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TA|{ULMÁNyI HIRDETMÉNy
a zárővizsgákkal összefüggő kérdésekről
Az Il20I3. (IV.

8.), a I4l20I1. (X. I9.) sz, valamint az 5l2OI4. (X. 6.) sz. tanulmányi
hirdetményekre is visszautalva, azokkal összhangban, a zárővizsgál<kal <isszefiiggő
kérdésekről az alábbiak szerint rendelkezem:

1.

Jelentkezés utáni módosítás

A

zárővizsga időpontok jelentkezés utáni módosítására, a vizsgaidőpontról való
,,lejelentkezésre", más időpontra való ,rátjelentkezésre", a vizsgaidőpontok ttibb hallgattó
közti,,kicserélésére'' a Tanulmányi és Vizsgaszabá|yzat (TVSz.) szerint nincs lehetőség.
Szem előtt tartva mind a zárővizsgák komolyságát, mind a _ gyakran magas tisáséget betöltő
zárővizsga bizottsági külső tagok irtánti megbecsülés követelményét, megengódhetet1en,
hogy az egyes alkalmakra a jelentkezési időszakban kialakult létszám a feljelentkezeti
vizsgénők egy részénekindokolatlan távolmaradása miatt jelentősen és kiszámíthatatlanul
változzon. Az egyes időpontokra feljelentkezett zárővizsgázóknak a vizsgán való felkészült
megielenése nemcsak szakmai, hanem erköIcsi kötelessége is.

_

Kivételes módosításra csak a zátővizsgázó önhibáján kívüli, rendkívüli, súlyos okból (pl'
vára}l1n,..súlyos betegség, baleset), egyedi mérlegelésalapján kenilhet sór. A helyiet
rendkívüli és súlyos jellegének megítélésénél
az érintettek jőzan önmérséklet tanúsítására
kötelesek; például a felkészülésselvaló ,,elcsúszás", az általános munkahelyi problémiík,a
mindenkivel előforduló pár napos betegségek, a ,,családi ok'', a születésnip, a nászút stb.
önmagukban nem minősülnek a módosításra okot adó helyzetnek.

A

kérelmet a tanulmányi dékánhelyettes hatásköréb e tartoző kérelmekre rendszeresített
formanyomtatványon a Neptun rendszeren keresztül kell benffi tani, az előírt szolg áltatási
díjat egyidejűleg befizetve, s csatolva az egyedi mérlegelésenalapuló döntést megalapoző

súlyos indok megfelelő igazolását is.
szab á|y ta|anul

b

A komoly és igazo|t indok

enyúj tott kérelm ek elutas ítás ra kerü lnek.
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2. Neptun rendszer

Valamennyi felsőoktatási intézményköteles egységes elektronikus tanulmiínyi rendszert
használni. A zéróvizsgátra való jelentkezés technikai kivitelezésének módját azonban sem
j98szabáIy' sem szabáiyzat nem határo7;za meg.
Altalránosságban ,,Neptun hibára'' hivatkozni az érintett által nem jelent méltányosságot
megalapozó körülményt, tekintettel arra, hogy a Neptun rendszer működése az ezzel
foglalkozó munkatarsak

r

észéről másodpercre ponto san vi sszakövethető.

3. Időben érkezés

A TVSz. 34. $ (3) bekezdése alapjén a vizsga helyszínérea vizsga kezdő időpontjában meg
kell érkezni; ha nincs (több) megjelent zárővizsgáző, abizottság a vlzsgáztatást befejezi.
4. Ismétlő záróvizsea

A TVSz

41. $ (6) bekezdése szerint: ,,A zár őv izs ga zár őv us gaid ő sza ko n ként le gfelj eb b
egFszer kísérelhető meg. Elégtelennél jobb minősítésű zárővizsga eredménye nem

módosítható.''

Kivételes esetben, amennyiben a zátővizsgázőtak csupán egy részvizsgája hiányzik a
diploma megszerzéséhez (azaz három részvizsgát sikeresen teljesített), szabályszerűen

benyújtott kérelem eg5redi mérlegelóse alapjrín lehetőség van a zárővizsga azonos időszakban
való megismétlésére'
Azonban ebben az esetben is kizárólag szabad vizsgahelyre történhet a jelentkezés, aTVSz.
4l. $ (4) bekezdéséhezfűzijtt kari kiegészítő rendelkezésre tekintettel a létszám bővítésére
nincs lehetőség.

5. Ésszerű üevintézésiidő

A kérelmek beadásránál az ésszeru ügyintézésiidőt is figyelembe kell venni. A TVSz. 9. $ (9)
'A
bekezdése szerint a kérelmek elbírálásának határideje a benyújtást követő 30 nap
zárővizsgával kapcsolatos kérelmek ésszerű ügyintézési idejét minimum 5 munkanuiuu',
határozom meg.

6.

A záróvizsea kizáró oka

Azon hallgatók, akik tanulmányaikat a 20l2l2013_as tanévben kezdték meg, a nemzeti
felsőoktatásról szóló 20lI. évi CCN. törvény 50. $ (3) bekezdésének koielező erejű
rendelkezése szerint hallgatói jogviszonyuk megszűnésétkövető ötödik év elteltével nem
tehetnek záróvizsgát.
Budapest, 2019. április
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