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Bevezető 

 

Jelen Záróvizsga Szabályzat (továbbiakban Szak ZVSz) az Építőmérnöki BSc Szak 

képzéseire vonatkozó, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar Záróvizsga 

Szabályzatában nem részletezett kiegészítéseket tartalmazza.  

A Szak ZV az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar Záróvizsga Szabályzat 6.§ 

(2) szerint a következő részekből áll:  

a) A tantárgyi/komplex záróvizsga és a diplomamunka-védés sorrendisége, 

ütemezése és ezek közti esetleges függőség. 

b) A tantárgyi/komplex záróvizsga témaköreinek felsorolása 

c) A tantárgyi/komplex záróvizsga lebonyolítási rendje. (Írásbeli vagy szóbeli, az 

értékelés szempontjai.) 

d) A diplomamunka védésének lebonyolítási rendje. (A prezentáció időtartama, formai 

és tartalmi követelményei, az értékelés szempontjai.) 

 

1.§ Szakdolgozatok leadásával és a bírálattal kapcsolatos határidők 

(1) A szakdolgozatok leadásának határideje: a tavaszi félévben május 15. 12 óra, 

az őszi félévben december 15. 12 óra, vagy az azt követő munkanap. Határidő 

utáni leadásra lehetőség nincs.  

(2) Az elkészült szakdolgozatokat úgy kell bírálatra kiküldeni, hogy a dolgozat és a 

bírálat a vizsgaidőszak 5. hetének végéig visszaérkezzenek.  

(3) A bírálatot legkésőbb 5 munkanappal a záróvizsga előtt a hallgató számára 

hozzáférhetővé kell tenni.  

 

2.§ A komplex záróvizsga és a szakdolgozat-védés sorrendisége, ütemezése és 

ezek közti esetleges függőség  

(1) Az Építőmérnöki Szak hallgatóinak záróvizsgája két részből áll: szakdolgozat 

védés, komplex záróvizsga. A két rész egy alkalommal, egymást követően kerül 

megtartásra.  

(2) A Záróvizsga Bizottság hallgatónként, a napi záróvizsga végén hirdet eredményt. 

Az eredményhirdetés módjáról és várható időpontjáról a hallgatókat legkésőbb a 

záróvizsga megkezdésekor tájékoztatni kell.  

(3) A komplex tantárgyi záróvizsga szóbeli vizsga. 
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3.§ A komplex tantárgyi záróvizsga lebonyolítási rendje 

(1) A komplex tantárgyi szóbeli vizsgán a hallgató felelete alapján a Záróvizsga 

Bizottság értékeli a hallgató szakmai ismereteit. 

(2) A komplex vizsga három, a hallgató által elvégzett specializációhoz tartozó, 

jellemzően a szakdolgozatának témaköréhez kapcsolódó kérdésből áll. 

(3) A kérdéseket előzetesen a Záróvizsga Bizottság – a hallgató szakdolgozatának 

figyelembevételével– állítja össze. A hallgató a kérdéseket a ZV napján, a 

vizsga előtt írásban kapja meg. 

(4) A hallgatónak összesen 30 perc felkészülési idő áll rendelkezésére.   

(5) A Záróvizsga és az Oklevél eredményének kiszámítása a mindenkor hatályos 

TVSZ-ben található szabályok alapján történik. 

 

4.§ Segédlet a komplex vizsgára való felkészüléshez  

(1) A komplex tantárgyi vizsgára való felkészülést - specializációnként eltérő – 25 

témakörből álló segédlet támogatja. A segédlet tartalmazza azokat a 

témaköröket, melyek alapján a Záróvizsga Bizottság összeállítja a jelölt 

kérdéseit. A segédlet a hallgató által, a képzés során tanult ismeretek 

komplexitását jeleníti meg. 

(2) A segédletet a Szak minden félév elején elérhetővé teszi a hallgatók számára. A 

segédletet a két specializációt gondozó Tanszék vezetője és a Szakfelelős 

hagyja jóvá. 

 

5.§ A szakdolgozat védésének lebonyolítási rendje 

(1) A védés során a ZV bizottság a szakmai tartalom mellett azt is vizsgálja, hogy a 

dolgozat a hallgató eredeti munkája-e. A hallgatóval ismertetni kell a bírálatot, 

hozzá kérdéseket lehet intézni vagy módot kell adni arra, hogy a kérdésekre és 

a bírálatokra válaszoljon. 

(2) A szakdolgozat védés keretében a hallgató maximum 15 perces prezentációban 

bemutatja szakdolgozatát, összefoglalja fő eredményeit a saját tevékenységre 

fókuszálva.  

(3) A bizottság kérdéseket tesz fel a szakdolgozattal kapcsolatban, szakmai vitára 

invitálja a hallgatót és véleményezi munkáját. 

 

 

 

 


