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A záróvizsga letételének időbeli korlátai 
 

 

 Tisztelt Hallgató!  

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 50.§ (3) 

bekezdése értelmében:  

 

„A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga 

a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, 

majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az 

érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a 

záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után 

feltételhez. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem 

tehető.” 

 

A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat értelmében: 

 

61§ (4) A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő záróvizsga-időszakban a 

hallgatói jogviszony keretében, illetve a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, 

bármelyik záróvizsga-időszakban a záróvizsga letétele idején érvényes képzési követelmények 

szerint letehető. A végbizonyítvány kiállításától számított másodikév eltelte után 

záróvizsgárabocsátást a KÁB-tól kell kérvényezni. A bizottság engedélyében –az időmúlásra 

tekintettel –rendelkezhet az oklevél minősítésébe beszámító tantárgyak vizsgáinak a 

megismétléséről. A tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben, illetve ezután megkezdő hallgatók 

esetében a hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem 

tehető. Az adott képzésüket a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján megkezdő 

személyek ezen képzésük keretében 2018. szeptember 1. napját követően nem tehetnek 

záróvizsgát. 

 

Végbizonyítvány: A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény értelmében az a hallgató, aki a 

tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot (a 

nyelvvizsga letétele kivitelével) teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte, 

végbizonyítványt (abszolutóriumot) kap. 

 

 

 Az Nftv. és a PTE TVSZ rendelkezései szerint az alábbi esetek érvényesülnek:  

 

a)  A 2006. szeptember 1. előtt az Egyetemen az 1993. évi LXXX. törvény alapján 

létesített hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók esetében - akik 2016. 

szeptember 1.-ig végbizonyítványt szereztek – a záróvizsga legkésőbb 2018. 

szeptember 1-ig volt letehető. 

 

b) Azok a hallgatók, akik a tanulmányaikat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 

törvény alapján kezdték meg (a 2006/07 tanév – 2011/12 tanév közötti időszakban) 

a záróvizsgát a hallgatói jogviszony megszűnése után, határidő nélkül, bármelyik  
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záróvizsga-időszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehetik. A 

végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után záróvizsgára 

bocsátást a KÁB-tól kell kérvényezniük. A bizottság engedélyében – az időmúlásra 

tekintettel – rendelkezhet az oklevél minősítésébe beszámító tantárgyak vizsgáinak a 

megismétléséről. 

 

c) A tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben, illetve ezután megkezdő hallgatók 

esetében a hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga 

nem tehető. Az a hallgató, aki a végbizonyítványt 2020. szeptember 30-ig 

megszerezte, a hallgatói jogviszony megszűnését követő öt éven belül bármelyik 

záróvizsga-időszakban a záróvizsga letétele idején érvényes képzési követelmények 

szerint záróvizsgára jelentkezhetnek. 

 

d) Az a hallgató, aki a végbizonyítványt 2020. október 1. után szerezte meg, a 

hallgatói jogviszony megszűnését követő öt éven belül bármelyik záróvizsga-

időszakban a záróvizsga letétele idején érvényes képzési követelmények szerint 

záróvizsgára jelentkezhetnek azzal, hogy a végbizonyítvány kiállításától számított 

második év eltelte után záróvizsgára bocsátást a KÁB-tól kell kérvényeznie. A 

bizottság engedélyében – az időmúlásra tekintettel – rendelkezhet az oklevél 

minősítésébe beszámító tantárgyak vizsgáinak a megismétléséről." 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 50.§ (5) bekezdése értelmében: 

  

"Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsőoktatási intézménnyel szemben 

fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget."  

 

Felhívjuk a Hallgatók figyelmét arra, hogy tanulmányaik során vegyék figyelembe a 

szabályozás vonatkozó pontjait.  

 

 

Tanulmányi Osztály 

 

(Frissítve: 2021. július 2.) 


