
Határidők az abszolválásra azaz a végbizonyítvány megszerzésére és a záróvizsga 

letételére 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. nyári módosítása határidőket állapít meg 

az abszolválásra (végbizonyítvány megszerzésére) és a záróvizsga letételére. 

Ezeket a határidőket a tanulmányok megkezdésének ideje alapján három csoportra lehet 

osztani (a felsőoktatásra vonatkozó törvények hatályossága szerint: 1993. évi LXXX tv., 2005. 

évi CXXXIX tv.., 2011. évi CCIV tv.): 

I. A 2006/2007. tanév előtt tanulmányokat kezdő hallgatók esetében:  

 

Ezek a hallgatók az 1993. évi LXXX. tv. szerint kezdték meg tanulmányaikat. 

 

Amennyiben ezek a hallgatók még nem szerezték meg az abszolutóriumot, azaz a 

végbizonyítványt, akkor azt legkésőbb 2016. szeptember 1-jéig szerezhetik meg. Ez 

gyakorlatilag azt jelenti, hogy legfeljebb a következő 2015/2016. tanév áll rendelkezésre 

tanulmányaik befejezésére. Amennyiben erre nem kerül sor, jogviszonyukat 2016. szeptember 

1-jévbel meg kell szüntetni (Nftv. 112. § (1)). 

 

Az általános szabály szerint, azok a hallgatók, akik már abszolváltak, az abszolválástól 

számítva 5 éven belül kell letenniük a záróvizsgát.  

 

Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig végbizonyítványt szereztek, 2018. 

szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát. A későbbiekben záróvizsga nem tehető. 

 

Az intézmény arra kéri a rendelkezéssel érintett hallgatókat, amennyiben szeretnének még 

oklevelet szerezni, haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a Tanulmányi Hivatallal 

(tanhivatal@kodolanyi.hu). A Kodolányi János Főiskola a lehető legrugalmasabb 

eljárásrendben kívánja biztosítani az érintettek számára a záróvizsgázás lehetőségét. 

 

II. A 2006/2007. tanévtől a 2011/2012. tanévig tanulmányokat kezdő hallgatók 

esetében: 

 

Ezek a hallgatók a 2005. évi CXXXIX. törvény szerint kezdték a tanulmányaikat.  

A 2005. évi CXXXIX. törvény nem állapított meg határidőt sem az abszolutórium 

megszerzésére, sem a záróvizsga letételére. A jogszabály kimondja, ha az abszolutórium 

megszerzésétől számítva 7 év eltelt, akkor a felsőoktatási intézmény további feltételt állíthat a 

záróvizsga letételéhez. 

 

mailto:tanhivatal@kodolanyi.hu


 

III. A 2012/2013. tanévtől tanulmányokat kezdő hallgatók esetében: 

 

Ezek a hallgatók a 2011. évi CCIV. törvény szerint kezdték a tanulmányaikat. A 2011. évi 

CCIV. tv. az abszolutórium megszerzésére nem szabott határidőt. A záróvizsga letétele az 

abszolválást követő 2 éven belül, illetve a felsőoktatási intézmény által megállapított 

esetleges további feltétel teljesítése esetén 5 éven belül tehető. 

 

FIGYELEM! A felsőoktatási intézmény a fenti határidőn túl további kedvezményt a 

hallgatónak nem adhat, azaz nem gyakorolhat egyedi méltányosságot az 

abszolutórium/záróvizsga határidők vonatkozásában. 

Székesfehérvár, 2015. december 14. 

 

dr. Bartha Adrienn 

tanulmányi igazgató 

 
 

 


