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A záróvizsgák lebonyolításának eljárásrendje a 2019/2020. tanév tavaszi 

félévében a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán 

 

A záróvizsgák lebonyolításának általános szabályai 

A Természettudományi és Technológiai Karon (TTK) a záróvizsgák (ZV) lebonyolítása a korábban 

összeállított bizottságokkal, az eredetileg tervezett és a Debreceni Egyetem szenátusa által 

jóváhagyott tanév rendjének megfelelő határidőkkel történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban 

(TVSz), valamint a speciális rektori és dékáni rendelkezésekben megfogalmazott szabályok 

betartásával.  

Mivel a járványügyi helyzet folyamatosan változik, a TTK-n a záróvizsgák lebonyolításának 

módját a kar intézetei választhatják ki a dékán által közzétett kari záróvizsga eljárásrendben 

meghatározott lehetőségek közül, az aktuális járványügyi intézkedéseknek megfelelően.  

A záróvizsgák lebonyolítása történhet  

a) online módon webinárium szoftverek használatával úgy, hogy a vizsgázó nem tartózkodik 

a kar intézeteiben. 

b) online módon úgy, hogy a vizsgázó és a vizsgáztatók személyesen megjelennek a kar 

intézeteiben, de külön helyiségekben tartózkodnak. A személyes megjelenés ellenére 

ilyenkor a ZV az (a)-hoz hasonlóan online módon, webinárium program használatával 

történik a vizsgázó és a vizsgáztatók, különösen a 60 év feletti oktatók biztonsága 

érdekében. 

c) a vizsgázó és a vizsgáztatók személyes részvételével egy helyiségben tartózkodva a 

záróvizsga szokásos lebonyolításával táblát és ppt prezentációt használva.   

(A ZV-k módozatainak szabályai lent kerülnek részletezésre.) 

 

A záróvizsgák módjának intézeti meghatározása során elsődleges szempont kell legyen, hogy sem 

a kar oktatói, sem a hallgatói nem tehetők ki fertőzésveszélynek, ezért a járványügyi veszélyhelyzet 

időtartama alatt a záróvizsgák szervezése kizárólag az aktuális kijárási korlátozások figyelembe 

vételével, valamint a társas érintkezésre és a higiéniára vonatkozó járványügyi szabályok szigorú 

betartása és a szükséges védőfelszerelés biztosítása mellett lehetséges.  

 

Mivel a jelenlegi rendkívüli helyzetben a záróvizsgák a kar intézeteinek egésze számára terhet és 

felelősséget jelentenek, a ZV-bizottság elnöke tegyen javaslatot az intézet tanácsa felé arra 

vonatkozóan, hogy a három lehetőség melyikével tervezi a ZV lebonyolítását. A záróvizsgák online 

lebonyolításakor, ha az nem igényel személyes megjelenést a kar intézeteiben ((a) lehetőség) az 

Intézeti Tanács saját hatáskörben dönthet a támogatásról. Személyes jelenléttel tervezett ZV-k 

esetén, akár online, akár hagyományos vizsgáztatással ((b) és (c) lehetőség), az Intézeti Tanács 

támogató javaslatát követően, legkésőbb a ZV időpontja előtt 10 nappal, kérelmet kell benyújtani 

a kar oktatási dékánhelyetteséhez a lent részletezett módon. 
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A távolléti oktatás rendszerében lebonyolított online záróvizsgák szabályai 

  

A fertőzésveszély szempontjából a záróvizsgák lebonyolításának legbiztonságosabb módja a 

távolléti oktatás keretében végzett, személyes megjelenést nem igénylő, online vizsgáztatás (az 

általános rész (a) lehetősége). 

 

Az online záróvizsgák lebonyolítása csak szóban történhet webinárium szoftverek használatával 

(BBB, Webex, MSTeams, Skype, Zoom, …) folyamatos video és audio kapcsolat mellett.  

 

Online záróvizsga dokumentálásához a ZV-bizottság elnöke dönthet arról, hogy a használt 

webinárium szoftver segítségével hangfelvételt készít. A hallgató számára előzetesen (a záróvizsga 

megkezdése előtt) és bizonyíthatóan tájékoztatást kell nyújtani személyes adatai kezeléséről. A 

dokumentáltság érdekében szükséges az Adatkezelési tájékoztató a 40/2020. (III. 11.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a digitális távolléti oktatás keretében történő 

szóbeli vizsgáztatás során a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar által 

végzett adatkezelésekről (a továbbiakban: adatkezelési tájékoztató) közzététele – a technikai 

lehetőségektől függően – oly módon, hogy a hallgató általi megismerés bizonyítható legyen. Az 

adatkezelési tájékoztató közzététele történhet a moodle keretprogramban. 

 

Nagy létszámú évfolyamok esetén előfordulhat, hogy a ZV-bizottság tagjai nem ismernek 

személyesen minden vizsgázót. Ilyen esetekben a záróvizsga megkezdése előtt el kell végezni a 

hallgató távazonosítását, ami a személyazonosító dokumentumainak a kamerán keresztül történő 

ellenőrzését jelenti a Debreceni Egyetem Adatvédelmi Központja által közzétett tájékoztatóban 

foglaltak szerint. A személyazonosság ellenőrzése során sem videó, sem hangfelvétel nem 

készülhet. Ha a ZV-bizottság elnöke hangfelvétel készítése mellett dönt, akkor az csak az 

azonosítást követően kezdődhet. Az adatkezelési szabályok oktató vagy hallgató általi megsértése 

büntetőjogi következményekkel járhat. 

 

Az online záróvizsga előtt, legkésőbb a záróvizsgát megelőző egy hétig, a ZV-bizottság titkára 

nyilatkozatot kér a vizsgázóktól, hogy a webináriumos záróvizsgán történő részvétel technikai 

feltételei (számítógép, internetkapcsolat) a hallgató számára biztosítottak a tartózkodási helyén. 

Mobiltelefonról az online záróvizsga nem bonyolítható le, asztali számítógépet vagy laptopot 

szükséges használni.  

A záróvizsgát megelőző utolsó munkanapon egy előre egyeztetett időpontban a záróvizsga-

bizottság titkára teszteli a vizsgázókkal a használni kívánt webinárium szoftvert. A webináriumos 

záróvizsgák egyes időpontjait célszerű az egyetemi elearning rendszerben (moodle) meghirdetni, 

ahol a ZV-bizottság titkára elhelyezi a vizsganap időbeosztását. A vizsgázók az időbeosztás alapján 

csatlakoznak a webináriumos eseményhez. 

Webináriumos záróvizsgákon a hallgatók számára nincs felkészülési idő, a feleletet a tételek 

megismerését követően el kell kezdeni. A felkészülési idő hiánya miatt a záróvizsgát ajánlott rövid 

felvezető beszélgetéssel, könnyebb kérdésekkel indítani. 
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Amennyiben a hallgató tartózkodási helyén a webináriumos online záróvizsga technikai feltételei 

nem adottak, a hallgató kérésére a TTK Tanulmányi Osztálya a kar egyik épületében lehetőséget 

biztosít a hallgató számára a szükséges infrastruktúrához történő hozzáférésre és a záróvizsgán 

történő online részvételre, ha azt az aktuális járványügyi helyzet megengedi. A hallgató 

tevékenysége a kar épületeiben csak a személyes érintkezésre és higiéniára vonatkozó járványügyi 

szabályok szigorú betartása mellett, megfelelő védőfelszerelés használatával történhet.  

A webinárium szoftverek azt is lehetővé teszik, hogy a vizsga közben a ZV-bizottság elnöke 

megadja a jogot a vizsgázónak a „prezentálásra”, azaz a képernyőjének megosztására. A funkció 

segítségével a vizsgázó ppt prezentációban mutathatja be és védheti meg 

szakdolgozatát/diplomamunkáját. A hallgató általi képernyőmegosztás a ZV teljes időtartama alatt 

kötelező, hogy ellenőrizni lehessen a hallgató számítógépének képernyőtartalmát. 

Amennyiben a záróvizsga technikai okokból félbeszakad, a feltételek helyreállása esetén a 

bizottság elnöke dönthet a felelet folytatásáról. Amennyiben a ZV ismételten meghiúsul technikai 

okokból, egy későbbre meghirdetett ZV időpontban a hallgató lehetőséget kaphat a személyes 

vizsgázásra, amennyiben azt az aktuális járványhelyzet lehetővé teszi. Ha a ZV ismételten 

meghiúsul, a vizsgáztatást nem lebonyolíthatónak kell tekinteni és az erre vonatkozó pont szerinti 

eljárást kell követni (lásd lentebb). 

Az online módon, de a TTK intézeteiben történő személyes megjelenéssel lebonyolított 

záróvizsgák (az általános rész (b) lehetősége) esetén a vizsgáztatás során a fenti szabályok szerint 

kell eljárni. Ugyanakkor a személyes megjelenés miatt a hallgatók és oktatók biztonsága érdekében 

a személyes záróvizsga ((c) lehetőség) lent részletezett szabályaira is tekintettel kell lenni.  

A vizsgázók és vizsgáztatók személyes megjelenésével történő záróvizsgák 

lebonyolításának rendje (az általános rész (c) lehetősége) 

 

Ha a járványügyi veszélyhelyzet aktuális intézkedései lehetővé teszik a hallgatók belépését az 

egyetem területére, akkor a záróvizsga személyes megjelenést igénylő módon is tervezhető. A 

járványügyi veszélyhelyzet időtartama alatt a záróvizsgák személyes megjelenést igénylő 

formában történő szervezése kizárólag az aktuális kijárási korlátozások figyelembe vételével, 

valamint a személyes érintkezésre és a higiéniára vonatkozó járványügyi szabályok szigorú 

betartása és a szükséges védőfelszerelés biztosítása mellett lehetséges.  

A ZV-bizottság elnökének és az intézet igazgatójának felelőssége a járványügyi előírások 

betartása, az előírásoknak megfelelő védőfelszerelés biztosítása, a vizsgázók beléptetésének, 

távolságtartásának, és a használt tanterem, illetve infrastrukturális eszközök fertőtlenítésének 

megszervezése a záróvizsga során. 

Mivel a járványügyi veszélyhelyzetben a személyes záróvizsgák szervezése és lebonyolítása az 

intézetek egésze számára terhet jelent, a ZV-bizottság elnökének javaslatát követően, az intézet 
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igazgatójának az Intézeti Tanács támogatásával kérelmeznie kell a kar oktatási dékánhelyettesénél 

a záróvizsga személyes jelenléttel történő lebonyolítását, mérlegelve az intézet lehetőségeit az 

előírások betartására. Az intézeti döntés során, a vizsgázókkal egyeztetve, figyelembe kell venni a 

hallgatók számára okozott nehézségeket is mint például a tömegközlekedés használata, vidékiek 

esetén debreceni szállás megléte vagy hiánya, a határon túli hallgatók határátlépést követő 

karanténban tartózkodás kötelezettsége, valamint a hallgatók olyan országrészből történő érkezése, 

ahol magasabb a fertőzöttség, és ezért szigorúbb kijárási korlátozások vannak érvényben. A 

vizsgázókkal szemben nem támasztható olyan követelmény, amelyet a járványügyi korlátozó 

intézkedések miatt nem tudnak teljesíteni. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az intézet 

igazgatója és a ZV-bizottság elnöke felelősséget vállal a járványügyi előírások betartásáért és a 

záróvizsga személyes lebonyolításának feltételei biztosítottak az intézetben. Hasonlóan szükséges 

kérelmezni az online módon, de a TTK intézeteiben lebonyolított záróvizsgákat is (az általános 

rész (b) lehetősége). 

A ZV-k személyes jelenléttel történő lebonyolítására vonatkozó kérelmeket legkésőbb a ZV 

időpontja előtt 10 nappal be kell nyújtani a TTK oktatási dékánhelyettesének címezve.  

A személyes jelenléttel lebonyolított záróvizsgák (az általános rész (c) lehetősége) esetén a 

vizsgázó és a ZV-bizottság ugyanabban a teremben foglalnak helyet és a vizsga a szokásos módon 

tábla és ppt prezentáció segítségével kerül lebonyolításra. 

A vizsga helyszínén gondoskodni kell a vizsgázó által használt eszközök, mint például pad, 

számítógép fertőtlenítéséről a következő vizsgázó előtt. 

Személyes záróvizsga ((c) lehetőség) és az intézetben lebonyolított online vizsga ((b) lehetőség) 

esetén a bizottság elnöke kérelmezheti a kar oktatási dékánhelyettesénél a bizottság létszámának 

csökkentését a 101/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet felsőoktatásra vonatkozó rendelkezéseinek 

betartása mellett. Ez lehetőséget ad arra, hogy a 65 évnél idősebb kollégák ne vegyenek részt 

személyesen a bizottság munkájában.  

A ZV-bizottság külső (más felsőoktatási intézménytől, vállalati partnerektől érkező) tagjai a saját 

intézményük, vállalatuk előírásait is be kell tartsák, ami megakadályozhatja személyes 

megjelenésüket a (b) és (c) típusú záróvizsgán. Az ilyen helyzetek kezelését a 101/2020. (IV. 10.) 

Kormányrendelet felsőoktatásra vonatkozó rendelkezései alapján kell megoldani. 
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Meghiúsult záróvizsga  

Amennyiben az online záróvizsga technikai problémák miatt, valamint ha a személyes záróvizsga 

a járványhelyzet súlyosbodása következtében a tanév rendjében meghatározott záróvizsga 

időszakban meghiúsul, az érintett hallgató záróvizsgát csak a 2020/2021. tanév első félévének 

záróvizsgaidőszakában vagy egy későbbi félévben tehet.  

Minden, a jelen rendelkezésben nem részletezett kérdésben a Debreceni Egyetem Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzatának, valamint a TVSz TTK kari mellékletének rendelkezései szerint kell eljárni.  

 

 

Debrecen, 2020. május 10. 

 
Kun Ferenc 

egyetemi tanár 

dékán 
 


