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2/2020. (V. 20.) számú dékáni utasítás 
a 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félévében tartandó záróvizsgák 

és az oklevélkiállítás egyes kérdéseiről 
 

A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: KRE) rektora által kiadott, a 2019/2020-as tanév ta-
vaszi félévében esedékes záróvizsgák rendjéről szóló 5/2020. (IV. 27.) számú rektori utasításban foglalt fel-
hatalmazás értelmében, valamint tekintettel a védelmi intézkedések következő üteméről szóló 207/2020. 
(V. 15.) és a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Kormányrendeletekre, dékáni jogkö-
römben eljárva, a KRE Tanítóképző Főiskolai Kar képzésein tartandó záróvizsgákra nézve a következőket 
rendelem el: 
 
1. A kari záróvizsga-időszakot 2020. június 15. (hétfő) és 2020. július 4. (péntek) között határozom meg. 
 
2. A szakdolgozatok és záródolgozatok védése a Kar minden képzésén az 5/2020. (IV. 27.) számú rektori 
utasítás 4.a pontja értelmében személyes kontaktus nélkül, írásban zajlik. 
 
3. A bírálók a Kar által elfogadott bírálati formanyomtatvány elektronikus kitöltésével, dolgozatonként és 
hallgatónként külön-külön dokumentum formájában, saját kezű aláírás és jegyjavaslat nélkül 2020. május 
25-ig töltik fel értékeléseiket a Neptun egységes tanulmányi rendszer szakdolgozati felületére. 
 
4. A hallgatók a Kar által elkészített formanyomtatvány elektronikus kitöltésével, mindegyik értékelésre és 
a megfogalmazott kérdésekre egy dokumentumban, saját kezű aláírás nélkül 2020. június 6-ig válaszolhat-
nak. A hallgatói válaszokat a képzési helyszín szerinti szakdolgozati e-mail címekre kell megküldeni, amely 
e-maileket lehetőség szerint a témavezető és a bíráló oktatók is kapjanak meg másolatban. 
 
Nagykőrösi képzési hely: tfk.szakdolgozatnk@kre.hu 
Budapesti képzési hely: tfk.szakdolgozatbp@kre.hu 
 
A hallgatói válasz Kar által elkészített formanyomtatványa a jelen dékáni utasítás mellékletét képezi. Ide 
kattintva érhető el. 
 
5. A szakdolgozat/záródolgozat érdemjegyének megállapítását a hallgatói válasz figyelembevételével a té-
mavezetőből, bírálóból és a dékán által kijelölt harmadik tagból álló bizottság végzi. Az írásbeli védés során 
a KRE Tanulmányi és vizsgaszabályzata (a továbbiakban: TVSZ) 82. §-ában foglalt rendelkezéseket értelem-
szerűen kell alkalmazni. 
Amennyiben a hallgató nem él az írásbeli válaszadás lehetőségével, a bizottság kizárólagosan az írásbeli 
bírálatok figyelembevételével állapítja meg a szakdolgozat/záródolgozat érdemjegyét. 
A szakdolgozat/záródolgozat elégtelen (1) értékelése esetén a záróvizsga tantárgyi vizsgarészét nem lehet 
megkezdeni. 
 
6. A Kar személyes hallgatói jelenléttel szervezi meg a záróvizsgákat. A záróvizsga időtartamára a hallgató 
a felsőoktatási intézmény területére az előre megadott beosztás szerint beléphet. A személyes érintkezést 
az egyetemi épületekben is el kell kerülni, valamint a személyek között lehetőség szerint kettő méter biz-
tonsági távolságot szükséges tartani. Az orr és a száj eltakarása (maszk, sál, kendő) és a védőkesztyű hasz-
nálata a veszélyhelyzettel összefüggő aktuális kormányzati rendelkezésektől függ, a záróvizsga napján az 
egyetemi épületben való tartózkodáskor a bolti vásárlásra és a tömegközlekedési utazásra érvényes előírá-
sokat kell alkalmazni. 

http://www.kre.hu/tfk/1423-5-2020-iv-27-szamu-rektori-utasitas-a-2019-2020-as-tanev-tavaszi-feleveben-esedekes-zarovizsgak-rendjerol-01.html
http://www.kre.hu/tfk/1423-5-2020-iv-27-szamu-rektori-utasitas-a-2019-2020-as-tanev-tavaszi-feleveben-esedekes-zarovizsgak-rendjerol-01.html
mailto:tfk.szakdolgozatnk@kre.hu
mailto:tfk.szakdolgozatbp@kre.hu
http://www.kre.hu/tfk/images/doc/zarovizsga/TFK_szd_biralatra_hallgatoi_valasz_nyomtatvany.docx
http://www.kre.hu/tfk/images/doc/zarovizsga/TFK_szd_biralatra_hallgatoi_valasz_nyomtatvany.docx
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7. A záróvizsgák pontos helyszínét, időpontját, beosztását a Tanulmányi Osztály hagyományos és elektroni-
kus hirdetmény formájában teszi közzé. A záróvizsgára bocsátott hallgató köteles a megadott helyszínen a 
megadott időpontban megjelenni. A záróvizsga-jelentkezés visszavonásának és a záróvizsgán való meg nem 
jelenés szabályai a TVSZ 78. § (5) bekezdése szerint – a jelen utasítás 12. pontjában szabályozott kivételtől 
eltekintve – változatlanul érvényben maradnak és alkalmazandók. 
 
8. A záróvizsga kijelölt termében a záróvizsga-bizottság tagjain kívül egyszerre legfeljebb kettő hallgató tar-
tózkodhat. A Kar a felkészüléshez jegyzetpapírt biztosít, azonban minden hallgató csak a saját íróeszközét 
használhatja. A hallgató a vizsga után a terem kijáratánál elhelyezett gyűjtőládába köteles helyezni a kihú-
zott tételt, valamint a saját nevével és Neptun-kódjával ellátott jegyzetpapírt. 
 
9. A záróvizsga-felelet után a hallgató köteles elhagyni a vizsga helyszínét és a felsőoktatási intézmény épü-
letét. A Kar a tantárgyi szóbeli záróvizsga (TVSZ 83. §) eredményéről elektronikus úton, a Neptun egységes 
tanulmányi rendszeren keresztül tájékoztat legkésőbb a záróvizsga utáni munkanapon. A tantárgyi szóbeli 
záróvizsga-eredményről szóbeli vagy e-mailes tájékoztatás nem adható. 
 
10. A szakok kihirdetett záróvizsga-tételsorai változtatás nélkül érvényben maradnak. 
 
11. Amennyiben a záróvizsga-tételsor pedagógiai portfóliós feladatsort tartalmaz, a 2019/2020. tanév II. 
(tavaszi) félévének záróvizsgáján a portfólióelem rövid, szóbeli ismertetését, összefoglalását kéri a záró-
vizsga-bizottság. A portfóliót nyomtatásban vagy elektronikus formában (pl. laptop, tablet) opcionális lehe-
tőségként hozhatja magával a hallgató. Az intézmény portfóliót nem vesz át és nem őriz meg. 
 
12. Az 5/2020. (IV. 27.) számú rektori utasítás 7. pontja értelmében a COVID-19 fertőzéssel megbetegedett 
vagy a záróvizsga idején hatósági karanténra kötelezett hallgató kizárólagosan online záróvizsgát tehet, 
amely eljárásrendjét külön tájékoztatás szabályozza. Az online záróvizsgát a Dékáni Hivatal e-mail címén 
(tfk.dth@kre.hu) írásban kell kérelmezni a státuszt igazoló hivatalos irat vagy igazolás megküldésével. Érin-
tettség esetén az online záróvizsgát lehetőség szerint minél korábban, de a kitűzött záróvizsga kezdetéig a 
Dékáni Hivatal e-mail címén (tfk.dth@kre.hu) lehet kérelmezni. Ugyaneddig az időpontig a státusz egyidejű 
igazolásával és eljárási díj megfizetése nélkül lehet – a TVSZ 78. § (5) bekezdésétől eltérve – a záróvizsga-
jelentkezést e-mailben visszavonni. 
 
13. A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedé-
sekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 6. §-a szerint, „[a]ki 2020. augusztus 31-ig sikeres záró-
vizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége 
alól.” Az oklevelek kiállításának rendjét 2020. május 5-én keltezett, a nyelvvizsga nélküli diploma kiadásról 
szóló rektori tájékoztató határozza meg. Az oklevél kiállításához szükséges adategyeztetésről a Tanulmányi 
Osztály tájékoztat. 
A veszélyhelyzeti kormányrendelettől függetlenül kérjük jelenlegi és volt hallgatóinkat, amennyiben rendel-
keznek az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsgával, de mindeddig nem mutatták be nyelv-
vizsga-bizonyítványukat, a Kar Tanulmányi Osztályával egyeztetve nyújtsák be a nyelvismeret igazolásáról 
szóló bizonyítványt. 
 
14. Azok a záróvizsgázó hallgatók, akik a 2020. évi általános felvételi eljárás során benyújtották felsőoktatási 
felvételi jelentkezésüket, és a megszerzett oklevél beszámításának lehetőségével kívánnak élni, kérjük, hogy 
erről a szándékukról a Kar hallgatók képzési helye szerint illetékes Tanulmányi Osztályát (Nagykőrös: tfk.ta-
noszt@kre.hu, Budapest: tfk.tanosztbp@kre.hu) lehetőség szerint időben tájékoztassák, mivel az oklevél 

mailto:tfk.dth@kre.hu
mailto:tfk.dth@kre.hu
http://www.kre.hu/portal/index.php/hallgatoknak/tajekoztatas-nyelvvizsga-nelkuli-oklevelkiadasrol.html
http://www.kre.hu/portal/index.php/hallgatoknak/tajekoztatas-nyelvvizsga-nelkuli-oklevelkiadasrol.html
mailto:tfk.tanoszt@kre.hu
mailto:tfk.tanoszt@kre.hu
mailto:tfk.tanosztbp@kre.hu
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másolatát vagy az oklevél megszerzéséről szóló igazolást 2020. július 9-ig be kell mutatniuk. A hallgatói 
tájékoztatást az oklevelek kiállításakor a Kar figyelembe veszi. 
 
15. A 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félévében a Kar nem szervez oklevélátadó ünnepséget. A Kar az okira-
tokat a záróvizsgától számítva 30 napon belül postai úton küldi meg. Amennyiben a járványügyi és közjogi 
helyzet lehetővé teszi, 2020 őszén kari ünnepségek keretében kínálunk lehetőséget az oklevelek pótlólagos 
ünnepélyes átvételére. Ennek részleteiről az érintetteket a későbbiekben tájékoztatjuk. 
 
16. A jelen dékáni utasítás nem vonatkozik a Kar marosvásárhelyi, határon túli képzéseire. 
 
17. A 4/2020. (IV. 24.) számú rektori utasítás és a jelen dékáni utasítás által nem érintett kérdéseken túl a 
TVSZ szabályozásai továbbra is változatlanul érvényesek. 
 
18. A jelen dékáni utasítás a kiadás napján lép hatályba, és 2020. augusztus 31-én veszti hatályát. 
 
Nagykőrös–Budapest, 2020. május 20. 
 

 
Prof. Dr. Pap Ferenc s. k. 

dékán 
 


