlétszámának 35%-a.  

(5) A specializáció váltásának feltételeit és lehetőségeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 33. §-a 
tartalmazza. 

 
2. § A végbizonyítvány (abszolutórium) feltétele43 

 
(1) A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei a következők: 

 A diplomamunkához rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti 
követelményekben előírt kreditpontok megszerzése. 

 A közös képzésben részt vevő egyetemeken együttesen szerzett kreditek száma nem kisebb 
mint a szak képzési tervében előírt kreditek 2/3-a. 

(2) A végbizonyítványt (abszolutóriumot) az anya-egyetem Karának dékánja vagy az általa megbízott 
dékánhelyettes írja alá. 

 
3. § A záróvizsga44 

 
(1) A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha 

 a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte,  

 a diplomamunkát határidőben benyújtotta.  

38 A 15/2006-os OM rendelet 2014. június 1-jei módosítása értelmében valamennyi szakirány elnevezés „specializáció”-ra 
módosítva a Kari Tanács KT6 – 4/2014/2015 számú határozatával 2014. december 15-én. 

39 Beiktatva a Kari Tanács KT15 – 6/2008/09 számú határozatával (2009. május 25.). 
40 Törölve a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozatával (2010. július 5.). 
41 Beiktatva a Kari Tanács KT15 – 6/2008/09 számú határozatával (2009. május 25.). 
42 Beiktatva a Kari tanács KT17B – 7/2008/09 számú határozatával (2009. július 3.) 

43 Beiktatva a Kari tanács KT17B – 7/2008/09 számú határozatával (2009. július 3.) 
44 Beiktatva a Kari tanács KT17B – 7/2008/09 számú határozatával (2009. július 3.) 
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(2) A záróvizsga szóbeli vizsgarészből és a diplomamunka megvédéséből áll. 
(3) A záróvizsga szóbeli vizsga részei: a szakmai törzstantárgyak, illetve a specializáció-tantárgyak 

ismeretanyaga. 
(4) A záróvizsgára kapott érdemjegy a diplomamunka bírálatára a záróvizsga-bizottságtól kapott 

érdemjegy (A), és a diplomamunka megvédésére kapott érdemjegy (B) átlagának és a szóbeli vizsgán 
szerzett érdemjegyeknek a számtani átlaga (a szak-tételsor érdemjegye (C) és a specializáció-tételsor 
érdemjegye (D))45. 

 
4. § Az oklevél46 

 
(1) Az oklevél kiállításának feltétele: 

 sikeres záróvizsga letétele, 

 az előírt nyelvvizsga követelmények teljesítése (a mesterfokozat megszerzéséhez angol 
nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy 
másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő 
szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános 
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges).47 

(2) Az oklevél minősítése az alábbi tételek átlagából adódik48: 

 a diplomamunka bírálatára kapott érdemjegy (A), 

 a diplomamunka védésére kapott érdemjegy (B), 

 a képzési terv által meghatározott egyéb érdemjegyek kreditekkel súlyozott átlaga (E), 
(A figyelembe veendő egyéb tantárgyak listáját a félév 4. hetének végéig közzé kell tenni, a 
közös képzésben részt vevő egyes egyetemeken érvényes tájékoztatási szokásokat, előírásokat 
követve.) 

 a záróvizsga szóbeli részén kapott érdemjegyek kétszeres súllyal (2C+2D). 

A (2) bekezdésben kapott átlag alapján az oklevél minősítését a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat 42. § (8) bekezdése tartalmazza.  

(3) Az oklevélben szereplő szakképzettség magyar elnevezése: okleveles biztosítási és pénzügyi 
matematikus–közgazdász. 

(4) Az oklevélben szereplő szakképzettség angol elnevezése: Actuarial and Financial Mathematician-
Economist.49 

(5) Kitüntetéses oklevelet kap az a kiváló minősítéssel50 végzett hallgató, aki a záróvizsgán jeles 
eredményt ért el, az érdemjegyei között nincsen négyesnél alacsonyabb, ezek számtani átlaga 
legalább 4,51. A 2013 szeptemberében vagy azt követően tanulmányaikat megkezdett hallgatók 
esetében nem kaphat kitüntetéses oklevelet a hallgató, ha legalább egy olyan tantárgya van, amely 
„nem vizsgázott” bejegyzéssel zárult le. A kitüntetéses oklevélre való jogosultság megállapításakor 
a mesterképzési szakos hallgatóknál nem kerülnek figyelembe vételre a 120 kredit felett kötelezően 
előírt tantárgyak érdemjegyei.51 

(6) Az oklevelet a közös képzésben részt vevő két egyetem rektora írja alá. 
 

45 A záróvizsgára kapott érdemjegy = {(A+B)/2+C+D}/3 
46 Beiktatva a Kari tanács KT17B – 7/2008/09 számú határozatával (2009. július 3.) 
47 Módosítva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozatával (2010. július 5.).  
48 Az oklevél minősítése = (A+B+E+2C+2D)/7 
49 Módosítva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozatával (2010. július 5.). 
50Módosítva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án.  
51Beiktatva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án. 
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2. Gazdaság-matematikai elemző (MSc) mesterképzési szak52 
 

1. § Specializáció-választás 
 
(1) A gazdaság-matematikai elemző (MSc) mesterképzési szakon a hallgatók az első két félév tanulmányi 

követelményeinek teljesítését követően specializációt választanak. 
(2) A mesterképzésai szakon választható specializációk magyar és angol nyelven: gazdaságmodellezés 

(Economic Modeling), operációkutatás (Operations Research). 
(3) Adott évfolyamon az indított specializációk számát az évfolyam hallgatói létszáma, a hallgatók 

preferenciái, valamint a szak tantervi bizottsága által meghatározott keretszámok határozzák meg. 
(4) Amennyiben valamelyik specializációra egy adott évben többen jelentkeznek, mint az előre megadott 

keretszám, akkor a hallgatók a szak tantervi bizottsága által meghatározott rangsor alapján kerülnek 
kiválasztásra. 

(5) A specializáció váltásának feltételeit és lehetőségeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 33. §-a 
tartalmazza. 

 
2. § Komplex vizsga 

 
(1) A gazdaság-matematikai elemző (MSc) mesterképzési szakon komplex vizsgát az a hallgató tehet, 

aki a specializáció tantárgyait és a két féléves szakszemináriumot is teljesítette53. 
(2) A komplex vizsga lehet szóbeli és/vagy írásbeli vizsga. 
(3) A specializációfelelős tanszék a komplex vizsga esedékességének félévében, a félév első szorgalmi 

hetének végéig nyilvánosságra hozza a komplex vizsga formáját (írásbeli vagy szóbeli) és a vizsgával 
kapcsolatos tudnivalókat (szóbeli vizsga esetén a tételsort, írásbeli vizsga esetén a számon kért 
témaköröket). 

(4) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. §-a 
tartalmazza. 

(5) Kettős diplomát adó képzés esetében a partnerintézménnyel kötött együttműködési 
megállapodásban kell rendelkezni a komplex vizsga formájáról és tartalmáról.54 

 
3. § A végbizonyítvány (abszolutórium) feltétele 

 
(1) A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei a következők: 

 A kreditelismerési határozatban kötelezően, az oklevél megszerzéséhez szükséges 120 
krediten felül előírt tantárgyak sikeres teljesítése. 

 A maximális képzési idő alatt (aktív és passzív félévek száma együttesen nem haladhatja 
meg a 8 félévet) a szükséges kreditpontok (122 kredit, a tanulmányaikat 2014 
szeptemberében vagy azt követően megkezdett hallgatók esetében 120 kredit55) megfelelő, 
az operatív tantervek által előírt struktúrában történő teljesítése. Az előírt kreditmennyiség 
minimum 2/3 részét az anya-egyetemen kell teljesíteni.  

 Kettős oklevelet adó képzés esetében ez utóbbi feltételről a partnerintézménnyel kötött 
együttműködési megállapodás eltérően rendelkezhet azzal a megkötéssel, hogy a kettős 
oklevelet adó képzésben részt vevő hallgatónak a végbizonyítvány (abszolutórium) 

52 Beiktatva a Kari Tanács KT15 – 6/2008/09 számú határozatával (2009. május 25.). 
53Módosítva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án.   
54 Beiktatva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozatával (2010. július 5.). 
55Beiktatva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án. 
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megszerzéséhez az Egyetemen belül az adott szakon legalább a képzés kreditértékének 
harmadát teljesítenie kell.56 

 A komplex vizsga sikeres teljesítése. 
 

4. § A diplomamunka tartalmi és formai követelményei 
 
(1) Az ideális diplomamunka teljes (de mellékletek nélküli) terjedelme 50 és 70 oldal közötti. 
(2) A diplomamunkával szembeni tartalmi és formai követelményeket az 1. számú melléklet tartalmazza. 
(3) Kettős diplomát adó képzés esetében a partnerintézménnyel kötött együttműködési megállapodás 

keretében kell rendelkezni a diplomamunka tartalmi és formai követelményeiről.57 
 

5. § A záróvizsga 
 
(1) A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha 

 a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte,  

 a diplomamunkátt benyújtotta és azt a két felkért bíráló elfogadta. 
(2) A záróvizsga a diplomamunka megvédéséből áll. 
(3) A záróvizsgára kapott érdemjegy a két bíráló által a diplomamunkára adott érdemjegy és a szóbeli 

védésre kapott érdemjegy számtani átlaga. 
 

6. § Az oklevél 
 
(1) Az oklevél kiállításának feltétele: 

 a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, 

 sikeres záróvizsga letétele, 

 az előírt nyelvvizsga követelmények teljesítése (a mesterfokozat megszerzéséhez angol 
nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú a képzési területnek megfelelő 
szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú általános 
nyelvvizsga és egy másik élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex 
típusú a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert, 
felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi 
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.). Idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatók a 
nyelvvizsga követelmények teljesítése alól mentesülnek.58 

(2) Az oklevél minősítése az alábbi tételek súlyozott átlagából adódik: 

 a kötelező alaptantárgyak és a kötelező szaktantárgyak érdemjegyeinek kreditekkel 
súlyozott átlaga, 

 a komplex vizsgára kapott érdemjegy,  

 a záróvizsgára kapott érdemjegy kétszeres súllyal. 
(3) A (2) bekezdésben kapott átlag alapján az oklevél minősítését a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 42. 

§ (8) bekezdése tartalmazza 
(4) Az oklevélben szereplő szakképzettség magyar elnevezése: okleveles közgazdász gazdaság-

matematikai elemzői szakon. 

56 Beiktatva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozatával (2010. július 5.). 
57 Beiktatva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozatával (2010. július 5.). 
58 Módosítva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozatával (2010. július 5.). 
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(5) Az oklevélben szereplő szakképzettség angol elnevezése: Economist in Quantitative Economic 
Analysis.59 

(6) Kitüntetéses oklevelet kap az a kiváló minősítéssel végzett hallgató60, aki a záróvizsgán jeles 
eredményt ért el, a specializációt lezáró komplex vizsgája jeles, az összes többi utolsó érvényes 
érdemjegye legalább négyes és valamennyi érdemjegye legalább hármas. A 2013 szeptemberében 
vagy azt követően tanulmányaikat megkezdett hallgatók esetében nem kaphat kitüntetéses oklevelet 
a hallgató, ha legalább egy olyan tantárgya van, amely „nem vizsgázott” bejegyzéssel zárult le. A 
kitüntetéses oklevélre való jogosultság megállapításakor a mesterképzési szakos hallgatóknál nem 
kerülnek figyelembe vételre a 120 kredit felett kötelezően előírt tantárgyak érdemjegyei61. 

3. Közgazdasági elemző (MA) mesterképzési szak62

1. § Specializáció-választás 

(1) A közgazdasági elemző (MA) mesterképzési szakon a hallgatók az első félév tanulmányi 
követelményeinek teljesítését követően kötelezően két63 specializációt választanak. 

(2) A mesterképzési szakon választható specializációk a következők: makrogazdasági elemző és 
előrejelző, munkaerőpiac-elemző és piacelemző. 

(3) Az elvégzett specializációakkor kerülhetnek be az oklevél-mellékletbe, ha a hallgató a választott 
modul valamennyi tárgyát és a komplex vizsgát is sikeresen teljesíti. 

(4) Adott évfolyamon az indított specializációk számát az évfolyam hallgatói létszáma és a hallgatók 
preferenciái határozzák meg. 

(5) Amennyiben valamelyik specilizációra  egy adott évben többen jelentkeznek, mint az előre megadott 
keretszám, akkor a hallgatók rangsorolásának kritériumait a szakfelelős jóváhagyása mellett a 
specializációfelelős határozza meg.  

(6) A specializáció váltására a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 33. §-ában foglaltakat értelemszerűen 
alkalmazni kell. 

1/A § Specializáció-választás64 

(1) A közgazdasági elemző (MA) mesterképzési szakon a hallgatók az első félév tanulmányi 
követelményeinek teljesítését követően kötelezően specializációt választanak. 
(2) A mesterképzési szakon választható specializációk magyar és angol nyelven: bank- és közpénzügyek 
(Bank and Public Finance), makrogazdasági elemző (Macroeconomic Analyst), munkaerőpiac-elemzés 
(Labour Market Economics), piacelemző (Industrial Organizations). 
(2A) A 2015. szeptembertől tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetén a mesterképzési szakon 
választható specializációk magyar és angol nyelven: bank- és közpénzügyek (Bank and Public Finance), 
makrogazdasági- és piacelemző (Macroeconomic Analyst and Industrial Organization).65 
(3) Adott évfolyamon az indított specializációk számát az évfolyam hallgatói létszáma és a hallgatók 
preferenciái határozzák meg. 

59 Módosítva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozatával (2010. július 5.). 
60Módosítva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án. 
61Beiktatva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án. 
62 Beiktatva a Kari Tanács KT15 – 6/2008/09 számú határozatával (2009. május 25.). 
63 Módosítva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozatával, a 2010 szeptemberében kezdett hallgatókra kell 
alkalmazni. A tanulmányaikat 2009.szeptemberében megkezdett hallgatóknak kötelezően egy modult kell választaniuk. 
64 A Tanulmányikat 2011 szeptemberében megkezdett hallgatókra és azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni. 
65 Módosítva a Kari Tanács KT2 – 9/2014/2015, KT4A – 9/2014/2015, valamint KT4C – 9/2014/2015 számú határozataival 
2015. április 29-én.  A tanulmányaikat 2015 szeptemberében és azt követően megkezdett hallgatók által választható 
specializációk.
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(4) Amennyiben valamelyik specializációra egy adott évben többen jelentkeznek, mint az előre megadott 
keretszám, akkor a hallgatók rangsorolásának kritériumait a szakfelelős jóváhagyása mellett a 
specializációfelelős határozza meg.  
(5) A specializáció váltásának feltételeit és lehetőségeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 33. §-a 
tartalmazza. 

2. § Komplex vizsga 

(1) A közgazdasági elemző (MA) mesterszakon a komplex vizsgát a választott modulok66 kötelező 
tantárgyai alkotják. 

(2) A komplex vizsga lehet szóbeli és/vagy írásbeli vizsga. 
(3) A modulokért67 felelős tanszék68 a komplex vizsga esedékességének félévében, a félév első szorgalmi 

hetének végéig nyilvánosságra hozza a komplex vizsga formáját (írásbeli vagy szóbeli) és a vizsgával 
kapcsolatos tudnivalókat (szóbeli vizsga esetén a tételsort, írásbeli vizsga esetén a lehetséges 
feladattípusokat és témaköröket). 

(4) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. §-a 
tartalmazza. 

(5) Kettős diplomát adó képzés esetében a partnerintézménnyel kötött együttműködési 
megállapodásban kell rendelkezni a komplex vizsga formájáról és tartalmáról.69 

2/A § Komplex vizsga70 

(1) A közgazdasági elemző (MA) mesterképzési szakon a komplex vizsgát a specializáció tantárgyai 
alkotják. Komplex vizsgát az a hallgató tehet, aki a specializáció tárgyait és a két féléves 
szakszemináriumot is teljesítette. 

(2) A komplex vizsga lehet szóbeli és/vagy írásbeli vizsga. 
(3) A specializációfelelős tanszék a komplex vizsga esedékességének félévében, a félév első szorgalmi 

hetének végéig nyilvánosságra hozza a komplex vizsga formáját (írásbeli vagy szóbeli) és a vizsgával 
kapcsolatos tudnivalókat (szóbeli vizsga esetén a tételsort, írásbeli vizsga esetén a lehetséges 
feladattípusokat és témaköröket). 

(4) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. §-a 
tartalmazza. 

(5) Kettős diplomát adó képzés esetében a partnerintézménnyel kötött együttműködési 
megállapodásban kell rendelkezni a komplex vizsga formájáról és tartalmáról. 

3. § Az abszolutórium feltétele 

(1) A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei a következők: 

 A kreditelismerési határozatban kötelezően, az oklevél megszerzéséhez szükséges 120
krediten felül előírt tantárgyak sikeres teljesítése.

 A maximális képzési idő alatt (aktív és passzív félévek száma együttesen nem haladhatja
meg a 8 félévet) a szükséges kreditpontok (120 kredit) megfelelő, az operatív tantervek által

66 Módosítva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
67 Módosítva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
68 Módosítva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
69 Beiktatva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozatával (2010. július 5.). 
70 A Tanulmányikat 2011 szeptemberében megkezdett hallgatókra és azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni. 
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előírt struktúrában történő teljesítése. Az előírt kreditmennyiség minimum 2/3 részét az 
anya-egyetemen kell teljesíteni.  
Kettős oklevelet adó képzés esetében ez utóbbi feltételről a partnerintézménnyel kötött 
együttműködési megállapodás eltérően rendelkezhet azzal a megkötéssel, hogy a kettős 
oklevelet adó képzésben részt vevő hallgatónak a végbizonyítvány (abszolutórium) 
megszerzéséhez az Egyetemen belül az adott szakon legalább a képzés kreditértékének 
harmadát teljesítenie kell.71 

 A komplex vizsga sikeres teljesítése.

4. § A diplomamunka tartalmi és formai követelményei 

(1) Az ideális diplomamunka teljes (de mellékletek nélküli) terjedelme 50 és 70 oldal közötti. 
(2) A diplomamunkával szembeni tartalmi és formai követelményeket az 1. számú melléklet tartalmazza. 
(3) Kettős diplomát adó képzés esetében a partnerintézménnyel kötött együttműködési megállapodás 

keretében kell rendelkezni a diplomamunka tartalmi és formai követelményeiről.72 

5. § A záróvizsga 

(1) A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha 

 a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte,

 a diplomamunkát benyújtotta és azt mindkét bíráló elfogadta.
(2) A záróvizsga a diplomamunka megvédéséből áll. 
(3) A záróvizsgára kapott érdemjegy a két bíráló által a diplomamunkára adott érdemjegy és a szóbeli 

védésre kapott érdemjegy számtani átlaga. 

6. § Az oklevél 

(1) Az oklevél kiállításának feltétele: 

 a végbizonytvány (abszolutórium) megszerzése,

 sikeres záróvizsga letétele,

 az előírt nyelvvizsga követelmény teljesítése (a mesterfokozat megszerzéséhez angol
nyelvből és egy további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges).
Idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatók a nyelvvizsga követelmény teljesítése alól
mentesülnek.73

(2) Az oklevél minősítése az alábbi tételek súlyozott átlagából adódik: 

 a kötelező alaptantárgyak, a kötelező szaktantárgyak és a specializáció tantárgyak
érdemjegyeinek kreditekkel súlyozott átlaga,74

 a komplex vizsgára kapott érdemjegy,

71 Beiktatva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
72 Beiktatva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
73 Módosítva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
74 A tanulmányaikat 2011 szeptemberében megkezdett hallgatókra és azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni. A 
tanulmányaikat 2009 szeptemberében megkezdett hallgatóknak a kötelező alaptárgyakból, a kötelező szaktárgyakból és a 
modul tárgyaiból kerül kiszámításra a kreditekkel súlyozott átlag. A tanulmányaikat 2010 szeptemberében megkezdett 
hallgatóknak a kötelező alaptárgyakból, a kötelező szaktárgyakból és a modulok tárgyaiból kerül kiszámításra az átlag. 
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 a záróvizsgára kapott érdemjegy kétszeres súllyal.
(3) A (2) bekezdésben kapott átlag alapján az oklevél minősítését a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 42. 

§ (8) bekezdése tartalmazza..
(4) Az oklevélben szereplő szakképzettség magyar elnevezése: okleveles75 közgazdasági elemző. 
(5) Az oklevélben szereplő szakképzettség angol elnevezése: Economic Analyst.76 
(6) Kitüntetéses oklevelet kap az a kiváló minősítéssel végzett77 hallgató, aki a záróvizsgán jeles 

eredményt ért el, a komplex vizsgája jeles, az összes többi utolsó érvényes érdemjegye legalább 
négyes és valamennyi érdemjegye legalább hármas. A 2013 szeptemberében vagy azt követően 
tanulmányaikat megkezdett hallgatók esetében nem kaphat kitüntetéses oklevelet a hallgató, ha 
legalább egy olyan tantárgya van, amely „nem vizsgázott” bejegyzéssel zárult le. A kitüntetéses 
oklevélre való jogosultság megállapításakor a mesterszakos hallgatóknál nem kerülnek figyelembe 
vételre a 120 kredit felett kötelezően előírt tantárgyak érdemjegyei78. 

75 Módosítva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
76 Módosítva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
77Módosítva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án. 
78Beiktatva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án. 
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4. Közgazdálkodás és közpolitika (MSc) mesterképzési szak

1. § Specializáció-választás 

(1) A közgazdálkodás és közpolitika (MSc) mesterképzési szakon nappali munkarendben a hallgatók az 
első két félév tanulmányi követelményeinek teljesítését követően specializáció választanak. 

(2) A mesterképzési szakon választható specializációk magyar és angol nyelven: közpolitika elemzés 
(Public Policy Analysis), közintézményi menedzsment (Public Management). 

(3) Levelező munkarendben a hallgatók nem választanak specializációt, de lehetőségük van modulokra 
jelentkezni.  

(4) A modulok teljesítésének ténye akkor kerülhet be az oklevélmellékletbe, ha a hallgató a választott 
modul valamennyi tantárgyát sikeresen teljesíti.79 

(5) Adott évfolyamon az indított specializációk és modulok számát az évfolyam hallgatói létszáma és a 
hallgatók preferenciái határozzák meg. 

(6) Amennyiben valamelyik specializációra, modulra egy adott évben többen jelentkeznek, mint az előre 
megadott keretszám, akkor a hallgatók rangsorolásának kritériumait a szakfelelős jóváhagyása 
mellett a specializációfelelős, modulfelelős határozza meg.80 

(7) A specializáció váltásának feltételeit és lehetőségeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 33. §-a 
tartalmazza. 

1/A § Modulválasztás81 

(1) A közgazdálkodás és közpolitika (MSc) mesterképzési szakon specializációk nincsenek. 
(2) A mesterszakon a hallgatók az alábbi modulokat teljesíthetik: Közpolitikai elemző (Public Policy 

Analysis), Közintézményi menedzsment (Public Management), Egészséggazdaságtani (Health 
Economics), Versenypolitika és piacszabályozás (Competition Policy and Market Regulation). 

(3) Abban az esetben, ha a hallgató a (2)-es bekezdésben felsorolt bármely modul követelményeit 
teljesíti, úgy a modul elvégzésének ténye az oklevélmellékletben feltüntetésre kerül. 

(4) A modultárgyak adott félévi meghirdetésére a Karon a választható tantárgyak minimumlétszámára 
alkalmazott általános szabályok érvényesek. 

2. § Komplex vizsga 

(1) A közgazdálkodás és közpolitika (MSc) mesterképzési szakon a komplex vizsgát a kötelező 
szaktantárgyak alkotják. Komplex vizsgát az a hallgató tehet, aki a kötelező szaktantárgyakat és a két 
féléves szakszemináriumot is teljesítette. 

(2) A komplex vizsga lehet szóbeli és/vagy írásbeli vizsga. 
(3) A szakfelelős tanszék a komplex vizsga esedékességének félévében, a félév első szorgalmi hetének 

végéig nyilvánosságra hozza a komplex vizsga formáját (írásbeli vagy szóbeli) és a vizsgával 
kapcsolatos tudnivalókat (szóbeli vizsga esetén a tételsort, írásbeli vizsga esetén a lehetséges 
feladattípusokat és témaköröket).82 

(4) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. §-a 
tartalmazza. 

79 Módosítva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
80 Beiktatva a Kari Tanács KT15 – 6/2008/09 számú határozatával (2009. május 25.). 
81 Beiktatva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án. A tanulmányaikat 2012 
szeptemberében megkezdett hallgatókra és azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni. 
82 Beiktatva a Kari Tanács KT15 – 6/2008/09 számú határozatával (2009. május 25.). 
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(5) Kettős diplomát adó képzés esetében a partnerintézménnyel kötött együttműködési 
megállapodásban kell rendelkezni a komplex vizsga formájáról és tartalmáról.83 

2/A § Komplex vizsga84 

(1) Közgazdálkodás és közpolitika (MSc) mesterképzési szakon a tanulmányaikat 2014 szeptemberében 
vagy azt követően megkezdett hallgatók esetében komplex vizsga nincs. 

3. § A végbizonyítvány (abszolutórium) feltétele 

(1) A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei a következők: 

 A kreditelismerési határozatban kötelezően, az oklevél megszerzéséhez szükséges 120
krediten felül előírt tantárgyak sikeres teljesítése.

 A maximális képzési idő alatt (aktív és passzív félévek száma együttesen nem haladhatja
meg a 8 félévet) a szükséges kreditpontok (120 kredit) megfelelő, az operatív tantervek által
előírt struktúrában történő teljesítése. Az előírt kreditmennyiség minimum 2/3 részét az
anya-egyetemen kell teljesíteni.
 Kettős oklevelet adó képzés esetében ez utóbbi feltételről a partnerintézménnyel kötött
együttműködési megállapodás eltérően rendelkezhet azzal a megkötéssel, hogy a kettős
oklevelet adó képzésben részt vevő hallgatónak a végbizonyítvány (abszolutórium)
megszerzéséhez az Egyetemen belül az adott szakon legalább a képzés kreditértékének
harmadát teljesítenie kell.85

 A tanulmányaikat 2014 szeptembere előtt megkezdett hallgatók esetében86 a komplex vizsga
sikeres teljesítése.

4. § A diplomamunka tartalmi és formai követelményei 

(1) Az ideális diplomamunka teljes (de mellékletek nélküli) terjedelme 50 és 70 oldal közötti. 
(2) A  diplomamunkával szembeni tartalmi és formai követelményeket az 1. számú melléklet tartalmazza. 
(3) Kettős diplomát adó képzés esetében a partnerintézménnyel kötött együttműködési megállapodás 

keretében kell rendelkezni a diplomamunka tartalmi és formai követelményeiről.87 

5. § A záróvizsga 

(1) A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha 

 a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte,

 a diplomamunkát benyújtotta és azt mindkét bíráló elfogadta.
(2) A záróvizsga a diplomamunka megvédéséből áll. 
(3) A záróvizsgára kapott érdemjegy a két bíráló által a diplomamunkára adott érdemjegy és a szóbeli 

védésre kapott érdemjegy számtani átlaga. 

83Beiktatva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
84Beiktatva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án. 
85Beiktatva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
86Módosítva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án. 
87Beiktatva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
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5/A § A záróvizsga88 

(1) A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha 

 a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte,

 a diplomamunkát benyújtotta és azt a bíráló elfogadta.
(2) A záróvizsga két részből áll: 

 a diplomamunka megvédéséből, valamint
 a  diplomamunka témaköréhez kapcsolódó átfogó – több tantárgy ismeretanyagára

kiterjedő – szóbeli részből.
(3) A záróvizsgára kapott érdemjegy a két bíráló által a diplomamunkára adott érdemjegy, a 

diplomamunka védésére kapott érdemjegy és a szóbeli vizsgarészre kapott érdemjegy számtani 
átlaga. 

6. § Az oklevél 

(1) Az oklevél kiállításának feltétele: 

 a végbzinyítvány (abszolutórium) megszerzése,

 sikeres záróvizsga letétele,

 az előírt nyelvvizsga követelmény teljesítése (a mesterfokozat megszerzéséhez angol
nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy
másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő
szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges).89

Idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatók a nyelvvizsga követelmény teljesítése alól
mentesülnek.90

(2) Az oklevél minősítése az alábbi tételek súlyozott átlagából adódik: 

 a kötelező szaktantárgyak érdemjegyeinek kreditekkel súlyozott91átlaga92,

 a komplex vizsgára kapott érdemjegy,

 a záróvizsgára kapott érdemjegy kétszeres súllyal.
(2/A)93 Az oklevél minősítése az alábbi tételek átlagából adódik: 

 a kötelező szaktantárgyak érdemjegyeinek kreditekkel súlyozott átlaga,

 a záróvizsgára kapott érdemjegy.

A (2) bekezdésben kapott átlag alapján az oklevél minősítését a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat 42. § (8) bekezdése tartalmazza. 

(3) Az oklevélben szereplő szakképzettség magyar elnevezése: okleveles közgazdász közgazdálkodás és 
közpolitika szakon. 

88Beiktatva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án. A tanulmányikat 2014 
szeptemberében megkezdett hallgatókra és azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni. 
89A tanulmányaikat 2008 szeptemberében és az azt követően megkezdett hallgatókra kell alkalmazni. 
90Módosítva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
91Módosítva a Kari Tanács KT15 – 6/2008/09 számú határozatával (2009. május 25.). 
92A tanulmányaikat 2008 szeptemberében megkezdett hallgatók esetében a kreditekkel súlyozott átlagba a kötelező 
szaktárgyak és a szakszemináriumok érdemjegyei számítanak bele. 
93Beiktatva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án. A tanulmányikat 2014 
szeptemberében megkezdett hallgatókra és azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni. 
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(4) Az oklevélben szereplő szakképzettség angol elnevezése: Economist94 in 95Public Policy and 
Management. 

(5) Kitüntetéses oklevelet kap az a kiváló minősítéssel végzett96 hallgató, aki a záróvizsgán jeles 
eredményt ért el, az összes többi utolsó érvényes érdemjegye legalább négyes és  valamennyi 
érdemjegye legalább hármas, és amennyiben 2014 szeptembere előtt kezdte meg tanulmányait, 
akkor a komplex vizsgája jeles. A 2013 szeptemberében vagy azt követően tanulmányaikat 
megkezdett hallgatók esetében nem kaphat kitüntetéses oklevelet a hallgató, ha legalább egy olyan 
tantárgya van, amely „nem vizsgázott” bejegyzéssel zárult le. A kitüntetéses oklevélre való 
jogosultság megállapításakor a mesterszakos hallgatóknál nem kerülnek figyelembe vételre a 120 
kredit felett kötelezően előírt tantárgyak érdemjegyei97. 

5. Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) mesterképzési szak

1. § Specializáció-választás 

(1) A magyar nyelvű nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) mesterképzési szakon a hallgatók az 
első két98 félév tanulmányi követelményeinek teljesítését követően választanak specializációt. 

(2) Az angol nyelvű nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) mesterképzési szakon a hallgatók az első 
két félév tanulmányi követelményeinek teljesítését követően választanak specializációt. 

(3) A mesterképzési szakon választható specializációk magyar és angol nyelven: nemzetközi 
gazdaságelemzés (International Economic Analysis), nemzetközi fejlesztés (International 
Development)99, nemzetközi pénzügy és vállalatgazdaságtan (International Financial Management), 
összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok (Comparative European Economic and 
Business Studies)100. 

(4) Adott évfolyamon az indított specializációk számát az évfolyam hallgatói létszáma és a hallgatók 
preferenciái határozzák meg. 

(5) Amennyiben valamelyik specializációra egy adott évben többen jelentkeznek, mint az előre megadott 
keretszám, akkor a hallgatók rangsorolásának kritériumait a szakfelelős jóváhagyása mellett a 
specializációfelelős határozza meg. 101 

(6) A specializáció váltásának feltételeit és lehetőségeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 33. §-a 
tartalmazza. 

2. § Komplex vizsga 

(1) A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) mesterképzési szakon a komplex vizsgát a specializáció 
tantárgyai alkotják. Komplex vizsgát az a hallgató tehet, aki a specializáció tantárgyait és a két 
féléves szakszemináriumot is teljesítette. 

94Módosítva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
95Módosítva a Kari Tanács KT15 – 6/2008/09 számú határozatával (2009. május 25.). 
96Módosítva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án. 
97Beiktatva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án. 
98A tanulmányaikat 2011 szeptemberében megkezdett hallgatókra, majd azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni. 
A tanulmányaikat 2010 szeptemberében és azt megelőzően megkezdett hallgatók esetében a szakirányválasztás az első 
félév tanulmányi követelményeinek teljesítését követően történik. 
99Beiktatva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án. 
100 Módosítva a Kari Tanács KT3 – 9/2014/2015 és KT4C – 9/2014/2015 számú határozatával 2015. április 29-én. A 2014 
szeptemberében és azt követően tanulmányaikat megkezdett hallgatókra kell alkalmazni.
101Beiktatva a Kari Tanács KT15 – 6/2008/09 számú határozatával (2009. május 25.). 
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(2) A komplex vizsga lehet szóbeli és/vagy írásbeli vizsga. 
(3) A szakfelelős tanszék a komplex vizsga esedékességének félévében, a félév első szorgalmi hetének 

végéig nyilvánosságra hozza a komplex vizsga formáját (írásbeli vagy szóbeli) és a vizsgával 
kapcsolatos tudnivalókat (szóbeli vizsga esetén a tételsort, írásbeli vizsga esetén a lehetséges 
feladattípusokat és témaköröket).102 

(4) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. §-a 
tartalmazza. 

(5) Kettős diplomát adó képzés esetében a partnerintézménnyel kötött együttműködési 
megállapodásban kell rendelkezni a komplex vizsga formájáról és tartalmáról.103 

2/A § Komplex vizsga104 

(1) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) mesterképzési szakon a tanulmányaikat 2015 
szeptemberében vagy azt követően megkezdett hallgatók esetében komplex vizsga nincs. 

3. § A végbizonyítvány (abszolutórium) feltétele 

(1) A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei a következők: 

 A kreditelismerési határozatban kötelezően, az oklevél megszerzéséhez szükséges 120
krediten felül előírt tantárgyak sikeres teljesítése.

 A maximális képzési idő alatt (aktív és passzív félévek száma együttesen nem haladhatja
meg a 8 félévet) a szükséges kreditpontok (120 kredit) megfelelő, az operatív tantervek által
előírt struktúrában történő teljesítése. Az előírt kreditmennyiség minimum 2/3 részét az
anya-egyetemen kell teljesíteni.
Kettős oklevelet adó képzés esetében ez utóbbi feltételről a partnerintézménnyel kötött
együttműködési megállapodás eltérően rendelkezhet azzal a megkötéssel, hogy a kettős
oklevelet adó képzésben részt vevő hallgatónak a végbizonyítvány (abszolutórium)
megszerzéséhez az Egyetemen belül az adott szakon legalább a képzés kreditértékének
harmadát teljesítenie kell.105

 A tanulmányaikat 2015 szeptembere előtt megkezdett hallgatók esetében a komplex vizsga
sikeres teljesítése.106

4. § A diplomamunka tartalmi és formai követelményei 

(1) Az ideális diplomamunka teljes (de mellékletek nélküli) terjedelme 50 és 70 oldal közötti. 
(2) A  diplomamunkával szembeni tartalmi és formai követelményeket az 1. számú melléklet tartalmazza. 
(3) Kettős diplomát adó képzés esetében a partnerintézménnyel kötött együttműködési megállapodás 

keretében kell rendelkezni a diplomamunka tartalmi és formai követelményeiről.107 

5. § A záróvizsga 

102Beiktatva a Kari Tanács KT15 – 6/2008/09 számú határozatával (2009. május 25.). 
103Beiktatva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
104 Beiktatva a Kari Tanács KT4C – 9/2014/2015 számú határozatával 2015. április 29-én. 
105Beiktatva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
106 Módosítva a Kari Tanács KT4C – 9/2014/2015 számú határozatával 2015. április 29-én.
107Beiktatva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
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(1) A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha 

 a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte,

 a diplomamunkát benyújtotta és azt mindkét bíráló elfogadta.
(2) A záróvizsga a diplomamunka megvédéséből áll. 
(3) A záróvizsgára kapott érdemjegy a két bíráló által a diplomamunkára adott érdemjegy és a szóbeli 

védésre kapott érdemjegy számtani átlaga. 

6. § Az oklevél 

(1) Az oklevél kiállításának feltétele: 

 a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,

 sikeres záróvizsga letétele,

 az előírt nyelvvizsga követelmény teljesítése (a mesterfokozat megszerzéséhez angol
nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy
másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő
szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges).108

Idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatók a nyelvvizsga követelmény teljesítése alól
mentesülnek.

(2) Az oklevél minősítése az alábbi tételek súlyozott átlagából adódik: 

 a kötelező szaktantárgyak érdemjegyeinek kreditekkel súlyozott109 átlaga,

 a komplex vizsgára kapott érdemjegy,

 a záróvizsgára kapott érdemjegy kétszeres súllyal.
(2/A)110 Az oklevél minősítése az alábbi tételek átlagából adódik: 

 a kötelező szaktantárgyak és szakirány tantárgyak érdemjegyeinek kreditekkel súlyozott
átlaga,

 a záróvizsgára kapott érdemjegy.

A (2) bekezdésben kapott átlag alapján az oklevél minősítését a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat 42. § (8) bekezdése tartalmazza  

(3) Az oklevélben szereplő szakképzettség magyar elnevezése: okleveles közgazdász nemzetközi 
gazdaság és gazdálkodás szakon. 

(4) Az oklevélben szereplő szakképzettség angol elnevezése: Economist in111 International Economy and 
Business. 

(5) Kitüntetéses oklevelet kap az a kiváló minősítéssel végzett112 hallgató, aki a záróvizsgán jeles 
eredményt ért el, a specializációt lezáró komplex vizsgája jeles, az összes többi utolsó érvényes 
érdemjegye legalább négyes és valamennyi érdemjegye legalább hármas. A 2013 szeptemberében 
vagy azt követően tanulmányaikat megkezdett hallgatók esetében nem kaphat kitüntetéses oklevelet 
a hallgató, ha legalább egy olyan tantárgya van, amely „nem vizsgázott” bejegyzéssel zárult le. A 

108Az idegen nyelvi követelményt a 2010. május 31-én hallgatói jogviszonyban állókra és azt követően felmenő rendszerben 
kell alkalmazni. 
109 Módosítva a Kari Tanács KT15 – 6/2008/09 számú határozatával (2009. május 25.). 
110 Beiktatva a Kari Tanács KT4C – 9/2014/2015 számú határozatával 2015. április 29-én. A tanulmányaikat 2015 
szeptemberében megkezdett hallgatókra és azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni. 
111Módosítva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
112Módosítva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án 
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kitüntetéses oklevélre való jogosultság megállapításakor a mesterképzési szakos hallgatóknál nem 
kerülnek figyelembe vételre a 120 kredit felett kötelezően előírt tantárgyak érdemjegyei113. 

113Beiktatva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án. 
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6. Pénzügy (MSc) mesterszak114

1. § Specializáció-választás 

(1) A pénzügy (MSc) mesterképzési szakon, nappali munkarendben a hallgatók az első félév tanulmányi 
követelményeinek teljesítését követően specializációt választanak. 

(2) A mesterképzési szakon választható specializációk magyar és angol nyelven: vállalati pénzügy 
(Corporate Finance), befektetés-elemző (Investments), monetáris és közpénzügyek (Monetary Policy 
and Public Finance). 

(3) Adott évfolyamon az indított specializációk számát az évfolyam hallgatói létszáma és a hallgatók 
preferenciái határozzák meg. 

(4) Amennyiben valamelyik specializációra egy adott évben többen jelentkeznek, mint az előre megadott 
keretszám, akkor a hallgatók rangsorolásának kritériumait a szakfelelős jóváhagyása mellett a 
specializációfelelős határozza meg.  

(5) A specializáció váltásának feltételeit és lehetőségeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 33. §-a 
tartalmazza. 

(6) A pénzügy (MSc) mesterképzési szakon, esti és levelező munkarendben akkreditált specializációk 
nincsenek. 

2. § Komplex vizsga 

(1) A pénzügy (MSc) mesterképzési szakon, nappalimunkarendben a komplex vizsgát a kötelező 
szaktárgyak és a specializációtárgyak alkotják. Komplex vizsgát nappali munkarendben az a hallgató 
tehet, aki a kötelező szaktantárgyakat, a specializáció tantárgyait és a két féléves szakszemináriumot 
is teljesítette. 

(2) A pénzügy (MSc) mesterképzési szakon, esti és levelező munkarendben a komplex vizsgát a kötelező 
szaktantárgyak alkotják. Esti és levelező munkarendben komplex vizsgát az a hallgató tehet, aki a 
kötelező szaktantárgyakat és a két féléves szakszemináriumot is teljesítette. 

(3) A komplex vizsga lehet szóbeli és/vagy írásbeli vizsga. 
(4) A szakfelelős tanszék a komplex vizsga esedékességének félévében, a félév első szorgalmi hetének 

végéig nyilvánosságra hozza a komplex vizsga formáját (írásbeli vagy szóbeli) és a vizsgával 
kapcsolatos tudnivalókat (szóbeli vizsga esetén a tételsort, írásbeli vizsga esetén a lehetséges 
feladattípusokat és témaköröket). 

(5) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. §-a 
tartalmazza. 

(6) Kettős diplomát adó képzés esetében a partnerintézménnyel kötött együttműködési 
megállapodásban kell rendelkezni a komplex vizsga formájáról és tartalmáról.115 

3. § A végbizonyítvány (abszolutórium) feltétele 

(1) A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei a következők: 

 A kreditelismerési határozatban kötelezően, az oklevél megszerzéséhez szükséges 120
krediten felül előírt tantárgyak sikeres teljesítése.

 A maximális képzési idő alatt (aktív és passzív félévek száma együttesen nem haladhatja
meg a 8 félévet) a szükséges kreditpontok (120 kredit) megfelelő, az operatív tantervek által

114 Beiktatva a Kari Tanács KT15 – 6/2008/09 számú határozatával (2009. május 25.). 
115 Beiktatva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
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előírt struktúrában történő teljesítése. Az előírt kreditmennyiség minimum 2/3 részét az 
anya-egyetemen kell teljesíteni.  
Kettős oklevelet adó képzés esetében ez utóbbi feltételről a partnerintézménnyel kötött 
együttműködési megállapodás eltérően rendelkezhet azzal a megkötéssel, hogy a kettős 
oklevelet adó képzésben részt vevő hallgatónak a végbizonyítvány (abszolutórium) 
megszerzéséhez az Egyetemen belül az adott szakon legalább a képzés kreditértékének 
harmadát teljesítenie kell.116 

 A komplex vizsga sikeres teljesítése.

4. § A diplomamunka tartalmi és formai követelményei 

(1) Az ideális diplomamunka teljes (de mellékletek nélküli) terjedelme 50 és 70 oldal közötti. 
(2) A  diplomamunkával szembeni tartalmi és formai követelményeket az 1. számú melléklet tartalmazza. 
(3) Kettős diplomát adó képzés esetében a partnerintézménnyel kötött együttműködési megállapodás 

keretében kell rendelkezni a diplomamunka tartalmi és formai követelményeiről.117 

5. § A záróvizsga 

(1) A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha 

 a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte,

 a diplomamunkát benyújtotta és azt mindkét bíráló elfogadta.
(2) A záróvizsga a diplomamunka megvédéséből áll. 
(3) A záróvizsgára kapott érdemjegy a két bíráló által a diplomamunkára adott érdemjegy és a szóbeli 

védésre kapott érdemjegy számtani átlaga. 

6. § Az oklevél 

(1) Az oklevél kiállításának feltétele: 

 a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,

 sikeres záróvizsga letétele,

 az előírt nyelvvizsga követelmény teljesítése (a mesterfokozat megszerzéséhez angol
nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy
másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő
szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges).
Idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatók a nyelvvizsga követelmény teljesítése alól
mentesülnek.118

(2) Az oklevél minősítése az alábbi tételek súlyozott átlagából adódik: 

 a kötelező szaktantárgyak és nappali munkarend esetén a specializáció tantárgyak
érdemjegyeinek kreditekkel súlyozott átlaga,

 a komplex vizsgára kapott érdemjegy,

 a záróvizsgára kapott érdemjegy kétszeres súllyal.

116 Beiktatva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
117 Beiktatva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
118 Módosítva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
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A (2) bekezdésben kapott átlag alapján az oklevél minősítését a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat 42. § (8) bekezdése tartalmazza 

(3) Az oklevélben szereplő szakképzettség magyar elnevezése: okleveles közgazdász pénzügy szakon. 
(4) Az oklevélben szereplő szakképzettség angol elnevezése: Economist119 in Finance. 
(5) Kitüntetéses oklevelet kap az a kiváló minősítéssel végzett120 hallgató, aki a záróvizsgán jeles 

eredményt ért el, a specializációt lezáró komplex vizsgája jeles, az összes többi utolsó érvényes 
érdemjegye legalább négyes és valamennyi érdemjegye legalább hármas. A 2013 szeptemberében 
vagy azt követően tanulmányaikat megkezdett hallgatók esetében nem kaphat kitüntetéses oklevelet 
a hallgató, ha legalább egy olyan tantárgya van, amely „nem vizsgázott” bejegyzéssel zárult le. A 
kitüntetéses oklevélre való jogosultság megállapításakor a mesterképzési szakos hallgatóknál nem 
kerülnek figyelembe vételre a 120 kredit felett kötelezően előírt tantárgyak érdemjegyei121. 

119Módosítva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
120Módosítva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án 
121Beiktatva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án. 
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7. Hallgatói tanácsadók122

1. § 

(1) Az idegen nyelvű képzések esetében hallgatói tanácsadók működnek. 
(2) A hallgatói tanácsadók feladata, hogy az idegen nyelvű képzésekben részt vevő nem magyar 

állampolgárságú hallgatókat segítsék az egyetemi szabályzatok közötti és az azokon belüli 
eligazodásban, segítsenek a hallgatóknak adminisztrációs problémáik megoldásában, a hallgatók 
tantárgyválasztását és tanulmányi előmenetelét tanácsaikkal támogassák. 

(3) A hallgatói tanácsadók az idegen nyelvű képzések oktatói közül kerülnek ki. 
(4) A hallgatói tanácsadók időszakosan megtartott üléseken tárgyalják meg a felmerült hallgatói 

problémákat, állásfoglalásaikkal segítik a Kari Tanulmányi Bizottság és a Kari Kreditátviteli Bizottság 
nem magyar állampolgár hallgatókra vonatkozó döntéseit. 

(5) A tanácsadók szükség esetén a hallgatói problémák kezelésébe bevonhatják a dékánt, a 
dékánhelyetteseket, az illetékes szak felelősét vagy az érintett tantárgy felelősét, kezdeményezhetik 
etikai eljárás vagy fegyelmi eljárás megindítását. 

(6) A hallgatói tanácsadók időszakosan megtartott üléseire a Kari Hallgatói Önkormányzat külügyi 
referensét is meg kell hívni. 

(7) Az idegen nyelvű szakonként legfeljebb két hallgatói tanácsadó személyére az adott szak felelőse 
tesz javaslatot, a hallgatói tanácsadókat a feladat ellátására a dékán kéri fel. 

122 Beiktatva a Kari Tanács KT17-9/2009/10 számú határozata alapján (2010. július 5.). 
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IV. 
Képzési és kimeneti követelmények a tanulmányaikat 2014. szeptember 1-jén és azt követően 

megkezdett alapképzési szakos hallgatók számára123 

IV/1. 
Alkalmazott közgazdaságtan (BA) alapképzési szak 

1. § Kötelező szigorlatok 

(1) Alkalmazott közgazdaságtan (BA) alapképzési szakon legkorábban a 3. félév végén a hallgatók 
alapszigorlatot tesznek. Az alapszigorlat tantárgyai a tanulmányaikat 2014. szeptemberében 
megkezdett hallgatók esetében: Mikroökonómia I-II., Makroökonómia, Statisztika I-II. Az 
alapszigorlat tantárgyai a tanulmányaikat 2015. szeptemberében és azt követően megkezdett 
hallgatók esetében: Mikroökonómia I-II., Makroökonómia, Nemzetközi gazdaságtan. 

(1/A) A speciális közgazdasági-matematikai alapképzésben részt vevő hallgatók választhatnak, hogy az 
(1)- bekezdésben megfogalmazott szabályok szerint, vagy a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés 
alapképzési szakos hallgatók közgazdasági szigorlatára vonatkozó szabályok szerint tesznek 
alapszigorlatot.124 
(2) Alkalmazott közgazdaságtan (BA) alapképzési szakon a hallgatók az alkalmazott tantárgyakból 

szigorlatot tesznek. A szigorlat tantárgyai a tanulmányaikat 2014. szeptemberében megkezdett 
hallgatók esetében: Piacszerkezetek, Makroökonómiai modellépítés, Ökonometria I-II. A szigorlat 
tantárgyai a tanulmányaikat 2015. szeptemberében és azt követően megkezdett hallgatók esetében: 
Statisztika, Ökonometria I-II. 

2. § Specializáció választás 

(1) Alkalmazott közgazdaságtan (BA) alapképzési szakon specializációk nincsenek. 

3. § Avégbizonyítvány (abszolutórium) feltétele 

(1) A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei a következők: 

 A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 2. számú mellékletében szereplő maximális képzési idő
alatt (az aktív és passzív félévek együttes száma állami ösztöndíjas hallgatók esetében nem
haladhatja meg a 9 félévet, önköltséges hallgatók esetében a 12 félévet) a képzési és
kimeneti követelményekben előíart, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditpontok (180
kredit) megfelelő, az operatív tantervek által előírt struktúrában történő teljesítése (beleértve
a két féléves testnevelést, és a prezentációs- és kommunikációs készségek fejlesztése
tantárgy teljesítését is). Az előírt kreditmennyiség minimum 2/3 részét az anya-egyetemen
kell teljesíteni.
Kettős oklevelet adó képzés esetében ez utóbbi feltételről a partnerintézménnyel kötött
együttműködési megállapodás eltérően rendelkezhet azzal a megkötéssel, hogy a kettős
oklevelet adó képzésben részt vevő hallgatónak a végbizonyítvány (abszolutórium)
megszerzéséhez az Egyetemen belül az adott szakon legalább a képzés kreditértékének
harmadát teljesítenie kell.

 A kötelező szigorlatok sikeres teljesítése.

123Beiktatva a Kari Tanács KT10 - 10/2013/14 számú határozatával 2014. június 30-án. 

124 Módosítva a Kari Tanács KT4C – 9/2014/2015 számú határozatával 2015. április 29-én.
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4. § A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei 

(1) Az ideális szakdolgozat teljes (de mellékletek nélküli) terjedelme 25 és 35 oldal közötti. 
(2) A szakdolgozattal szembeni tartalmi és formai követelményeket az 1. számú melléklet és az 5. félév 

kezdete előtt a Kar által kiadott tájékoztató tartalmazza. A szakdolgozat elkészítésével, a 
szakszeminárium menetével és értékelésével kapcsolatos szabályokról a szak által kiadott tájékoztató 
szól. 

(3) Kettős diplomát adó képzés esetében a partnerintézménnyel kötött együttműködési megállapodás 
keretében kell rendelkezni a  szakdolgozat tartalmi és formai követelményeiről. 

5. § A záróvizsga 

(1) A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha 

 avégbizionyítványt (abszolutóriumot) megszerezte,

 szakdolgozatát benyújtotta és azt a bíráló elfogadta.
(2) A záróvizsga a diplomamunka megvédéséből áll. 
(3) A záróvizsgára kapott érdemjegy a bíráló által a szakdolgozatra adott érdemjegy és a szóbeli védésre 

kapott érdemjegy számtani átlaga. 

6. § Az oklevél 

(1) Az oklevél kiállításának feltétele: 

 avégbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,

 sikeres záróvizsga letétele,

 az előírt nyelvvizsga követelmény teljesítése (az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy
idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek
megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges).
Idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatók a nyelvvizsga követelmények teljesítése alól
mentesülnek.

(2) Az oklevél minősítése az alábbi tételek súlyozott átlagából adódik: 

 a kötelező alaptantárgyak és a kötelező szaktantárgyak kreditekkel súlyozott átlaga – a
Szakszeminárium I-II. jegyek kivételével – kétszeres súllyal,

 a kötelező szigorlatok érdemjegyeinek átlaga,

 a szakszemináriumi jegyek és a záróvizsgára kapott érdemjegy átlaga.

A (2) bekezdésben kapott átlag alapján az oklevél minősítését a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat 42. § (8) bekezdése tartalmazza 

(3) Az oklevélben szereplő szakképzettség magyar elnevezése: közgazdász alkalmazott közgazdaságtan 
alapképzési szakon. 

(4) Az oklevélben szereplő szakképzettség angol elnevezése: Economist in Applied Economics. 
(5) Kitüntetéses oklevelet kap az a kiváló minősítéssel végzett hallgató, aki a záróvizsgán jeles 

eredményt ért el, a kötelező szigorlatai jeles(ek), az összes többi utolsó érvényes érdemjegye legalább 
négyes és valamennyi érdemjegye legalább hármas. A hallgató nem kaphat kitüntetéses oklevelet 
amennyiben legalább egy olyan tantárgya van, amely „nem vizsgázott” bejegyzéssel zárult le. 

IV/2. 
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Emberi erőforrások (BA) alapképzési szak 

1. § Kötelező szigorlatok 

(1) Emberi erőforrások alapképzési szakon kötelező szigorlatok nincsenek. 

2. § Specializációválasztás 

(1) A hallgatók az első négy félév tanulmányi követelményeinek teljesítését követően specializációt 
választanak. 

(2) Specializációra az a hallgató kerülhet, akinek kreditekkel súlyozott kumulált tanulmányi átlaga eléri 
a 2,50-et. 

(3) Specializációra történő túljelentkezés esetén a specializációért felelős tanár hatásköre a rangsorolás 
kritériumait megadni. A rangsorolás kritériumait az érintett hallgatókkal a specializációválasztás 
félévének elején közölni kell. 

(4) A specializáció váltásának feltételeit és lehetőségeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 33. §-a 
tartalmazza. 

3. § A végbizonyítvány (abszolutórium) feltétele 

(1) A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei a következők: 

 A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 2. számú mellékletében szereplő maximális képzési idő
alatt (az aktív és passzív félévek együttes száma állami ösztöndíjas hallgatók esetében nem
haladhatja meg a 9 félévet, önköltséges hallgatók esetében a 12 félévet) a szükséges
kreditpontok (180 kredit) megfelelő, az operatív tantervek által előírt struktúrában történő
teljesítése (beleértve a két féléves testnevelést, és a prezentációs- és kommunikációs
készségek fejlesztése tantárgy teljesítését is). Az előírt kreditmennyiség minimum 2/3 részét
az anya-egyetemen kell teljesíteni.
Kettős oklevelet adó képzés esetében ez utóbbi feltételről a partnerintézménnyel kötött
együttműködési megállapodás eltérően rendelkezhet azzal a megkötéssel, hogy a kettős
oklevelet adó képzésben részt vevő hallgatónak a végbizonyítvány (abszolutórium)
megszerzéséhez az Egyetemen belül az adott szakon legalább 30 kreditet teljesítenie kell.

4. § A diplomamunka tartalmi és formai követelményei 

(1) Az ideális diplomamunka teljes (de mellékletek nélküli) terjedelme 25 és 35 oldal közötti. 
(2) A szakdolgozattal szembeni tartalmi és formai követelményeket az 1. számú melléklet és az 5. félév 

kezdete előtt a Kar által kiadott tájékoztató tartalmazza. 
(3) Kettős diplomát adó képzés esetében a partnerintézménnyel kötött együttműködési megállapodás 

keretében kell rendelkezni a diplomamunka tartalmi és formai követelményeiről. 

5. § A záróvizsga 

(1) A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha 

 az abszolutóriumot megszerezte,

 szakdolgozatát benyújtotta és azt a bíráló elfogadta.
(2) A záróvizsga két részből áll: 
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 a szakdolgozat megvédéséből, valamint
 a szakdolgozat témaköréhez kapcsolódó átfogó – több tantárgy ismeretanyagára

kiterjedő – szóbeli részből.
(3) A záróvizsgára kapott érdemjegy a bíráló által adott érdemjegy és a szóbeli védésre kapott érdemjegy 

számtani átlaga. 

6. § Az oklevél 

(1) Az oklevél kiállításának feltétele: 

 az abszolutórium megszerzése,

 sikeres záróvizsga letétele,

 az előírt nyelvvizsga követelmény teljesítése (az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy
idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek
megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges).
Idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatók a nyelvvizsga követelmények teljesítése alól
mentesülnek.

(2) Az oklevél minősítése az alábbi tételek átlagából adódik: 

 a kötelező szaktárgyaknak és a specializáció tárgyainak kreditekkel súlyozott átlaga – a
Szakszeminárium I-II. érdemjegyek kivételével,

 a szakszemináriumi jegyek és a záróvizsgára kapott érdemjegy átlaga,
(3) A (2) bekezdésben kapott átlag alapján az oklevél minősítése a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 42. 

§ (8) bekezdése értelmében az alábbi határértékek figyelembevételével történik:

- kiváló, ha az átlag  4,81-5,00 

- jeles, ha az átlag  4,51-4,80 

- jó, ha az átlag  3,51-4,50 

- közepes, ha az átlag      2,51-3,50 

 - elégséges, ha az átlag   2,00-2,50 között van. 

(4) Az oklevélben szereplő szakképzettség magyar elnevezése: közgazdász emberi erőforrások 
alapképzési szakon. 

(5) Az oklevélben szereplő szakképzettség angol elnevezése: Economist in Human Resource 
Management. 

(6) Kitüntetéses oklevelet kap az a kiváló minősítéssel végzett hallgató, aki a záróvizsgán jeles 
eredményt ért el, az alapszigorlatai jeles(ek), az összes többi utolsó érvényes jegye legalább négyes 
és az indexben szereplő valamennyi jegye legalább hármas. A hallgató nem kaphat kitüntetéses 
oklevelet amennyiben legalább egy olyan tantárgya van, amely „nem vizsgázott” bejegyzéssel zárult 
le. 

IV/3. 
Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (BSc) alapképzési szak 

1. § Kötelező szigorlatok 

(1) Gazdaság-és pénzügy matematikai elemzés (BSc) alapképzési szakon legkorábban a 3. félév végén a 
hallgatók matematikai alapszigorlatot tesznek. A matematikai szigorlat tantárgyai: Algebra I-II, 
Analízis I-II, Valószínűségszámítás. 
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(2) Gazdaság-és pénzügy matematikai elemzés (BSc) alapképzési szakon legkorábban a 3. félév végén a 
hallgatók közgazdasági alapszigorlatot tesznek. A közgazdasági szigorlat tantárgyai: Mikroökonómia 
I-II, Makroökonómia, Nemzetközi gazdaságtan, Piacszerkezet. 

(3) Gazdaság-és pénzügy matematikai elemzés (BSc) alapképzés szakon legkorábban a 4. félév végén 
pénzügyi alapszigorlatot tesznek. A pénzügyi alapszigorlat tantárgyai: Pénzügytan, Vállalti 
pénzügyek, Pénzügyi számítások. 

2. § Specializáció választás 

(1) A hallgatók az első négy félév tanulmányi követelményeinek teljesítését követően specializációt 
választanak. 

(2) Specializációra az a hallgató kerülhet, akinek kreditekkel súlyozott kumulált tanulmányi átlaga eléri 
a 2,50-et. 

(3) Specializációra történő túljelentkezés esetén a specializációért felelős tanár hatásköre a rangsorolás 
kritériumait megadni. A rangsorolás kritériumait az érintett hallgatókkal a specializáció választás 
félévének elején közölni kell. 

(4) A specializáció váltásának feltételeit és lehetőségeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 33. § - a 
tartalmazza. 

3. § A végbizonyítvány (abszolutórium) feltétele 

(1) A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei a következők: 

 A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1. számú mellékletében szereplő maximális képzési idő
alatt (az aktív és passzív félévek együttes száma állami ösztöndíjas hallgatók esetében nem
haladhatja meg a 9 félévet, önköltséges hallgatók esetében a 12 félévet) a szükséges
kreditpontok (180 kredit) megfelelő, az operatív tantervek által előírt struktúrában történő
teljesítése (beleértve a két féléves testnevelést, és a prezentációs- és kommunikációs
készségek fejlesztése tantárgy teljesítését is). Az előírt kreditmennyiség minimum 2/3 részét
az anya-egyetemen kell teljesíteni.
Kettős oklevelet adó képzés esetében ez utóbbi feltételről a partnerintézménnyel kötött
együttműködési megállapodás eltérően rendelkezhet azzal a megkötéssel, hogy a kettős
oklevelet adó képzésben részt vevő hallgatónak a végbizonyítvány (abszolutórium)
megszerzéséhez az Egyetemen belül az adott szakon legalább 30 kreditet teljesítenie kell.

 A módszertani szigorlat, a közgazdasági szigorlat és a pénzügyi szigorlat sikeres teljesítése.

4. § A diplomamunka tartalmi és formai követelményei 

(1) Az ideális diplomamunka teljes (de mellékletek nélküli) terjedelme 25 és 35 oldal közötti. 
(2) A szakdolgozattal szembeni tartalmi és formai követelményeket az 1. számú melléklet és az 5. félév 

kezdete előtt a Kar által kiadott tájékoztató tartalmazza. 
(3) Kettős diplomát adó képzés esetében a partnerintézménnyel kötött együttműködési megállapodás 

keretében kell rendelkezni a diplomamunka tartalmi és formai követelményeiről. 

5. § A záróvizsga 

(1) A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha 

 az abszolutóriumot megszerezte,

 szakdolgozatát benyújtotta és azt a bíráló elfogadta.
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(2) A záróvizsga a diplomamunka megvédéséből áll. 
(3) A záróvizsgára kapott érdemjegy a bíráló által adott érdemjegy és a szóbeli védésre kapott érdemjegy 

számtani átlaga. 

6. § Az oklevél 

(1) Az oklevél kiállításának feltétele: 

 az abszolutórium megszerzése,

 sikeres záróvizsga letétele,

 az előírt nyelvvizsga követelménye teljesítése (az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek
megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges).
Idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatók a nyelvvizsga követelmények teljesítése alól
mentesülnek.

(2) Az oklevél minősítése az alábbi tételek (súlyozatlan) átlagából adódik: 

 a szigorlattal le nem fedett kötelező szaktárgyak jegyeinek kreditekkel súlyozott átlaga,

 a matematikai szigorlat, a közgazdasági szigorlat és a pénzügyi szigorlat jegyeinek átlaga,

 a záróvizsgára kapott érdemjegy.
(3) A (2) bekezdésben kapott átlag alapján az oklevél minősítése a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 42. 

§ (8) bekezdése értelmében az alábbi határértékek figyelembevételével történik:

- kiváló, ha az átlag  4,81-5,00 

- jeles, ha az átlag  4,51-4,80 

- jó, ha az átlag  3,51-4,50 

- közepes, ha az átlag      2,51-3,50 

 - elégséges, ha az átlag   2,00-2,50 között van. 

(4) Az oklevélben szereplő szakképzettség magyar elnevezése: közgazdász gazdaság- és pénzügy-
matematikai elemzés alapképzési szakon. 

(5) Az oklevélben szereplő szakképzettség angol elnevezése: Economist in Economic and Financial 
Mathematical Analysis. 

(6) Kitüntetéses oklevelet kap az a kiváló minősítéssel végzett hallgató, aki a záróvizsgán jeles 
eredményt ért el, az alapszigorlatai jeles(ek), az összes többi utolsó érvényes jegye legalább négyes 
és az indexben szereplő valamennyi jegye legalább hármas. A hallgató nem kaphat kitüntetéses 
oklevelet amennyiben legalább egy olyan tantárgya van, amely „nem vizsgázott” bejegyzéssel zárult 
le. 

IV/4. 
Közszolgálati (BA) alapképzési szak 

1. § Kötelező szigorlatok 

(1) Közszolgálati alapképzési szakon kötelező szigorlatok nincsenek. 

2. § Specializáció választás 

(1) A hallgatók az első négy félév tanulmányi követelményeinek teljesítését követően specializációt 
választanak. 
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(2) Specializációra az a hallgató kerülhet, akinek kreditekkel súlyozott kumulált tanulmányi átlaga eléri 
a 2,50-et. 

(3) Specializációra történő túljelentkezés esetén a specializációért felelős tanár hatásköre a rangsorolás 
kritériumait megadni. A rangsorolás kritériumait az érintett hallgatókkal a specializáció választás 
félévének elején közölni kell. 

(4) A specializáció váltásának feltételeit és lehetőségeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 33. § - a 
tartalmazza. 

3. § A végbizonyítvány (abszolutórium) feltétele 

(1) A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei a következők: 

 A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1. számú mellékletében szereplő maximális képzési idő
alatt (az aktív és passzív félévek együttes száma állami ösztöndíjas hallgatók esetében nem
haladhatja meg a 9 félévet, önköltséges hallgatók esetében a 12 félévet) a szükséges
kreditpontok (180 kredit) megfelelő, az operatív tantervek által előírt struktúrában történő
teljesítése (beleértve a két féléves testnevelést, és a prezentációs- és kommunikációs
készségek fejlesztése tantárgy teljesítését is). Az előírt kreditmennyiség minimum 2/3 részét
az anya-egyetemen kell teljesíteni.
Kettős oklevelet adó képzés esetében ez utóbbi feltételről a partnerintézménnyel kötött
együttműködési megállapodás eltérően rendelkezhet azzal a megkötéssel, hogy a kettős
oklevelet adó képzésben részt vevő hallgatónak a végbizonyítvány (abszolutórium)
megszerzéséhez az Egyetemen belül az adott szakon legalább 30 kreditet teljesítenie kell.

4. § A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei 

(1) Az ideális szakdolgozat teljes (de mellékletek nélküli) terjedelme 25 és 35 oldal közötti. 
(2) A szakdolgozattal szembeni tartalmi és formai követelményeket az 1. számú melléklet és az 5. félév 

kezdete előtt a Kar által kiadott tájékoztató tartalmazza. 
(3) Kettős oklevelet adó képzés esetében a partnerintézménnyel kötött együttműködési megállapodás 

keretében kell rendelkezni a szakdolgozat tartalmi és formai követelményeiről. 

5. § A záróvizsga 

(1) A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha 

 az abszolutóriumot megszerezte,

 szakdolgozatát benyújtotta és azt a bíráló elfogadta.
(2) A záróvizsga két részből áll: 

 a szakdolgozat megvédéséből, valamint
 a szakdolgozat témaköréhez kapcsolódó átfogó – több tantárgy ismeretanyagára

kiterjedő – szóbeli részből.
(3) A záróvizsgára kapott érdemjegy a bíráló által adott érdemjegy és a szóbeli védésre kapott érdemjegy 

számtani átlaga. 

6. § Az oklevél 

(1) Az oklevél kiállításának feltétele: 

 az abszolutórium megszerzése,
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 sikeres záróvizsga letétele,

 az előírt nyelvvizsga követelmény teljesítése (az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy
idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek
megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges).
Idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatók a nyelvvizsga követelmények teljesítése alól
mentesülnek.

(2) Az oklevél minősítése az alábbi tételek átlagából adódik: 

 a kötelező szaktárgyaknak és a specializáció tárgyainak kreditekkel súlyozott átlaga – a
Szakszeminárium I-II. érdemjegyek kivételével,

 a szakszemináriumi jegyek és a záróvizsgára kapott érdemjegy átlaga,
(3) A (2) bekezdésben kapott átlag alapján az oklevél minősítése a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 42. 

§ (8) bekezdése értelmében az alábbi határértékek figyelembevételével történik:

- kiváló, ha az átlag  4,81-5,00 

- jeles, ha az átlag  4,51-4,80 

- jó, ha az átlag  3,51-4,50 

- közepes, ha az átlag      2,51-3,50 

 - elégséges, ha az átlag   2,00-2,50 között van. 

(4) Az oklevélben szereplő szakképzettség magyar elnevezése: közgazdász közszolgálati alapképzési 
szakon. 

(5) Az oklevélben szereplő szakképzettség angol elnevezése: Economist in Public Services. 
(6) Kitüntetéses oklevelet kap az a kiváló minősítéssel végzett hallgató, aki a záróvizsgán jeles 

eredményt ért el, az alapszigorlatai jeles(ek), az összes többi utolsó érvényes jegye legalább négyes 
és az indexben szereplő valamennyi jegye legalább hármas. A hallgató nem kaphat kitüntetéses 
oklevelet amennyiben legalább egy olyan tantárgya van, amely „nem vizsgázott” bejegyzéssel zárult 
le. 
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V. 
Képzési és kimeneti követelmények a szakirányú továbbképzések hallgatói számára 

V/1.125 

Az Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási szakközgazdász és  Egészség-gazdaságtani és 
egészség-biztosítási specialista szakos szakirányú továbbképzési szak 

1. § Kötelező szigorlatok 

(1) Az Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási szakközgazdász és  Egészség-gazdaságtani és 
egészség-biztosítási specialista szakirányú továbbképzési szakon  a 2. félév végén a hallgatók 
szigorlatot tesznek. A szigorlat tárgyai: Egészségpolitika és finanszírozás, Egészségügyi-
közgazdaságtan és farmakoökonómia, Értékalapú szolgáltatás és biztosítás vásárlás, Egészségügyi 
marketing és menedzsment, Üzleti- és társadalom-biztosítás, Minőségfejlesztés az egészségügyben 
és kiválóságmodellek, Döntés-előkészítő modellezés, statisztika. 

2. § A végbizonyítvány (abszolutórium) feltétele 

(1) A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei a következők: 

 A képzési idő alatt (2 félév) a szükséges kreditpontok (60 kredit) megfelelő, az operatív
tantervek által előírt struktúrában történő teljesítése. Az előírt kreditmennyiség minimum
2/3 részét az anya-egyetemen kell teljesíteni.

 A szigorlat sikeres teljesítése.

3. § A diplomamunka tartalmi és formai követelményei 

(1) Az ideális diplomamunka teljes (de mellékletek nélküli) terjedelme 30 és 40 oldal közötti. 
(2) A szakdolgozattal szembeni tartalmi és formai követelményeket az 1. számú melléklet tartalmazza. 

4. § A záróvizsga 

(1) A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha 

 az abszolutóriumot megszerezte,

 szakdolgozatát benyújtotta és azt a két bíráló elfogadta.
(2) A záróvizsga a diplomamunka megvédéséből áll. 
(3) A záróvizsgára kapott érdemjegy a bírálók által adott érdemjegyek és a szóbeli védésre kapott 

érdemjegy számtani átlaga. 

5. § Az oklevél 

(1) Az oklevél kiállításának feltétele: 

 a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,

 sikeres záróvizsga letétele,

125Beiktatva a Kari Tanács KT2 - 3/2014/15 számú határozatával 2014. június 30-án. 
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(2) Az oklevél minősítése az alábbi tételek átlagából adódik: 

 a kötelező tantárgyak kreditekkel súlyozott átlaga ,

 a szigorlatra kapott érdemjegy,

 a záróvizsgára kapott érdemjegy.
(3) A (2) bekezdésben kapott átlag alapján az oklevél minősítése a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 42. 

§ (8) bekezdése értelmében az alábbi határértékek figyelembevételével történik:

- kiváló, ha az átlag  4,81-5,00 

- jeles, ha az átlag  4,51-4,80 

- jó, ha az átlag  3,51-4,50 

- közepes, ha az átlag      2,51-3,50 

- elégséges, ha az átlag   2,00-2,50 között van. 

(4) Az oklevélben szereplő szakképzettség magyar elnevezése: Egészség-gazdaságtani és egészség-
biztosítási szakközgazdász szak esetében: Egészség-gazdaságtani és egészségbiztosítási 
szakközgazdász, Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási specialista szak esetében: Egészség-
gazdaságtani és egészségbiztosítási specialista. 

(5) az oklevélben szereplő szakképzettség angol elnevezése: egészség-gazdaságtani és egészség-
biztosítási szakközgazdász szak esetében: economist specialized in health economics and health 
insurance, egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási specialista szak esetében: specialist in 
health economics and health insurance. 
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(7) 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A SZAKDOLGOZATTAL (DIPLOMAMUNKÁVAL) SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI ÉS FORMAI 

KÖVETELMÉNYEK126 

I. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 

1. A dolgozat címe
 A dolgozat tartalmának, mondanivalójának tömör kifejezése 
 amennyiben a cím nem egyértelműen igazít el a tantárgyat illetően, akkor szükséges magyarázó 

alcím adása; 
 utal a dolgozat központi témakörére (témaköreire). 

2. Bevezetés és motiváció
 a dolgozat témakörének a dolgozat címénél részletesebb meghatározása; 
 a témaválasztás indoklása; 
 a kifejtés menetének és logikájának rövid ismertetése; 
 rövid (maximum 2-5 oldal terjedelmű); 

3. Irodalomáttekintés
 a szakdolgozat középpontjában álló téma tárgyalásához szükséges fogalmak, modellek, elemzési 

módszerek, elméletek bemutatása; 
 a hasonló területen végzett vizsgálatok tapasztalatainak összefoglalása; 
 a kutatási módszertan specifikálása (amennyiben a szerző vizsgálatai során komolyabb módszertani 

apparátust alkalmazott); 

4. A dolgozat központi témakörének kifejtése
 az elméleti bevezetésben tárgyalt fogalmak és modellek segítségével a választott probléma leírása, 

értékelése,  
 a dolgozat elméleti bevezetőjében bemutatott fogalmakat és modelleket a kifejtés során 

konzekvensen használja; 
 megalapozott, tényekkel és érvekkel alátámasztott megállapításokat tartalmaz; 
 a vizsgált probléma/szituáció leírásában objektív, értékelését tekintve kritikus;  
 a szerző személyes állásfoglalását is megjeleníti, amely jól elhatárolható a 

helyzetértékelésben/megoldáskeresésben közreműködő más személyek véleményétől; 
 a tapasztalatokat visszacsatolja az elméleti felvezetésben bemutatott modellekre, korábbi empirikus 

vizsgálatokra, a megfogalmazott hipotézisekre; 
 terjedelme megfelelő, legalább a dolgozat felét teszi ki. 

5. Összegzés
 a dolgozat eredményeinek összefoglalása, a dolgozat lezárása. 
 az elért eredmények és a nem tárgyalt, de szorosan kapcsolódó témakörök alapján további vizsgálati 

irányokat jelöl ki. 

6. Hivatkozások
 a dolgozatban szereplő hivatkozások visszakeresést elősegítő összefoglalása. 

126 Módosítva a Kari Tanács KT15 – 6/2008/09 számú határozatával (2009. május 25.). 
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 az irodalomjegyzéknek szigorú elvárásoknak kell megfelelnie, ezeket a formai követelmények résznél 
fejtjük ki. 

7. Mellékletek (nem kötelező)
 kiemelten: módszertani dokumentációk bemutatása (felhasznált kérdőív, interjúvázlat, elvégzett 

számítások stb. közlése); 
 azon ábrák, táblázatok, dokumentumok stb. megjelenítése, amelyek a dolgozat megértéséhez 

mindenképpen szükségesek, ugyanakkor a dolgozat egy adott fejezetével/alfejezetével szoros 
kapcsolatba nem hozhatók; vagy túlságosan részletezők, és nagy számuk miatt nehezen olvashatóvá 
tennék a szóban forgó fejezetet; 

 azon ábrák, táblázatok, dokumentumok stb. megjelenítése, amelyek a dolgozat egy adott 
fejezetével/alfejezetével ugyan szoros kapcsolatba hozhatók, formájuk (pl. A3-as) és/vagy 
terjedelmük (2 vagy több oldal) miatt azonban mellékletbe kívánkoznak. 

 funkciója nem kérdőjelezhető meg, az oldalszám mesterséges növelésének vádja nem érheti; 
 számozott, címmel ellátott, és a tartalomjegyzékben is feltüntetett; 
 a dolgozat terjedelmének 15%-át csak nagyon indokolt esetben haladja meg. 

Figyelem! A szakdolgozat elégtelennel való minősítését vonhatja maga után az alábbi körülmények 
fennállása: 
 a dolgozatban az előbb tárgyalt főbb részek nem azonosíthatók; 
 a dolgozat egyes főbb részei közötti összhang súlyosan sérül (pl. a dolgozat címében jelzett témakör 

csak minimális terjedelemben fejti ki a jelölt, vagy az elméleti felvezetésben ismertetett fogalmak és 
modellek csak marginálisan kerülnek felhasználásra a dolgozat specifikus témakörének 
tárgyalásakor); 

 a dolgozat több mint 1 bekezdés (kb. 3-4 mondat) terjedelemben szó szerinti formában vagy azt 
megközelítő módon idegen műből építkezik az eredeti forrásnak a megfelelő szövegrésznél és az 
irodalomjegyzékben való megjelölése nélkül (plágium); 

 a dolgozat több oldal terjedelemben folyamatosan csak egy idegen műből építkezik (még ha a forrás 
a megfelelő szövegrésznél és az irodalomjegyzékben megjelöli is a dolgozat írója); 

 a dolgozat alapvető tárgyi tévedések sorozatát tartalmazza akár az elméleti, akár az empirikus rész 
vonatkozásában; 

 a dolgozat terjedelme az elvárásoktól jelentősen eltér; 
 a dolgozatban a helyesírási, nyelvtani, stilisztikai és/vagy szerkesztési hibák bántónak minősíthetők, 

esetleg már a megértést is veszélyeztetik. 

II. FORMAI KÖVETELMÉNYEK

1. Címlap
 Külső címlap: a „szakdolgozat” megnevezésen, a szerző nevén és az évszámon kívül mást nem 

tartalmazhat – lásd e tájékoztató 1/A. mellékletét. 
 Belső címlap: szerepel rajta az egyetem a kar és a tanszék neve, a szerző neve, szakja és szakiránya 

vagy specializációja, a dolgozat címe, valamint a konzulens neve és az évszám – lásd e tájékoztató 
1/B. mellékletét. 

2. Tartalomjegyzék, ábrák jegyzéke, táblázatok jegyzéke
 A szakdolgozat belső címlapját követi a tartalomjegyzék. 
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 Amennyiben a dolgozat ábrákat és táblázatokat tartalmaz, s a Szerző ezeket az ábrákat és 
táblázatokat beszámozta, a tartalomjegyzék után ábrák jegyzékének és táblázatok jegyzékének kell 
következnie. 

 A tartalomjegyzékben az egyes fejezetek címeihez az oldalszámok jelölendők, az oldalak számozása 
a belső címlap és a mellékletek kivételével minden oldalon kötelező. 

 A fejezeteket, alfejezeteket (arab számokkal) számozni kell, ennek mélysége a dolgozat jellegétől 
függ. Az alfejezeten belüli bontás feltétele, hogy egynél több alpontot tartalmazzon. A 
tartalomjegyzékkel kapcsolatban elvárás, hogy csak három szintig jelenítse meg a tagolást (például 
2.3.1 alpont).  

3. A szövegtörzzsel kapcsolatos formai követelmények
 A szakdolgozatot egyoldalasan kell nyomtatni. 
 Az oldalaknál 2-2,5 centiméteres (felső, alsó, bal, jobb) margó alkalmazandó, a lap bal szélén további 

1 centiméteres kötésbeni (gutter) margóval. 
 A diplomamunka betűtípusára kötelező megkötés nincs, bármely jól olvasható, hagyományos 

megjelenésű típus használható. Az ideális betűméret Times New Roman 12 pontnak megfelelő. 
 A szakdolgozat másfeles sortávolsággal készül, ami oldalanként kb. 30-35 sort jelent. 
 Az áttekinthetőség érdekében a szöveget bekezdésekre kell tagolni. 

4. Hivatkozások
 A szakdolgozat azon megállapításaira (mondataira, bekezdéseire, adataira), amelyeket más művekre 

támaszkodva ír a szerző, egyértelműen hivatkozni kell. 
 A hivatkozás a vonatkozó szövegrész végén zárójelben a szerző vezetékneve és az évszám 

feltüntetésével történik (Szerző1Vezetéknév – Szerző2Vezetéknév, (2002)). Három vagy több szerző 
esetén a második szövegközi hivatkozástól kezdődően az első szerző megnevezése után et. al. 
kifejezéssel rövidíthető a hivatkozás (Szerző1Vezetéknév et. al., (2002)). Egyazon szerző két, azonos 
évben kiadott publikációjára az évszám után írt „a” ill. „b” jelzéssel hivatkozunk. (SzerzőVezetéknév, 
(2002a)). Opcionálisan a hivatkozás a vonatkozó szövegrész helyett (azonos formában) az adott 
oldalon lábjegyzetben is szerepelhet.  

 Szó szerinti idézet, felsorolás, fordítás, táblázat vagy ábra esetén a pontos oldalszám is kötelezően 
megjelölendő (SzerzőVezetéknév, (2002), 85. old.). 

5. Irodalomjegyzék
 Az irodalomjegyzék azon szakirodalmi publikációk és tanulmányok részletes specifikálása, amelyekre 

a dolgozat szövegében – ideértve a szövegközi ábrákat és táblázatokat, a közölt statisztikai adatokat 
és becsléseket, illetve a mellékletek tartalmát is – hivatkozás történik. (Nem hivatkozott, csak háttér-
olvasmányként szolgáló publikációk feltüntetésére nincs szükség. Az irodalomjegyzék csak olyan 
művet tartalmazhat, amelyre a főszöveg hivatkozik!) 

 A hivatkozott művek a szerzők ABC sorrendjében szerepelnek az irodalomjegyzékben. 
 A művek szerepeltetésekor a szerző nevét írjuk előre (magyar szerzők esetén a teljes nevet, külföldi 

szerző esetén csak a vezetéknevet és a keresztnév kezdőbetűjét), ezt közvetlenül a megjelenés 
évszáma követi zárójelben. Kettőspont után következik a cím, a kiadó neve és a kiadás helye, valamint 
folyóiratcikkek esetén az évfolyam és az oldalszám. (Példák szerepelnek az 1/C. mellékletben.) 

 A szerző nélküli írásműveknél használható az „Anonymus” szó a szerző(k) helyén. Törekedni kell 
azonban a szöveg szerzőjének, szerkesztőjének (utóbbi esetben a szerk., vagy az angol ed. rövidítést 
is szerepeltetni kell a név után) az azonosítására. 
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 Internetes források esetén is szükséges a szerző és a cím megjelölése, ennek hiányában a honlap 
vagy portál neve szerepeltetendő. Szükséges továbbá az internetes cím (URL) és a letöltés 
dátumának feltüntetése. Az internetről hivatkozott oldalakat le kell tölteni, hogy az a 
szakszeminárium-vezető vagy a bíráló által a szerzőnél visszakereshető legyen. 

 Bizonyos esetekben hasznos lehet – az előfordulási gyakoriságtól függően – speciális technikai 
kifejezések jegyzékével (szószedettel) és/vagy rövidítések jegyzékével kiegészíteni a dolgozatot. Ezt 
célszerű az irodalomjegyzék előtt szerepeltetni. 

6. Egyéb követelmények
 A szakdolgozatot 2 példányban fekete keménykötéssel (klasszikus szakdolgozat-kötés), valamint 

egyidejűleg (1 példányban) elektronikus formában, cd-n kell leadni. 

Indokolt esetben lehetőség van a dolgozat idegen nyelven történő benyújtására, illetve arra is, hogy két 
szerző közös dolgozatot adjon be. Kérjük a hallgatókat, hogy ezen igényeiket mindenekelőtt a 
szakszeminárium vezetőjüknek terjesszék elő.  

1/A melléklet: A külső címlap 
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1/B. melléklet: A belső címlap 

1/C. melléklet: Példák az irodalomjegyzék helyes hivatkozásaira 

Bél Ferenc –– Derék János – Ügyes Béla (1997): A jó gazdaságpolitika a számok tükrében Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 
Buda Elemér (1999a): A madárvándorlás hatása a vállalatok versenyképességére. Műszaki-ornitológiai 
tájékoztató, 12. évf. 3. sz. március. 
Buda Elemér (1999b): Madarat tolláról? (A párhuzam szerepe a közgazdasági elemzésben) Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó, Budapest 
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Vetkatraman, N. (1991): IT-induced Business Reconfiguration. In: Scott Morton, M. S. (ed.): The 
Corporation of the 1990s: Information Technology and Organizational Transformation. Oxford University 
Press, New York. 
Weicher, M. – Chu, W. W. – Lin, W. Ch. – Le, V. – Yu, D. (1995): Business Process Reengineering. Analysis 
and Recommendations. http://www.netlib.com/bpr1.htm#isit, 1996. február 23-án. 
Wernerfelt, B.  (1984): The Ressource Based View of the Firm.Strategic Management Journal, Vol. 5. 
No. 2, pp. 171-180. 

 
1/D. melléklet: Céginformációk bizalmas kezelésének lehetőségei 
 
A szakdolgozatokba bekerülő egyes céginformációk bizalmas kezelésére többféle lehetőség is kínálkozik:  
 Egyszerűbb esetben a hallgatónak, illetve a vizsgált szervezet vezetőinek csak egyes gazdálkodási 

mutatók széleskörű hozzáférhetőségével kapcsolatban vannak fenntartásai. Ilyenkor a szóban forgó 
adatok megváltoztatását vagy kipontozását (esetleg „xxxx” jelsorozattal a nagyságrend sejtetését) 
javasoljuk, feltéve természetesen, ha ezt a dolgozat értelmezését nem veszélyezteti 

 Következő fokozatként – amennyiben a szerző vagy a szóban forgó szervezet vezetése ezt igényli – 
lehetőség van a szervezet nevének megváltoztatására, vagy eltorzítására.  

Ha az előbb felsorolt technikák nem bizonyulnának elegendőnek, lehetőség van az elkészült 
szakdolgozatok titkosítására is. Ez azt jelenti, hogy a dolgozat a sikeres védés után BIZALMAS/NEM 
KÖLCSÖNÖZHETŐ felirattal elkülönítve, zárt tárolóban kerül megőrzésre. A megőrzés 5 évre szól és ebben 
az esetben kizárólag adminisztratív célokat szolgál. A dolgozatot 5 év után megsemmisítik. A titkosítási 
kérelemmel érkező dolgozatok esetében a bírálók és a záróvizsga bizottság tagjainak kiválasztásánál a 
maximális diszkréció biztosítását és mindenfajta üzleti érdekeltség kizárását alapkövetelménynek 
tekintjük. 
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1.5. sz. melléklet 

Tájépítészeti Karra vonatkozó külön rendelkezések 

1. §. Specializáció választás 

1.) Előtanulmányi rend 
A tájrendező és kertépítő BSc szak előtanulmányi rendjénél általános szabály, hogy a több 
féléves tantárgyaknál 
a második illetve többedik félév felvételének feltétele a megelőző félév aláírásának 
megszerzése. 
A Geodézia 1 tantárgy előfeltétele a Matematika tantárgy aláírásának a megléte. 

2.)  Specializáció választás feltétele 
A specializáció választás a negyedik félév végén történik. 

Általános előfeltétel 
„Alapképzésben (BA, BSC) az a hallgató kerülhet szakirányra, választhat specializációt, aki a 
képzés első 
három féléve alatt: 
 minden kötelező tantárgyat teljesített és
 kreditekkel súlyozott kumulált tanulmányi átlaga legalább 2,5.”

Kertépítő szakirány 
Tantárgyi előfeltétel: 
Kert- és szabadtér építés 1, Tájrendezés 1, Településépítészet, Építészet III/II,1 Dendrológia és 
dísznövényismeret 2 

Rangsorolás: 
tanulmányi eredmény alapján és a szakirányos alkalmassági vizsga eredménye alapján (50- 
50%)2 

Súlyozottan számító tantárgyak: 
Ábrázoló geometria 1, 2 
Rajz 1,2 
Szaktörténet 1, 2 
Építészet 1 III/II 3 
Tereprendezés 
Dendrológia és dísznövényismeret 1,2 
Kert- és szabadtér építés 1 

Alkalmassági vizsga: 
vizuális, térkompozíciós készségek, adottságok felmérése 

Tájrendező szakirány 
Tantárgyi előfeltétel: 
Kert- és szabadtér építés 1, Tájrendezés 1, Településépítészet 4 
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Rangsorolás: 
tanulmányi eredmény alapján 
Súlyozottan számító tantárgyak: 
Tájrendezés 
Természetvédelem, 
Környezetvédelem 1 
Magyarország tájföldrajza 
GIS 
CAD 

Településüzemeltető szakirány 
Tantárgyi előfeltétel: 
Kert- és szabadtér építés 1, Tájrendezés, Településépítészet 5 

Rangsorolás: 
tanulmányi eredmény alapján és a rajzkészség vizsga eredménye alapján (30%) 6 

Súlyozottan számító tantárgyak: 
Ábrázoló geometria 1,2 
Rajz 1,2 
Építészet 1 7 
Településépítészet 
Kert- és szabadtérépítés 1 
GIS 
CAD 

2. §. Az abszolutórium feltétele 

1.) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1. sz. mellékletében szereplő maximális képzési idő alatt a 
szükséges kreditpontok a tantervek által előírt teljesítése. A tantervek által meghatározott 
gyakorlatok teljesítése. 

3. §. Diplomaterv, szakdolgozat 

1.) A tájépítészmérnök és a településmérnök szak hallgatóinak diplomatervet, a tájrendező és 
kertépítő BSc szak hallgatóinak szakdolgozatot kell készítenie. 

2.) A diplomaterv és szakdolgozat témákat a szaktanszékek hirdetik meg. Az alapozó tanszékek is 
meghirdethetnek diplomaterv és szakdolgozat témát a szakirány vezető egyetértésével. 
Valamennyi témának a kar oktatási feladataihoz ill. a hallgató által választott szakirányhoz kell 
kapcsolódnia. Kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy az elsajátított tananyagot önállóan 
alkalmazni tudja. A diplomaterv, szakdolgozat saját vizsgálati, felmérési, elemzési, javaslati és 
tervi munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák közül választ, vagy érdeklődési körének 
megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az illetékes tanszéken. 
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3.) A diplomaterv témaválasztása legkésőbb a 7. félévben a szakdolgozaté az 5. félévben történik. 
A témát a szaktanszéknek jóvá kell hagynia. A téma változtatása esetén az új téma tanszéki 
elfogadása és a diplomaterv, szakdolgozat benyújtása között minimum 12 hónapnak kell eltelnie. 
A diplomaterv és szakdolgozat készítésének rendjét, a beadás feltételeit, a formai 
követelményeket külön kari írásos tájékoztató szabályozza. A diplomaterv, szakdolgozat 
készítésével, beadásával és megvédésével kapcsolatos határidőket az operatív tantervvel 
összhangban a kar vezetője határozza meg írásos tájékoztatóban. A tartalmi követelményeket, a 
szakiránynak megfelelő oktatási szervezeti egység vezetőjének kell meghatároznia s azt közzé 
kell tennie.  

4. §. A záróvizsga 

1.) A záróvizsgára bocsátás feltétele: 
a) A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
b) A diplomaterv, szakdolgozat benyújtása és annak elfogadása.

2.) A záróvizsga két részből áll: 
a) szakirányú komplex vizsga,
b) diplomaterv, szakdolgozat védés.

3.) Záróvizsga tanévente, szakirányonként 1 v. 2 alkalommal kerül megszervezésre. Záróvizsgát a 
Kar a tavaszi félévben a tantervben előírt időpontban, míg az őszi félévben a Kari Tanács által 
évente meghatározott feltételek mellet szervez. 

4.) A szakirányú komplex vizsgát vizsgáztató bizottság előtt kell letenni. A vizsgát a szakirányt oktató 
szaktanszékek szervezik. A vizsgáztató bizottságot a Kar szakmailag illetékes tanszékeiről kell 
összeállítani. A bizottság elnöke a szakirányt oktató tanszék egyik vezető oktatója. A diplomaterv 
védésre az egyetem oktatóiból és a szakterület elismert külső szakembereiből alakított záróvizsga 
bizottság előtt kerül sor. 

5.) A diplomaterveket és a szakdolgozatokat a megadott értékelési szempontok szerint a szakirány 
vezetők javaslatára a dékán által felkért bíráló(k) minősítik, védését és a szóbeli vizsgát a 
záróvizsga bizottság(ok) tagjai öt fokozatú osztályzattal értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében szavazással állapítják meg a diplomaterv, szakdolgozat és a záróvizsga 
végosztályzatát. Szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A záróvizsga eredményét 
a bizottság elnöke hirdeti ki. 

6.) A záróvizsga eredményét a szakirányú komplex vizsga és a diplomaterv, szakdolgozat védés 
érdemjegyeinek számtani átlaga adja. Amennyiben a védés vagy a komplex vizsga 
bármelyikének eredménye elégtelen, a záróvizsga eredménye elégtelen, és azt meg kell 
ismételni. 

5. §. Az oklevél 

1.) Az oklevél kiállításának feltétele: 
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– az abszolutórium megszerzése,
– a sikeres záróvizsga letétele,
– az előírt nyelvvizsga követelmények teljesítése.

2.) Az oklevél minősítését a záróvizsga eredménye, valamint a teljes képzési időre számított 
kumulatív átlag egyszerű számtani átlaga adja. 

3.) A kiszámított átlageredmény alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni: 
kiváló 4,81 - 5,00 
jeles  4,51 - 4,80 
jó   3,51 - 4, 50 
közepes 2,51 - 3, 50 
megfelelt 2,00 - 2, 50 

4.) A Kitüntetéses oklevelet kap az a hallgató, aki a záróvizsga minden tárgyából jeles eredményt ér 
el, diplomatervének, szakdolgozatának és valamennyi szigorlatának osztályzata jeles, az összes 
többi vizsgájának és gyakorlati jegyének átlaga legalább 4,00, továbbá osztályzatai között 
közepesnél rosszabb nincs. 

Záró rendelkezések 

A Kari Tanács 2007. június 24-én 28/2006/07. K. T. határozatával elfogadta a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat Kari mellékletét. 

1 2 3 4 5 6 7 – el jelölt pontokat a Kari Tanács 2010. november 19-én a 4/2010/11. számú K. T. határozattal
módosította. 
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1.6. sz. melléklet 

Társadalomtudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 

I. Társadalomtudományi képzési terület alapképzési szakjainak (BA) és mesterképzési 
szakjainak (MA) hallgatói számára  

1. Szakirányra történő jelentkezés

(1) Abban az esetben, ha valamely alap vagy mesterszakon egynél több szakirány indul, a hallgatók 
szakirányú tanulmányaik megkezdését megelőző félév végén választanak szakirányt. 

(2) Szakirányra történő túljelentkezés esetén a szakirányfelelős hatásköre a rangsorolás kritériumait 
megadni. Ezek a feltételek évente változhatnak. Az adott tanévre vonatkozó elveket 
nyilvánosságra kell hozni a szakirányválasztás tanévének elején az intézet honlapján.  

(3) A meghirdetett szakirány csak abban az esetben indul, ha a jelentkezők száma eléri a szakfelelős 
intézet által megjelölt minimális létszámot. 

2. Az abszolutórium feltétele

Az abszolutórium megszerzésének a feltételei a következők: 

(1) A maximális képzési idő alatt a szükséges kreditpontok (alapképzési szak esetén 180 kredit, 
mesterszak esetén 120 kredit) teljesítése. Az előírt kreditmennyiség minimum 2/3-át az 
anyaegyetemen kell teljesíteni. A maximális képzési idő számítása az alábbiak szerint történik: 
 A tanulmányaikat a 2012/2013-as tanévet megelőzően megkezdett hallgatók esetében az

aktív és passzív félévek száma együttesen nem haladhatja meg alapképzési szakon a 12
félévet, mesterszakon a 8 félévet.

 A 2012/2013-as tanévben vagy azt követően tanulmányaikat magyar állami ösztöndíjas
képzésben megkezdő hallgatók esetében alapképzési szakon az aktív és passzív félévek
száma együttesen nem haladhatja meg a 9 félévét, mesterszakon a 6 félévet.

 A 2012/2013-as tanévben vagy azt követően önköltséges képzésben tanulmányokat folytató
hallgatók esetén az aktív és passzív féléveinek száma együttesen nem haladhatja meg
alapképzési szakon a 12 félévet, mesterszakon a 8 félévet.

(2) Az operatív tantervben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítése. 
(3) Mesterképzési szakokon a nem teljes kreditérték beszámításával felvett hallgatók számára a 

kreditelismerési határozatban előírt kreditek teljesítése a 120 krediten felül. 

4. A diplomamunka követelményei

(1) A diplomamunka tartalmi és formai feltételeit a szakfelelős intézetek saját hatáskörükben 
szabályozzák. Az ezzel kapcsolatos érvényes írásos az intézeti honlapon közzé kell tenni, amikor 
a hallgatók szakszemináriumi foglalkozásaikat megkezdik.  

5. Záróvizsga

(1) A hallgató záróvizsgára akkor bocsátható, ha 
 az abszolutóriumot megszerezte
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 szakdolgozatát benyújtotta, és azt BA képzésben egy, MA képzésben két bíráló elfogadta
(2) A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és a záróvizsgatárgyakból tett szóbeli vizsgából áll. 
(3) A záróvizsgára kapott érdemjegy a bíráló(k) által adott érdemjegy(ek), a szóbeli védésre kapott 

érdemjegy, valamint a záróvizsgatárgyakból tett szóbeli vizsgára kapott érdemjegy (ez utóbbi 
kétszeres súllyal kerül beszámításra) számtani átlaga.  

(4) Amennyiben a záróvizsga bármely része elégtelen, a záróvizsga eredménye elégtelen. 
(5) A záróvizsga szakonkénti követelményeit a szakfelelős intézeteknek saját honlapjukon közzé kell 

tenni. 
(6) Azon hallgatók esetében, akik a 2012/13-as tanévben vagy azt követően kezdték meg 

tanulmányaikat, a záróvizsga a végbizonyítvány (Abszolutórium) megszerzését követő 
záróvizsga-időszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése 
után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint 
letehető. A végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után a záróvizsga 
letételéhez dékáni engedély szükséges, azonban a hallgatói jogviszony megszűnését követő 
ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető. 

6. Az oklevél

(1) Az oklevél kiállításának feltétele: 
 az abszolutórium megszerzése
 sikeres záróvizsga letétele
 az előírt nyelvvizsga-követelmények teljesítése

- kommunikáció és médiatudomány, politológia, szociológia, valamint társadalmi 
tanulmányok alapképzési szakon az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő 
idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy 
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges; 

- nemzetközi tanulmányok alapképzési szakon az alapfokozat megszerzéséhez legalább 
két idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga 
szükséges, amelyek közül legalább az egyik szaknyelvi127 vagy ezekkel egyenértékű 
érettségi bizonyítvány vagy oklevél; 
A jogszabály felmenő rendszerben, elsőként a 2015/2016. tanévben hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező hallgatókra érvényes. A tanulmányaikat a 2014/2015. tanév 
végéig lezáró hallgatók esetén a nyelvvizsga követelmény két idegen nyelvből államilag 
elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi 
bizonyítvány vagy oklevél; 

- kommunikáció- és médiatudomány mesterszakon a mesterfokozat megszerzéséhez 
legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú 
nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további 
nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel 
egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges; 

- nemzetközi tanulmányok mesterszakon a mesterfokozat megszerzéséhez szükséges két 
idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga, amelyek 
közül legalább az egyik szaknyelvi, vagy egy idegen nyelvből államilag elismert, 
felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga és további két idegen nyelvből középfokú (B2) 
komplex típusú nyelvvizsga, amelyek közül a felsőfokú (C1) komplex típusú, vagy a két 

127 A társadalomtudományi, a jogi, a gazdaságtudományok vagy a közigazgatási, katonai és rendészeti képzési területnek 
megfelelő szaknyelvi vizsga: nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, 
idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, katonai, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti 
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középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga szaknyelvi128 nyelvvizsga, a másik legalább 
általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél;  
A jogszabály felmenő rendszerben, elsőként a 2015/2016. tanévben hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező hallgatókra érvényes. A tanulmányaikat a 2014/2015. tanév 
végéig lezáró hallgatók esetén a nyelvvizsga követelmény két idegen nyelvből államilag 
elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy idegen nyelvből államilag 
elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga és további két idegen nyelvből 
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi 
bizonyítvány, vagy oklevél; 

- politikatudomány mesterszakon a mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből 
államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga és az Európai Unió egy 
másik hivatalos idegen nyelvéből vagy orosz nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) 
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy 
oklevél megszerzése szükséges; 

- szociálpolitika mesterszakon a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió 
valamelyik hivatalos idegen nyelvéből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú 
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése 
szükséges; 

- szociológia mesterszakon a mesterfokozat megszerzéséhez angol, francia vagy német 
nyelvek valamelyikéből és még egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú 
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy 
oklevél megszerzése szükséges. 

- Az angol nyelven folyó képzések hallgatói egy idegen nyelv (az angol nyelv) teljesítése 
alól mentesülnek. Azokon a szakokon, amelyeken a követelmény két nyelvvizsga, az 
oklevél megszerzéséhez az adott szak képzési és kimeneti követelményeiben előírt 
idegen (nem angol) nyelvből szerzett nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű 
érettségi bizonyítványt vagy oklevél megszerzése szükséges.  

(2) Az oklevél minősítése az alábbi tételek súlyozott átlagából adódik: 
 a szakmai törzsmodul, jegyeinek kreditekkel súlyozott átlaga
 a záróvizsgára kapott érdemjegy kétszeres súllyal

Az oklevél minősítésének megállapítása BA, illetve az MA képzésben diplomát kapó hallgatók 
számára az alábbi határértékek figyelembevételével történik: 

- kiváló, ha az átlag 4,81-5,00 
- jeles, ha az átlag 4,51-4,80 
- jó, ha az átlag  3,51-4,50 
- közepes, ha az átlag 2,51-3,50 
- elégséges, ha az átlag 2,50-2,00 

(3) Kitüntetéses oklevelet kap az a hallgató, aki a záróvizsgán jeles eredményt ért el, az összes 
többi utolsó érvényes jegye legalább négyes, az oklevél minősítése kiváló és az indexben 
szereplő valamennyi jegye legalább hármas. A hallgató nem kaphat kitüntetéses oklevelet 
amennyiben legalább egy olyan tantárgya van, amely „nem vizsgázott” bejegyzéssel zárult le. 

128 A társadalomtudományi, a jogi, a gazdaságtudományok vagy a közigazgatási, katonai és rendészeti képzési területnek 
megfelelő szaknyelvi vizsga: nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, 
idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, katonai, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti 
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A kitüntetéses oklevélre való jogosultság megállapításakor a mesterszakos hallgatóknál nem 
kerülnek figyelembe vételre a 120 kredit felett kötelezően előírt tantárgyak érdemjegyei. 
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II. Pedagógusképzés képzési terület szakjainak hallgatói számára

Tanár-közgazdásztanár (kereskedelem és marketing) és tanár-közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) 
mesterszak 

1. A végbizonyítvány (abszolutórium) feltétele

A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének a feltételei a következők: 

(1) A maximális képzési idő alatt a szak adott moduljaihoz rendelt szükséges kreditpontok teljesítése. Az 
előírt kreditmennyiség minimum 2/3-át az anyaegyetemen kell teljesíteni. A tanár-közgazdásztanár 
mesterszak egyes moduljaihoz rendelt kreditpontokat, a képzési időt és a maximális képzési időt az 
alábbi táblázat tartalmazza: 

Modul Teljesítendő 
kredit 

Képzési idő 
(félév) 

Maximális képzési idő 
(tanulmányaikat a 

2012/2013-as tanévet 
megelőzően megkezdett 

hallgatók esetén) 

Maximális képzési idő 
(tanulmányaikat a 2012/2013-as 

tanévben vagy azt követően 
megkezdő hallgatók esetén) 

állami ösztöndíjas 
képzésben 

önköltséges 
képzésben 

A modul 120 4 8 6 8 
B modul 90 3 6 5 6 
C modul 90 3 6 5 6 

(2) Az operatív tantervben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítése.  
(3) A nem teljes kreditérték beszámításával felvételt nyert hallgatók számára a felvételi eljárás során a 

kreditelismerési határozatban előírt kreditek teljesítése. 

4. A diplomamunka követelményei

A diplomamunka tartalmi és formai feltételeit a szakfelelős intézet a Tanárképző Központ saját 
hatáskörében szabályozza. Az ezzel kapcsolatos érvényes írásos tájékoztatót az intézeti honlapon kell 
közzétenni, amikor a hallgatók szakszemináriumi foglalkozásaikat megkezdik.  

5. Záróvizsga

(1) A hallgató záróvizsgára akkor bocsátható, ha 
 az abszolutóriumot megszerezte
 szakdolgozatát benyújtotta és azt két bíráló elfogadta

(2) az egyéni tanítási gyakorlatához kapcsolódó portfóliót elkészítette és azt a két bíráló elfogadta 
(3) A záróvizsga a szakdolgozat és a portfólió megvédéséből és a záróvizsgatárgyakból tett szóbeli 

vizsgából áll. 
(4) A záróvizsgára kapott érdemjegy a bírálók által adott érdemjegyek, a szóbeli védésre kapott 

érdemjegy, valamint a záróvizsgatárgyakból tett szóbeli vizsgára kapott érdemjegy (ez utóbbi 
kétszeres súllyal kerül beszámításra) számtani átlaga.   

(5) Amennyiben a záróvizsga bármely része elégtelen, a záróvizsga eredménye elégtelen. 
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(6) Azon hallgatók esetében, akik a 2012/13-as tanévben vagy azt követően kezdték meg 
tanulmányaikat, a záróvizsga a végbizonyítvány (Abszolutórium) megszerzését követő záróvizsga-
időszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven 
belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A 
végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után a záróvizsga letételéhez dékáni 
engedély szükséges, azonban a hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után 
záróvizsga nem tehető. 

6. Az oklevél

(1) (Az oklevél kiállításának feltétele: 
 az abszolutórium megszerzése
 sikeres záróvizsga letétele
 az előírt nyelvvizsga-követelmények teljesítése
tanár-közgazdásztanár (kereskedelem és marketing) és tanár-közgazdásztanár (vállalkozási 
ismeretek) mesterszakokon a mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert középfokú (B2) 
komplex nyelvvizsga) vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése 
szükséges. 

(2) Az oklevél minősítése az alábbi tételek súlyozott átlagából adódik: 
 a kötelező tantárgyak jegyeinek kreditekkel súlyozott átlaga
 a záróvizsgára kapott érdemjegy kétszeres súllyal

(3) Az oklevél minősítésének megállapítása az alábbi határértékek figyelembevételével történik: 
- kiváló, ha az átlag 4,81-5,00 
- jeles, ha az átlag  4,51-4,80 
- jó, ha az átlag 3,51-4,50 
- közepes, ha az átlag 2,51-3,50 
- elégséges, ha az átlag 2,50 -2,00 

(4) Kitüntetéses oklevelet kap az a hallgató, aki a záróvizsgán jeles eredményt ért el, az összes többi utolsó 
érvényes jegye legalább négyes, az oklevél minősítése kiváló és az indexben szereplő valamennyi 
jegye legalább hármas. A hallgató nem kaphat kitüntetéses oklevelet amennyiben legalább egy olyan 
tantárgya van, amely „nem vizsgázott” bejegyzéssel zárult le. A kitüntetéses oklevélre való jogosultság 
megállapításakor a mesterszakos hallgatóknál nem kerülnek figyelembe vételre a 120 kredit felett 
kötelezően előírt tantárgyak érdemjegyei. 

III. A nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológus-
közgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok, szociológia és 

kommunikáció-szociológia szakos osztatlan képzésben, valamint kiegészítő alapképzésben 
részt vevő hallgatók számára 

1. § Kötelező szigorlatok 

(11) A nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, a politológus-közgazdász, szociológus-közgazdász, 
szociálpolitikus-közgazdász szakokon legkésőbb a hatodik félév végéig (IV évfolyam és egyben 
szakirányra kerülés előtt) két alapozó szigorlat (közgazdasági és módszertani), a nemzetközi 
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tanulmányok, szociológia és kommunikáció-szociológia szakos hallgatók számára a módszertani és 
a társadalomtudományi szigorlat letétele kötelező.  

(12) A kommunikáció-szociológia szakos hallgatók a kommunikáció szigorlatot legkésőbb az ötödik 
évfolyamra történő iratkozásig kell letegyék. 

(13) A szigorlatokkal kapcsolatos egyéb szabályokat (értékelés, javítási lehetőség) a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat 34. § - a tartalmazza. 

2. § Szakirányválasztás 

(1) A fenti hallgatók az első három évfolyam tanulmányi követelményeinek teljesítését követően 
szakirányt választanak. 

(2) Szakirányra az a hallgató kerülhet, aki 

 az első három évfolyam kötelező tárgyait és a harmadév kötelező szaktárgyait teljesítette,

 teljesítette mindkét alapozó szigorlatát, rendelkezik legalább egy középfokú, szaknyelvi
„C” típusú, államilag elismert nyelvvizsgával vagy egy általános, felsőfokú, „C” típusú
nyelvvizsgával.

Az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes az első feltétel hiánya esetén egyedi elbírálást 
gyakorolhat. 

(3) Szakirányra történő túljelentkezés esetén a szakirányfelelős hatásköre a rangsorolás kritériumait 
megadni. Ezek a feltételek évente változhatnak. Az adott tanévre vonatkozó elveket legkésőbb a 
témában készített tájékoztató füzetben közzé kell tenni. 

(4) A szakirányváltás feltételeit és lehetőségeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 33. § - a tartalmazza. 

3. § Komplex vizsga 

(1) A hallgatók a főszakirány követelményeinek teljesítése után, szakirányt lezáró komplex vizsgát 
tesznek. A komplex vizsga része az abszolutóriumnak. 

(2) A hallgatónak a mellékszakirány kötelező tárgyainak teljesítését követően lehetősége van 
mellékszakirányából komplex vizsgát tenni. A mellékszakirányos komplex vizsga csak aktív hallgatói 
jogviszonnyal, az abszolutórium megszerzése előtt tehető. 

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. § - a 
tartalmazza. 

4. § Az abszolutórium feltétele 

Az abszolutórium megszerzésének feltételei a következők: 

 A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1. számú mellékletében szereplő maximális képzési idő
alatt (aktív és passzív félévek száma együttesen nem haladhatja meg a 16 félévet) a
szükséges kreditpontok (300 kredit, közgazdász tanár szak esetében 340 kredit) megfelelő,
az operatív tantervek által előírt struktúrában történő teljesítése. Az előírt kreditmennyiség
minimum 2/3 részét az anya-egyetemen kell teljesíteni.

 A főszakirányos (mellékszakirányos) komplex vizsga(k) sikeres teljesítése.

5. § A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei 

A szakdolgozattal szembeni tartalmi és formai követelményeket a szakfelelős intézetek szabályozzák 

6. § A záróvizsga 
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(1) A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha 

 az abszolutóriumot megszerezte,

 szakdolgozatát benyújtotta és azt mindkét bíráló elfogadta.
(2) A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll. 
(3) A záróvizsgára kapott érdemjegy a két bíráló által adott érdemjegy és a szóbeli védésre kapott 

érdemjegy számtani átlaga. 

7. § Az oklevél 
(1) Az oklevél kiállításának feltétele: 

 az abszolutórium megszerzése,

 sikeres záróvizsga letétele,

 az előírt nyelvvizsga követelmények teljesítése:
- nemzetközi tanulmányok szakon: angol és egy további idegen nyelvből felsőfokú C típusú 
államilag elismert nyelvvizsga (amelyek közül legalább az egyik szakmai nyelvvizsga) vagy egy 
idegen nyelvből általános felsőfokú C típusú és két további nyelvből szakmai középfokú C 
típusú államilag elismert nyelvvizsga, amelyek közül egyik az angol nyelv.    
- az összes többi szakon: az előírt nyelvvizsga követelmények teljesítése (rendelkezik legalább 
két középfokú, szaknyelvi „C” típusú, államilag elismert nyelvvizsgával, amelyek közül az egyik 
helyettesíthető egy általános „C” típusú felsőfokú nyelvvizsgával),  

(2) Az oklevél minősítése az alábbi tételek súlyozott átlagából adódik: 

 a kötelező szaktárgyak jegyeinek átlaga

 a főszakirányos komplex vizsgára kapott érdemjegy, illetve ha a hallgató komplex
vizsgázott a mellékszakirányából, akkor a főszakirányos és a mellékszakirányos komplex
vizsgára kapott érdemjegyek átlaga,

 a záróvizsgára kapott érdemjegy kétszeres súllyal,

 az alapszigorlatok eredményei, ha ez a hallgató oklevél minősítése számára előnyös.
(3) Az oklevél minősítés az alábbiak szerint alakul: 

- 4,51 - 5,00  kiváló 
- 3,76 - 4,50  jó 
- 3,00 - 3,75 közepes 
- 3,00 - elégséges 

(4) Kitüntetéses oklevelet kap az a hallgató, aki a záróvizsgán jeles eredményt ért el, az alapszigorlatok 
és a szakirány(oka)t lezáró komplex vizsgá(i) jeles(ek), az összes többi utolsó érvényes jegye legalább 
négyes és az indexben szereplő valamennyi jegye legalább hármas. 
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