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A hallgatók, az oktatók és a munkatársak egészségének védelme érdekében a záróvizsgák a 

személyes jelenlét elkerülése érdekében, on-line formában kerülnek lebonyolításra, a MS 

Teams rendszeren az ÓE RKK KTI- Államvizsga csoportban 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa8f98729488542b8930515e63231936e%40thre

ad.tacv2/conversations?groupId=5c987e91-4fe6-4389-8613-

db7c74dc9e50&tenantId=1d6a56fa-705a-4bbc-8004-67a21d5e9b97 

 

ÁV ELŐKÉSZÜLETEK BSc-KTI 

• A záróvizsga előtt on-line formában ÁV tájékoztatót, Teams próbát szervezünk (a fenti 
csoportban) 2021. június 15-én, kedden 11 órakor, az MS Teams alkalmazáson.  

• A bejelentkezés minden államvizsgázó hallgató számára kötelező, mert a Teams próbán 
ellenőrizzük a belépés sikerességét, a kamerák és a hang állapotát, a képminőséget, 
valamint a képernyő megosztást. 

• Javasoljuk, hogy a belső konzulensekkel egyeztessék a tervezett prezentációjukat (a 
prezentáció időtartama: max. 10 perc). 

• A záróvizsgához szükséges prezentációt a hallgató ÓE-RKK-KTI Államvizsga Teams 
csoport File menüpontba töltsék fel 2021. június 18. (péntek) 12 óráig. 

• A szakdolgozat/diploma bírálatokat a hallgatók a Diplomaportál felületen tekinthetik 
meg, legkésőbb a vizsga előtti harmadik napon.  

• A záróvizsga időpontja mindkét bizottságnál: 2021. június 23. 

• A záróvizsgák tervezett beosztását már megkapták. 

 

 

ÁLLAMVIZSGA MENETE 

• A hallgató köteles a vizsgához szükséges nyugodt környezetet biztosítani, valamint a 
záróvizsga bizottság kérésére magát személyi azonosító dokumentum felmutatásával 
igazolni.  

• A vizsgán a hallgató számára kötelező a kamera és a teljes képernyő használata.  

• A záróvizsga során bármilyen segédeszköz használata szigorúan tilos. Nem megengedett 
eszközök használata esetén a hallgató kizárható a vizsgáról. 

• Az on-line formában szervezett záróvizsgán elvárt az alkalomhoz illő, ünnepélyes 
öltözetben történő megjelenés. 

• A vizsga elején lesz közös megnyitó, ezért mindenkit kérünk 8.30-kor bejelentkezni. A 
záróvizsga végén szintén várjuk önöket az eredményhirdetésre. 
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• A záróvizsga lebonyolítása során, az on-line vizsgáztatási rendszerben, legalább két 
hallgatónak kell jelen (bejelentkezve) lennie, kivéve a titkosan kezelendő 
szakdolgozatokat/ diplomamunkákat. 

• A záróvizsgán a hallgatók, az előzetes beosztás szerint kerülnek „behívásra az on-line 
térbe”. A pontos beosztást a tájékoztató alkalmával ismertetjük. 

• Két hallgatóra kb. 90 perc vizsgáztatási időt kalkulálunk. (Az előírás szerint, egy 
hallgatóra min. 30 perc vizsgáztatási időt kell biztosítani.)  

• A szakdolgozatvédésre kerül először sor, majd a tantervben előírt tárgyakból húzott 
tételekből kell felelni. 

• A vizsgázó hallgató a szakdolgozat/diplomamunka védését követően, a tételhúzás után, 
felkészülési idő nélkül közvetlenül, a tantervben előírt tárgyakból vizsgázik.  

• A hallgató abban az esetben tehet a tantervben előírt tárgyakból részvizsgát, ha a 
bizottság a szakdolgozatát/diplomamunkáját legalább elégséges (2) minősítéssel 
elfogadta. 

• A vizsgáról kizárólag a záróvizsga-bizottság készíthet kép- és hangfelvételt, amit 

legkésőbb 2021. augusztus 31-ig tárolhat.  

• A záróvizsga-bizottság tagjai, az utolsó hallgató után, egyeztetik a véleményüket és 
meghatározzák a záróvizsga eredményeket. 

• Az értékelés után közvetlenül, a bizottság visszatér a záróvizsga csoportba, ahová a 
hallgatók is visszalépnek – az előzetesen jelzett eredményhirdetési időpontban – és 
kihirdeti a hallgatónak, a bizottság által közösen megállapított záróvizsga osztályzatot és 
a minősítést. 

 

Budapest, 2021. 06. 01. 

 

Dr. Demény Krisztina, Soósné Berecz Márta 

              A záróvizsga szervezői 

 

 
 


