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Záróvizsga 

 

A hallgató a képzési és kimeneti követelményekben (KKK) meghatározottaknak megfelelően 

záróvizsgát köteles tenni. A záróvizsga általános szabályozását a SZE TVSZ rögzíti. Az 

alábbiak az Ápolás és betegellátás, valamint az Egészségügyi szervező BSc. alapszak 

szakirányainak tanszéki szabályozását írják le. 

 

DIPLOMAMUNKA 

74.§ 

Diplomamunka témák meghirdetése 

 

1. A diplomamunka témaköröket, a tanszékvezető jóváhagyását követően, a tanszékek a 

szorgalmi időszak utolsó előtti hetében hirdetik meg, a képzés 5. félévében, az intézet 

honlapján.  A meghirdetéssel egyidejűleg közzé teszik, hogy az adott témák közül az 

elkészített diplomamunkák, melyik félév Záróvizsga időszakában adhatók be illetve 

védhetők meg. 

2. A hallgatónak lehetősége van egyénileg javasolt diplomamunka-feladat kidolgozására. 

Az ilyen diplomamunka-feladatot a konzulens és tanszékvezető javaslatára kell a 

tanszékhez rendelni.  

3. A diplomamunka készítéséhez a tanszékvezető belső konzulenst jelöl ki, aki az 

Egyetem főállású oktatója. A belső konzulens fő feladata az Egyetem TVSZ-ben 

foglaltaknak megfelelően, a diplomamunka formai követelményeinek áttekintése.  A 

külső konzulens egyetemi (kivételes esetben főiskolai) végzettséggel rendelkező, az 

adott témakörben jártas és elismert szakember lehet.  

77.§  

A diplomamunka konzultálása 

 

1. Az engedélyezés után - 15 napon belül - a tanszék átadja a hallgatónak, a konzultációs 

lapot. A diplomamunka tartalmi és formai követelményei a pli.sze.hu oldalon 

olvashatóak.  

  

2. A kiválasztott és a tanszékvezető által jóváhagyott diplomamunka témakör 

megváltoztatására, a konzultációs lap kézhezvételét követő 2 hónapon belül van 

lehetőség.  

 

3. A diplomamunka elkészítése során a hallgató a külső és belső konzulenssel legalább 

négy konzultációt köteles tartani, amelyet a konzultációs lapon igazolni kell.  

 

4. A diplomamunka beadhatóságát a külső és belső konzulens aláírásával igazolja.  
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5. Az elkészült diplomamunka egy kinyomtatott és elektronikus formában (CD/DVD) az 

Egészségtudományi tanszéken kell benyújtani, a szorgalmi időszak utolsó előtti 

hónapjának utolsó napjáig (tavaszi félévben április 30, őszi félévben november 30.) 

 

78§ kiegészítése 

A diplomamunka bírálata 

 

1. A diplomamunka a benyújtást követő 30 munkanapon belül el kell bírálni. 

 

2. A diplomamunka bírálatára a tanszékvezető egy vagy több bírálót (opponenst) kér fel. 

Egy bírálat esetén a bíráló személye nem lehet azonos a konzulensével.  

 

3. A diplomamunka bírálatát és a bíráló által feltett – a védés során megválaszolandó – 

kérdéseket a hallgató számára legkésőbb 3 munkanappal a védést megelőzően kell 

átadni. (TVSZ 9. melléklet) 

 

4. Ha a hallgató diplomamunkáját a bíráló elégtelenre értékeli, a tanszékvezető újabb 

bírálót kérhet fel, aki 5 munkanapon belül elkészíti a bírálatát. Amennyiben a 

diplomamunkát a 2. bíráló is elégtelenre minősíti, a hallgató záróvizsgára nem 

bocsátható. A tanszékvezető a téma átdolgozására vagy újabb témaválasztásra 

utasíthatja a hallgatót. 

 

5. Elégtelen a diplomamunka, ha a jelölt a plágium nyilatkozat hatálya alá eső 

cselekedetet követett el. 

 

6. Az opponens a diplomamunka ötfokozatú érdemjeggyel értékeli, amely a Záróvizsga 

érdemjegyének kialakításában teljes értékű jegyként szerepel. 

 

78/A/2 § 

A diplomamunka titkosítása 

Az Egészségtudományi Tanszék alapszakjai esetében az Intézményi TVSZ 78/A/2 § az 

iránymutató. A diplomamunka titkosítására vonatkozó kérelem engedélyezése a tanszékvezető 

hatáskörébe tartozik. 

 

 

79§ (3) és a 81 § (3) kiegészítése 

A záróvizsgára előkészítése 

 

A ZV-ra jelentkezés határideje: az őszi és tavaszi szorgalmi időszak utolsó napja 

Módja: egységes nyomtatványon, melyet a Tanulmányi Osztály bocsát a hallgatók 

rendelkezésére. (TVSZ 8. melléklet) 

A jelentkezéshez mellékelni kell a jelentkezési feltételek teljesítésének igazolását is.  

A záróvizsga vizsgaidőpontjainak és helyszíneinek kijelölése az Egészségtudományi tanszék 

vezetőjével történő egyeztetés után, a szakirány felelősök feladata.  

A hallgatók a jelentkezésük beadása utáni 30 napon belül (legkésőbb a ZV kezdete előtti 

tízedik napig) kézhez kapják az írásbeli, a gyakorlati és szóbeli vizsgára történő beosztásuk 

időpontját és helyét. 

A ZV Bizottság elnökeinek és tagjainak felkérése az Egészségtudományi tanszék 

tanszékvezető jóváhagyásával történik. 
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Az írásbeli vizsga teszt feladatait a szakirány felelősök állítják össze a Diplomás ápolói 

ismeretek tesztkönyv alapján, figyelembe véve a KKK –ban meghatározott alapozó ismeretek, 

szakmai törzsanyag és differenciált szakmai anyag arányát.  

A záróvizsga követelményeit, a gyakorlati és elméleti vizsgán számonkérésre kerülő tételeket 

(témaköröket) a szakirány felelősök a vezető oktatókkal készítik el és aktualizálják - a 

szakirodalom megjelölésével –  majd az Egészségtudományi tanszék vezetője teszi közzé a 

ZV félévét megelőző szemeszter végéig. 

 

 

80§ (2) b kiegészítése 

Komplex Záróvizsga részei 

 

Ápoló és szülésznő szakirány 

- írásbeli ZV 

- gyakorlati ZV 

- diplomamunka védés 

- szóbeli ZV 

Egészségbiztosítás és egészségturizmus szervező szakirány 

- diplomamunka védés 

- szóbeli ZV 

 

81 § kiegészítése 

Írásbeli Záróvizsga (ápoló, szülésznő szakirány) 

 

A megjelölt szakirányok esetén, minden esetben a Záróvizsga első része. A tesztvizsga 100 

feladatból áll, amely meghatározott arányban tartalmaz egyszerű és többszörös 

feleletválasztásos, relációanalízis, asszociáció és igaz-hamis feladatokat. A feladatlap 

megoldására 120 perc áll rendelkezésre. A vizsgafelügyeletet a Tanszék oktatói és 

oktatásszervezői látják el. A vizsga ideje alatt a jelöltek nem hagyhatják el a termet. A javítást 

és ellenőrzést a tanszékvezető által kijelölt főállású oktatók végzik. A feladatlap értékelése %-

os arányban történik (0 – 70% elégtelen, 71 – 80% elégséges, 81 – 90% közepes, 91 – 94 % 

jó, 95 – 100% jeles). A vizsga eredménye a vizsga napján kihirdetésre kerül. Sikertelen ZV 

esetén a ZV elégtelen (83§ 1) a jelölt nem folytathatja a ZV-t, a következő ZV időszakban 

javítható (83§ 2). 

 

81§ kiegészítése 

Gyakorlati záróvizsga (ápoló, szülésznő szakirány) 

 

A megjelölt szakirányok esetén minden esetben a ZV második része. 

A gyakorlati záróvizsga vizsgaelnöki feladatainak ellátására az Egészségtudományi és 

Szociális Képzési Intézet igazgatója, nagy szakmai tapasztalattal és felsőfokú végzettséggel 

rendelkező külső szakembert kér fel, a gyakorlatvezető oktató a gyakorlati záróvizsgán, 

vizsgát segítő oktatóként (81§ 4) vesz részt, egyebekben a ZV bizottság összetétele 

megegyezik a 81§ (1) pontjával. A gyakorlati vizsgafeladatokat a ZVB hagyja jóvá.  

A jelöltnek a gyakorlati ZVB előtt gyakorlati jártasságát, készségeit valamint gyakorlati 

ismereteinek alkalmazhatóságát kell bizonyítania. Alkalmasnak kell lennie a kompetencia 

szintek figyelembe vételével, a prioritások felismerésével az önálló és szakmai csoportokban 

való tevékenységre, munkaszervezésre, interperszonális kapcsolatok kialakítására és tartására. 
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A gyakorlati záróvizsga a győri Petz Aladár Megyei Oktatókórház betegosztályain zajlik.  Az 

aktuális (sebészeti és belgyógyászati jellegű) osztály kiválasztása, a névsor összeállítása a 

szakirány felelősök feladata. A gyakorlati záróvizsga személyi és tárgyi feltételeit a PAMOK 

biztosítja. A hallgató a gyakorlati záróvizsgát megelőzően 2 napot tölt el a vizsga helyszínéül 

kijelölt betegosztályon. A hallgató irányítottan, segítő tanár jelenlétében ez alatt 

helyismereteket szerez, megismeri az osztály munkarendjét, a helyi specialitásokat és 

sajátosságokat. 

A gyakorlati ZV napján reggel az osztályátadáson az aznap vizsgázó hallgatóknak meg kell 

jelenniük. Egy napon egy gyakorlati ZVB-nél legfeljebb 12 hallgató vizsgázhat. (80§ 7) 

Gyakorlati vizsgát csak akkor lehet megkezdeni, ha a gyakorlati ZVB elnöke meggyőződött 

arról, hogy megfelelőek a személyi és tárgyi feltételek a vizsga lebonyolításához.  

A segítő tanár által kiválasztott (és a vizsgában önként közreműködő) betegek hallgatóhoz 

rendelése randomizált módszerrel történik.  Minden beteghez előre meghatározott gyakorlati 

vizsgafeladat (alap- és szakápolási tevékenység, ápolási terv elkészítése) tartozik.  

A gyakorlati vizsgafeladatokat a titoktartásra vonatkozó szabályok betartása mellett kell 

őrizni. A vizsgabizottság legalább 1 tagja figyelemmel kíséri a vizsgázó munkáját, közben a 

megadott, egységes szempontok alapján, részfeladatonként osztályozóíven értékeli. 

A felkészüléshez és a feladatok megoldásához minden hallgatónak legalább 180 percnyi időt 

kell biztosítani. A vizsgázók elkészítik az ápolási dokumentációt, és elvégzik a vizsgán előírt 

feladatokat. A teljes gyakorlati ZVB előtt a hallgató ápolási folyamatra épített betegbemutatást 

végez.  

A vizsgát követően ötfokozatú értékelési rendszerben a gyakorlati ZVB közösen alakítja ki a 

végleges gyakorlati záróvizsga érdemjegyet.  

A gyakorlati jegy három fő részjegyből tevődik össze: reggeli kórtermi munka során elvégzett 

alapápolási feladatok, az összeállított ápolási terv (ápolási anamnézis, ápolási diagnózisok, 

ápolási tevékenység) bemutatása és értékelése, a harmadik részjegy a szakápolási feladatok 

kivitelezése. 

A gyakorlati vizsgáról jegyzőkönyv készül, amely a hallgató által elkészített ápolási 

dokumentációval együtt a ZV jegyzőkönyv részét képezi. 

Elégtelen a gyakorlati vizsga, ha a hallgató a követelményeknek csak nagy hiányosságokkal 

képes eleget tenni, önálló tevékenységre nem képes, az aszepszissel kapcsolatos ismeretei 

hiányosak, azokat a gyakorlatban sem képes korrigálni, vagy tevékenységével a beteg testi 

épségét vagy életét veszélyezteti. A ZV-t nem folytathatja, a következő ZV időszakban tehet 

javító vizsgát az írásbeli és gyakorlati ZV megismétlésével. (83§ 1) 

 

 

81§ (3) kiegészítés 

Szóbeli záróvizsga 

 

Ápoló és Szülésznő szakirányon a ZV harmadik lépése, Egészségbiztosítás és 

Egészségturizmus szervező szakirányon nem előzi meg írásbeli és gyakorlati vizsgarész. 

A diplomamunka védése a szóbeli ZV keretében történik. 

A Záróvizsga elnöki feladatainak ellátására, tudományos fokozattal és nagy szakmai 

tapasztalattal rendelkező szakembert kér fel az Egyetem Rektora. A megbízás 5 éves 

időtartamra szól. ZVB összetétele egyebekben megegyezik a 81§ 1 és a 81§ 4-es pontjával. 

 

A szóbeli vizsga tételei (témakörei) a szakirányok KKK-jának kreditarányában kerülnek 

súlyozásra: az alapozó ismeretek 15%, a szakmai törzsanyag 30% és a differenciált szakmai 

ismeretek 55 %. 
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A szóbeli vizsga a diplomamunka védésével kezdődik. A jelölt bemutatja diplomamunkáját, 

az elért eredményeket és javaslatokat. Válaszol a ZV Bizottság illetve opponens által feltett 

kérdésekre. (80§ 2a , 3) A diplomamunka védése megegyezik a 80§ 3 és  83§ 1 pontjával. A 

diplomamunkát a ZVB a hallgató védése alapján ötfokozatú érdemjeggyel értékeli (82§ 1, 2). 

Sikertelen védés esetén a 83§ (1,4) a hallgató a ZV-t nem folytathatja, a következő ZV 

időszakban tehet ismét Záróvizsgát (83§ 1) valamennyi vizsgarész megismétlésével és új 

diplomamunka benyújtásával.  

 

A jelölt a szóbeli vizsga alkalmával a komplex tételekből (témakörökből) egyet húz, majd a 

felkészülési idő, minimum 20 perc (80§ 4) után a vizsgabizottság előtt szóban felel. A 

vizsgabizottság tagjai és a kérdező tanárok tehetnek fel kérdéseket a témával kapcsolatban. 

A vizsgateremben egyszerre négy vizsgázó lehet, három felkészül, egy jelölt pedig vizsgázik. 

A szóbeli vizsgán segédeszköz nem vehető igénybe. A szóbeli vizsga idején a jelölt nem 

hagyhatja el a termet. 

A szóbeli vizsga rendje: névsor szerinti sorrendben jelenjenek meg a vizsgázók, a ZVB által 

meghatározott időpontban. A sorrend a ZVB elnökének engedélyével megváltoztatható. 

Amennyiben a vizsgázó a kihúzott tételt (témakört) visszaadja, a ZV elégtelennek (1) minősül. 

A szóbeli záróvizsga ötfokozatú érdemjegyének megállapítása a ZVB tagjainak feladata. (82§ 

1, 2). Sikertelen komplex szóbeli ZV esetén a hallgató a következő ZV időszakban tehet ismét 

Záróvizsgát (83§ 1) valamennyi vizsgarész megismétlésével és új diplomamunka 

benyújtásával. 

A szóbeli záróvizsgáról jegyzőkönyv készül, ez a szóbeli ZVB jegyzőjének a feladata.  

82§ 3 A záróvizsga minősítése 

A záróvizsga minősítése az Ápoló és Szülésznő szakirány 

 

DO + DV + GY + ZVI + SZ                             

ZV = --------------------------------------       

        5                                                         

 

ZV  = a komplex záróvizsga minősítése ötös rendszerben 

DO = a diplomamunka opponensi értékelése (érdemjegye ötös rendszerben) 

DV     = a diplomamunka védésekor kialakított érdemjegy 

GY = a gyakorlati záróvizsga érdemjegye ötös rendszerben 

ZVI     = írásbeli záróvizsga érdemjegye 

SZ = a szóbeli záróvizsga érdemjegye 

 

Egészségbiztosítás és Egészségturizmus szervező szakirány 

 

DO+ DV+ SZ                                                    

ZV = ----------------------                           

                  3                                                                      

 

ZV  = a komplex záróvizsga minősítése ötös rendszerben 

DO = a diplomamunka opponensi értékelése (érdemjegye ötös rendszerben) 

DV      = a diplomamunka védésekor kialakított érdemjegy 

SZ = a szóbeli záróvizsga érdemjegye ötös rendszerben 

 

A záróvizsga eredménye csak abban az esetben számítható ki, ha minden eleme minimum 

elégséges (2) érdemjeggyel osztályozott. 
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A záróvizsga ötös osztályzatú fenti értékelése alapján nyert numerikus jegy szöveges 

minősítése az alábbiak szerint történik: 

 

 2,00   elégtelen 

2,00 – 2,50 elégséges 

2,51 – 3,50 közepes 

3,51 – 4,5 jó 

4,51 – 5,00 jeles 

 

Annak a jelöltnek, akinél a záróvizsga valamennyi részeredménye jeles, a szóbeli minősítése 

(5) kiváló. 

 

84§ Az oklevél  

A sikeres záróvizsga alapján a Széchenyi István Egyetem a jelölt számára a szakképesítés 

megjelölését tartalmazó oklevelet állít ki (84§ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

Az oklevél minősítése: a tanulmányi időszak összes érdemjegy átlaga és a ZV érdemjegy 

számtani átlaga. 

Az oklevél minősítése alapjául szolgáló számérték szöveges minősítése (84§ 8) 

2,00 – 2,50 elégséges 

2,51 – 3,50 közepes 

3,51 – 4,50 jó 

4,51 – 5,00 kiváló 

 

85§ 1 – 9 szabályozása megegyezik a SZE TVSZ pontjaival. 

A szabályzati hivatkozások a SZE TVSZ-re (2014. július 1.) vonatkoznak. 


