
SZAKDOLGOZAT – ZÁRÓVIZSGA

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ



ZÁRÓVIZSGA FOLYAMATÁNAK LÉPÉSEI

Képzés 
egyszeri 

adatfeltöltés

•Képzés ZV. Eredménymezők elnevezése

•Képzés Oklevél Eredménymezők elnevezése

•Számolt mezők számolási algoritmusainak meghatározása

•ZV. Elemek (tárgy/vizsgaanyag összefoglaló neve) létrehozása

•Elemekhez kötődő Tételsorok kialakítása

•Szakdolgozat téma meghirdetése

Kiírás

•Szakdolgozat témák érvényességi dátumának beállítása

•Szakdolgozati időszak meghirdetése

•Szakdolgozati Témához időszak rendelése

•ZV. Időszak meghirdetése

Hallgatók 
regisztrálása

•Hallgatók jelentkezése

•Szakdolgozat jelentkezések kezelése OWEB-en

•Oktató által jóváhagyott szakdolgozat jelentkezés véglegesítése, kötelező adatainak rögzítése a kliensben

•Oktató szakdolgozat bírálat rögzítése

•Hallgató szakdolgozatának feltöltése

Beosztás

•Bizottságok létrehozása

•Záróvizsga pontos időpontok létrehozása

•Hallgatók beosztása a záróvizsgára

Lebonyolítás

•KTH tanszéknek megküldi a hallgató anyagát

•Hallgató rögzített ZV. elemeinek (tárgy/vizsgaanyag összefoglaló neve) ellenőrzése, szükséges korrekciók elvégzése

•Tananyagból húzott tétel, és annak eredményének rögzítése

Jegyző-
könyvezés

•Automatikus eredmény számoltatás

•Jegyzőkönyv nyomtatása

•Záróvizsga jelentkezés zárása

•KTH-nak hallgatói anyag megküldése 



KÉPZÉS ZV. EREDMÉNYMEZŐK ELNEVEZÉSE

 Ezen elnevezések jelennek meg a záróvizsga jegyzőkönyvön.

 META utasítások alapján hallgatónként számolhatóak az
eredmények, melyek a hallgató képzéslapján rögzülnek, és
jelennek meg az itt megadott elnevezésekkel. A már használt,
de már nem szükséges elnevezések nem írhatóak át!

 Szervezeti egységek(28000)/ Képzések(200000) menüponton a 
Záróvizsga és Oklevél eredmények tabon szerkeszthetőek.

 Egyszeri beállítási kötelezettség



KÉPZÉS OKLEVÉL EREDMÉNYMEZŐK ELNEVEZÉSE

 Szervezeti egységek(28000)/ Képzések(200000) 
menüponton a Záróvizsga és Oklevél eredmények tabon
az oklevél fülön.

 Működése azonos a ZV. mezőkkel.

 Egyszeri beállítási kötelezettség.



SZÁMOLT MEZŐK SZÁMOLÁSI

ALGORITMUSAINAK MEGHATÁROZÁSA

META feltételek megadásánál lehet 
gyűjteményeket (pl. féléves indexsorokból 
szigorlat adatok) is használni.

Záróvizsga eredmények esetében a jegyzőkönyv 
megjelenítési forma szerint kell kialakítani a 
számolt mezőket. (oklevél minősítése szakasz)

Segítség „Neptun.NetMeta_Vxx” leírásban.



ZÁRÓVIZSGA ELEMEK LÉTREHOZÁSA

 A ZV. elem a tárgy / vizsgaanyag összefoglaló 
neve. Legfontosabb különbség a tárgy szerinti 
vizsgáztatáshoz képest, hogy tételeket lehet 
hozzá rögzíteni, illetve ez nem egy létező tárgy.

 Cél, hogy ezen elemek csoportosításából a 
jegyzőkönyvre átlagot tudjunk számolni, illetve a 
jegyzőkönyv vezetéséhez fontos információkat is tárolni 
tudjuk. (húzott tétel, kérdés-válasz)

 Használatához a záróvizsga időszak meghirdetése előtt
létre kell hozni az Elemeket és tételeket.

 Elsőként Elem létrehozása lehetséges és ezen Elem alá 
tudunk Tételeket létrehozni

 Az alapadatoknál megadható, hogy megjelenjen-e a 
HWEB-en (hallgató jelentkezésénél választani tudja)



ELEMEK LÉTREHOZÁSA

1: Alapadatok megadása (Elemek létrehozása)

- Kötelező (képzésen mindenkinél azonos tárgyak)

- Választható (adott szakirány hallgatóinak 

választható tárgyak köre, amelyből megadott 

számú felvételére kötelezhetjük)

2: Tételek megadása

- a tételsor változása hatályossággal kezelhető. 

3: Modulok megadása

- hallgatónál csak akkor jelenik meg az elem (és 

tételei), ha a megadott modul (akár szak / 

szakirány is) a hallgató képzéslapjához kötődik.



1. ALAPADATOK MEGADÁSA

 Kötelezően megadandó adatok: 
 Kód (egyedinek kell lenni), név, típus (szóbeli,írásbeli,gyakorlat,védés),

 hatályosság kezdete, kötelező (a hallgató nem választhatja, hozzákerül), 

 megjelenési Hallgatói weben (kötelező esetében mindig IGAZ)

 Számolás típus:
A vizsgán húzott tétel(ek) eredménye(i) alapján az elem eredménye (az eredmény a 
beírás gomb után jelenik meg)

 Átlag csonkol: az első két tizedesig csonkol,

 Átlag kerekít: két tizedesre kerekít,

 Legjobb,

 Legutolsót



2. TÉTELEK MEGADÁSA

 Importálható, vagy egyesével felvihető

 Kötelezően megadandó adatok: 

 kód (elemen belül egyedinek kell lennie),

 név (ez látszik a jegyzőkönyvön),

 hatályosság kezdete, típus automatikusan töltődik

 kötelező jelölést az elemnek megfelelően kell állítani,

 a HWEB-en látható minden esetben IGAZ



3. MODULOK MEGADÁSA

 A karon alkalmazott záróvizsga időszak meghirdetése 

szerint (képzésre / szakirányra hirdetünk záróvizsga 

időszakot) kell elvégezni. 

 Amennyiben NEM képzésről jelentkezik a záróvizsga 

időszakra a hallgató, akkor csak az adott szakhoz, 

vagy szakirányhoz rendelt elemeket tudja felvenni, a 

képzését NEM. Ez esetben a képzés közős elemeit 

minden szakirányhoz hozzá kell rendelni.



SZAKDOLGOZAT TÉMA MEGHIRDETÉSE

 Azon karok esetében, ahol a hallgató saját témával 

adott oktatóhoz jelentkezik, ott célszerű oktatónként 

témát meghirdetni.

 A jelentkezéssel a témához kötött oktató(k) 

hozzárendelésre kerül(nek) a szakdolgozathoz.

 Elsődleges feladatok:

 Szervezeti egységek(28000)/Szakdolgozat kezelés(63550)/ 

Szakdolgozat témák(63600)

 Szakdolgozati Témakörök megadása

 Alap adtok fülön: Megnevezés, Tanszék, Jelentkezhető

 Témákhoz Képzés rendelés

 Modulok fülön: képzések hozzáadása (hallgatói kör szűrésére)

FONTOS! Legyen az elfogadva pipa bejelölve.

 Oktatók témához rendelése, státusz megnevezése



SZAKDOLGOZAT TÉMA MEGHIRDETÉSE 2

 További fontos adatok:

 Érvényesség kezdetének és vége

 Jelentkezési feltétel META

 Leírás mező tartalma átmásolódik a hallgató szakdol-

gozatához a jelentkezéskor, azután nincs szinkron.



SZAKDOLGOZAT TÉMA MEGHIRDETÉSE 3

 Modul kapcsolat szerint jelenik meg a HWEB-en a
téma

 Hozzárendelt oktatók az itt megadott típus szerint 
kerülnek a szakdolgozathoz hozzárendelésre (nincs 
szinkron)



SZAKDOLGOZATI IDŐSZAK MEGHIRDETÉSE

 Szakdolgozatra a hallgatók az időszakon belül tudnak jelentkezni.

 Kérvény rendelhető az időszakhoz, mely a szakdolgozathoz kötötten rögzül.

 Fontos információk:
 Elbírálás dátumait nem szabad tölteni

 Jelentkezési feltétel META megadható.

 Modul kapcsolat szükséges, a HWEB megjelenéshez.



SZAKDOLGOZATI TÉMÁHOZ IDŐSZAK

RENDELÉSE

 A hallgatók az időszakon belül csak azon témákat 

látják, ami az időszakhoz van rendelve. 

 Ezért a témákhoz hozzá kell rendelni az időszakot.

 Fejlesztési igényként jelezzük, hogy az időszaknál is 

lehessen a kapcsolatot létrehozni.



ZÁRÓVIZSGA IDŐSZAK MEGHIRDETÉSE

 Záróvizsga időszak kiírásakor az időszak kezdete-vége 
dátumnak a teljes folyamatot kell lefednie. (az első 
jelentkezéstől az utolsó vizsgáig)

 1/2. jelentkezési időszaknál kérvények kiváltására javasolt 
a választható elemek használata.

 Felvehető elemek száma szabályozza, hogy a választhatók 
közül mennyit kell a hallgatónak felvennie.

 Az időszak kiírásakor ZV elemek hozzáadása jelölőt 
használjuk, különben nem rendelődik hozzá a ZV tételsor!



HALLGATÓK JELENTKEZÉSE

 Ügyintézés menüpont alatt tud a hallgató 
Szakdolgozatra és Záróvizsga időszakra jelentkezni

 Amennyiben oktatónként hirdetünk SzD. témát, 
úgy a téma neve célszerűen az oktató neve legyen.

 A témákat rangsorolni lehet időszakon belül. 
Beosztásnál nincs rangsorolási lehetőség.

 Minden jelentkezés a hallgató képzéslapján egy 
szakdolgozat sort generál.



SZAKDOLGOZAT JELENTKEZÉSEK KEZELÉSE OWEB-EN

 Témák megtekintése, szerkesztése

 A témához rendelt oktató szerkeszteni, 

illetve törölni (amire még nem 

jelentkeztek) is tudja a meghirdetett 

témát. Az itt megadott leírás másolata 

kerül be a hallgatóhoz a jelentkezéskor. 

 Jelentkezési időszak megtekintése

 Adott időszakban az oktató témájára 

jelenkezett hallgatók listáját a bővebb 

menüvel elérni.



JELENTKEZÉSEK ELFOGADÁSA

 A felületen lehet elfogadni illetve elutasítani a 

felkérést.

 Az elfogadás csak oktató támogatást jelent, 

ennek véglegesítését a kliensből kell elvégeznie a 

tanszéki adminisztrátornak.



JELENTKEZÉS VÉGLEGESÍTÉSE A KLIENSBEN

 Oktatói elfogadás után a tanszéki adminisztrátor véglegesíti a 
jelentkezést, lekérve, hogy mely hallgatók jelentkezését fogadta 
el az oktató („Oktató által támogatva”). Ezeket a státuszokat át 
kell állítani „Elfogadott”-ra, és ezt már a hallgató is látja.

 Szervezeti egységek(28000)/Szakdolgozatok 
kezelése(63550)/Szakdolgozatok (33900)

 Szűrő: TSZ42_Szakdolgozat_státusz_állítás



SZAKDOLGOZAT ADATAINAK TÖLTÉSE

 Fontos, hogy a szakdolgozatra vonatkozó 
adatokat töltsük a folyamat alatt! 

 Szükséges adatok:

 sorszám (technikai adat, egyediség vizsgálathoz kell),

 cím (nyelvesített),

 témakör  (nyelvesített),

 beadás dátuma,

 elfogadás dátuma,

 védés dátuma, eredménye

 Bíráló/Konzulens fülön a kapcsolódó személyek neve, 
kapcsolat típusa (Vhr. alapján szükséges: bíráló, 
témavezető, kérdező), értékelés: javasolt 
osztályzat, szöveges értékelése (ha van)

 A szakdolgozat adatai a záróvizsga 
jegyzőkönyvben is megjelennek.



SZAKDOLGOZAT ADATAINAK TÖLTÉSE 2

 A záróvizsgáztatás menüponton a hallgatók 
szakdolgozatai elérhetőek, így a záróvizsgán a 
védéshez kapcsolódó információk közvetlenül 
rögzíthetőek. 



SZAKDOLGOZAT ADATAINAK TÖLTÉSE 3

 Bíráló/Konzulens fülön a kapcsolódó személyek 

neve és értékelése

Személy 

hozzáadás/elvétel



SZAKDOLGOZAT ADATAINAK TÖLTÉSE IMPORTTAL

Sorszám az egyedi 

kulcs

Kötődő személyek is 

importálhatóak

(belső/külső)

 Adathozzáfűző import!



SZAKDOLGOZAT ADATAINAK TÖLTÉSE 4 

 Státusz állítás után az OWEB-en a Szakdolgozatok 

menüpont alatt látható azon szakdolgozatok sora melyeket 

korábban elfogadtak

 Itt tekinthető meg a bővebb ikonra kattintva a hallgató 

által feltöltött szakdolgozat, illetve rögzíthető a szöveges 

értékelés és a javasolt eredmény. 

 Feltölthető külső fájlként szakdolgozat bírálat, azonban 

ennek tartalma a jegyzőkönyvben nem jeleníthető meg.



HALLGATÓK SZAKDOLGOZAT FELTÖLTÉS

 Elfogadott szakdolgozat-jelentkezését a hallgató 

a HWEB-en a Tanulmányok/Hallgató 

szakdolgozatai alatt találja.

 A bővebb lehetőségekre 

kattintva megtekinthetőek 

a konzulensek bírálat 

szövege és eredménye, és 

feltölthető a szakdolgozat.



HALLGATÓK BEOSZTÁSA A ZÁRÓVIZSGÁRA

 Záróvizsga időponthoz Termek hozzárendelése

 Vizsgabizottságok létrehozása

 Záróvizsga időponthoz Bizottság hozzárendelése

 Hallgatókhoz Terem és Vizsgabizottság 

hozzárendelése



TEREMFOGLALÁS

 Záróvizsga időponthoz a Teremfoglalások fülön tudunk 

Termet hozzárendelni



ZÁRÓVIZSGA ELEMEK ELLENŐRZÉSE

Időszakhoz felvett elemek/tételek

Korábbi időszakok is látszanak

A vizsgán csak az itt felvett elemekből, és tételekből lehet a hallgatóhoz 

eredményt rögzíteni. 



TANANYAGBÓL HÚZOTT TÉTEL, ÉS ANNAK

EREDMÉNYÉNEK RÖGZÍTÉSE

 Záróvizsga/Bizottság/Gyorsított Jegybeírás 

menüpont alatt lehetséges Hallgatóhoz tétel és 

eredményt rendelni



 Lépések
 ZV elemek gombra kattintunk

 ZV elemet hozzárendel gombra kattintunk

 Egyedi elemet is létrehozhatunk amennyiben a szakon 
megfogalmazott kritériumoktól eltérő tananyagból vizsgázik a 
hallgató.

 Kiválasztjuk az Elemet

 Ha a záróvizsgán tételeket is húznak a hallgatók:

 ZV tételt hozzárendel gombra kattintunk

 Kiválasztjuk a Tételt

 Szerkeszt gombra kattintunk, megadjuk az eredményt, a feltett 
kérdéseket pedig a megjegyzés mezőben rögzítjük.

 Mentjük.

 A hallgató összes elemének rögzítésének végén az ablakot 
bezárjuk.

 Beírás gombra kattintunk (Ezzel a lépéssel mentjük el a megadott 
eredményeket.)

TANANYAGBÓL HÚZOTT TÉTEL, ÉS ANNAK

EREDMÉNYÉNEK RÖGZÍTÉSE 2



TANANYAGBÓL HÚZOTT TÉTEL, ÉS ANNAK

EREDMÉNYÉNEK RÖGZÍTÉSE 3

1

2

3

Kapott érdemjegy és a 

kérdések rögzítése.

Húzott tétel az adott elemhez rögzíthető, ahhoz 

rögzített eredmény jegyzőkönyvön megjelenik.

Kérdező rögzítése a 

ZV. Bizottsághoz 

rendelt személyek 

közül



 Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszak/Vizsgák/ 
Gyorsított jegybeírás felületen véglegesíthetőek az 
eredmények.

 Az itt szereplő megjegyzés rovatban rögzített szöveg 
a jegyzőkönyv alján, a záróvizsga bizottság egyéb 
megjegyzéseinél látszik.

TANANYAGBÓL HÚZOTT TÉTEL, ÉS ANNAK

EREDMÉNYÉNEK RÖGZÍTÉSE 4



ZÁRÓVIZSGA EREDMÉNY SZÁMOLÁS

Jelenleg nem használjuk, a jegyzőkönyvön 

a META által számolt eredmény látszik

Képzéslapra átmentik a 

META számolt záróvizsga 

eredményeket, és az oklevél 

eredményeket.

Jegyzőkönyv 

nyomtatás



JEGYZŐKÖNYV ELSŐ OLDAL

Neptunkód / 

képzéskód

Záróvizsga 

napja

Bizottság 

Elnök típusú 

tagja

Bizottság Tag 

típusú tagjai

Bizottság 

Titkár típusú 

tagja

Bizottság 

Kérdező típusú 

tagjai



JEGYZŐKÖNYV MÁSODIK OLDAL

Képzéshez kötött 

szakdolgozatok 

közül a legutolsó 

(beadás dátuma 

szerint)

Szakdolgozathoz 

rendelt szervezet

Szakdolgozathoz 

rendelt 

bíráló/konzulens 

felsorolásból a 

belső/külső bírálók, 

témavezet(ők), 

kérdez(ők)

Szakdolgozat 

eredménye

Vizsgán felvett 

elemek

Hallgató elemei 

(tárgyai)

Az elemhez 

rögzített kérdező

Sikertelen felirat  

tétel eredmény < 2 

esetében

Elem eredménye

Elemhez felvett 

tételek is 

látszanak, ha 

vannak.



JEGYZŐKÖNYV HARMADIK OLDAL

Szakok a diplomához 

kódtételből

Elem megjegyzés

Képzéshez 

rögzített 

záróvizsga 

eredmény 

elnevezések

META által 

számolt 

eredmények

Vizsga összesített 

eredménye 

alapján sikeres/ 

sikertelen felirat


