
TÁJÉKOZTATÓ A SZIGORLATI TÁRGYAK TELJESÍTÉSÉRŐL 

 

A mesterképzések mintatanterve a 3. félévben kettő szigorlati tárgy teljesítését írja elő, bár ezek 

teljesíthetők a későbbi félévekben is. 

I. Általános tájékoztató 

1) A szigorlatok a képzés alapozó jellegű első felének kiemelt részleteit ismétlik át, 

immár az egyes tantárgyak teljesítései után, azaz szélesebb hallgatói rálátás mellett. Itt a számon 

kért tananyag az érintett tantárgyak összes tananyagához képest szűkebb, csak az egyes 

szakokhoz kapcsolódó alapismeretek összegzései. A szigorlatokkal a képzési cél az, hogy a 

hallgatók e kiemelt szakmai ismereteket átismételve, összefüggően megtanulva, „életre szóló” 

biztos alaptudást szerezzenek. A szigorlatok a tantárgyi vizsgákhoz képest jobban az 

alaptudásra fókuszálnak, viszont annak stabil ismeretét már az elégséges érdemjegyhez is 

megkövetelik. 

2) Minden mesterszakon két szigorlat van. Mindkettőhöz három-három (első tanév 

mintatantervében szereplő) kötelező tantárgy kapcsolódik, tantárgyanként 4-4 kiemelt 

témakörrel. Az egyes témakörökön belül a számonkérés fókuszát képező ismeretanyagot az 

alcímek/résztémák tartalmazzák. Emellett mindegyik témakörhöz külön írásos tananyag 

(lényegében a tantárgyi jegyzetek kivonata) is kiadásra kerül.  

3) Szigorlat előfeltétele a kapcsolódó három tantárgy teljesítése. (A hiányzó tárgyak a 

szigorlat félévében is felvehetők.) 

4) A szigorlat írásbeli és szóbeli részből áll, az írásbeli rész eredménye alapján 

megajánlott jegyet kaphat a hallgató. Az írásbelin 100 pont szerezhető. Ponthatárok: 51-60 – 

elégséges, 61-70 – közepes, 71-80 – jó, 81-100 – jeles rendszerben szerezhetők. Legalább 

elégséges írásbeli esetén, ha a hallgató nem kap megajánlott jegyet, vagy azt nem fogadja el, 

akkor jelentkeznie kell a szóbeli részre is. A szóbeli részen három tételt (a kiadott témakörök 

alapján) húz, és további 60 pontot szerezhet, amelyből a sikeres teljesítéshez legalább 31 pont 

szükséges. Írásbeli plusz szóbeli esetén a ponthatárok: 81-100 – elégséges, 101-120 – közepes, 

121-140 – jó, 141-160 – jeles. (Sikertelen szóbeli vizsga esetén az írásbelit is meg kell 

ismételni.)  

5) Az írásbeli rész 80 perces, feleletválasztós és igaz-hamis kérdésekből, rövid kifejtős 

kérdésekből, illetve kisebb számítási és ábrarajzolós feladatokból áll. A szigorlat struktúráját 

tekintve nagyon hasonló az egyes tárgyak számonkéréséhez viszonyítva. (Tehát pl. az üzleti 

gazdaságtan tárgy vizsgakérdései, feladattípusai hasonlítanak a gazdasági ismeretek szigorlat 

üzleti gazdaságtan részéhez kapcsolódó kérdésekhez.) Számológép használata megengedett. 

Képletgyűjtemény nem használható. 

6) A „Szigorlati tantárgyak és témakörök” a Képzésspecifikus információk alatt az adott 

képzésnél találhatók 

 

II. Szigorlati tárgyak teljesítése a szorgalmi időszakban 

 

1) Szigorlatok a vizsgaidőszakokban tehetők, a 3. és a 4. félév vizsgaidőszakaiban. Ugyanakkor 

a 3. és 4. félév szorgalmi időszakaiban is lehetőség van az írásbelik letételére, illetve ezek 

alapján megajánlott jegy szerzésére. A szorgalmi időszak alatti lehetőségek extra 

lehetőségek. A hallgató mindkét szigorlati tárgyból megkísérelhet egyetlen alkalommal 

szigorlati írásbeli vizsgát tenni. (A bejelentkezés ellenére való meg nem jelenés is kísérletnek 

számít.) Jelentkezni a Kurzus Moodle felületén kell. 

2) A szorgalmi időszakban tett írásbeli szigorlati vizsgák eredményéről a hallgató a kurzus 

Moodle felületén kap tájékoztatást.  



3) Amennyiben a hallgató az írásbelire legalább elégséges megajánlott jegyet kap (az írásbelin 

100 pont szerezhető, megajánlott jegyek: 51-60 – elégséges, 61-70 – közepes, 71-80 – jó, 81-

100 – jeles), és úgy dönt, hogy azt elfogadja, az érdemjegy szorgalmi időszak végi megajánlott 

jegyként Neptunba történő (Tanulmányi Hivatal általi) rögzítéséig (ez legkésőbb a 

vizsgaidőszak második hetének első napjáig történik meg) nincs további teendője, ezt elfogadni 

majd ott és akkor (a vizsgaidőszak második hetének végéig) tudja.1  

4) Amennyiben a hallgató a szorgalmi időszakban megkísérelt írásbeli szigorlatára legalább 

elégséges megajánlott jegyet kapott, de azt még szóbeli résszel is szeretné kiegészíteni, akkor 

a megajánlott jegyet nem szabad elfogadnia. Ekkor a vizsgaidőszakban csak a szóbeli részre 

kell bejelentkeznie, ahol az írásbeli eredménye a szorgalmi időszakban elért (legalább 

elégséges) eredménye lesz. 

5) A szorgalmi időszak alatti lehetőségek sikertelenségének vagy a megajánlott jegy nem 

elfogadásának nincs következménye. 

7) Szóbeli szigorlat csak a vizsgaidőszakban tehető le. 

 

III. Szigorlati tárgyak teljesítése a vizsgaidőszakokban 

 

1) Amennyiben a hallgató a szorgalmi időszakokban a szigorlati tárgyat nem teljesítette (meg 

sem kísérelte, elégtelen érdemjegyet kapott, vagy a megajánlott jegyet nem fogadta el) a 

vizsgaidőszakban tehet szigorlati vizsgát.  

2) A vizsgaidőszakokban, mindig írásbeli vizsgával kezd a hallgató.2 

3) A vizsgaidőszakban, amennyiben a 100 pontos írásbelin legalább 51 pontot szerzett a 

hallgató, a szóbeli részt kihagyhatja, amit azzal jelez, hogy a következő szóbeli alkalomra nem 

jelentkezik be. Ekkor szigorlati jegye: 51-60 – elégséges, 61-70 – közepes, 71-80 – jó, 81-100 

– jeles. 

4) Szóbeli szigorlatra csak a megelőző írásbeli alkalommal legalább 51 pontot elérőknek szabad 

jelentkezniük, amely jelentkezéssel egyúttal azt is jelzik, hogy írásbeli-szóbeli változatú vizsgát 

kívánnak tenni. Ekkor a szóbeli részen további 60 pontot szerezhetnek, amelyből a sikeres 

teljesítéshez legalább 31 pont szükséges. Írásbeli plusz szóbeli esetén a szigorlati jegyek: 81-

100 – elégséges, 101-120 – közepes, 121-140 – jó, 141-160 – jeles. (Sikertelen szóbeli vizsga 

esetén legközelebb az írásbelit is meg kell ismételni.) A szóbelin szerzett szigorlati jegyük a 

vizsgát követően a Neptunba kerül rögzítésre. E jegy egyébként javítóvizsgával javítható (és 

rontható is), ilyenkor a szigorlatot az írásbelitől kezdődően kell megismételni.  

 

 

 
1 Megajánlott jegy elfogadása csak akkor lehetséges, ha időközben a hallgatónak nincs érvényes 

vizsgajelentkezése. Ugyanott és ugyanígy a magajánlott jegyet el is utasíthatja, illetve a határidőig el nem fogadott 

megajánlott vizsgajegy automatikusan elutasítottként kerül figyelembevételre. (A megajánlott jegy tanulmányi 

rendszerben való rögzítése után viszont a hallgató addig nem jelentkezhet vizsgára, amíg azt el nem utasítja.) 

További vonatkozó szabályok: a megajánlott jegy elfogadása esetén a vizsgajelentkezés tiltott marad a tárgyból; 

az elfogadott megajánlott jegy vizsgán nem javítható; ha a hallgató a megajánlott jegy elfogadása előtt érvényes 

vizsgajegyet szerez, akkor a megajánlott vizsgajegy elutasítottként kerül figyelembevételre. 
2 Kivétel, amikor a szorgalmi időszaki utolsó írásbelijére kapott megajánlott jegyet nem fogadja el, mert ezen az 

írásbelin szerzett pontszámát szeretné a vizsgaidőszakban írásbelinek beszámíttatni (ezt külön nem kell 

kérvényezni), és ekkor (csak egyetlen alkalommal) a vizsgaidőszakban csak szóbeli vizsgát tesz, így rögtön erre 

jelentkezik. (Ennek esetleges sikertelensége esetén viszont már újra kell írásbeliznie is.) 



III. Egyéb  

1) Amennyiben a hallgató javítani szeretné az írásbeli szigorlati vizsgára kapott érdemjegyét, 

vagy vizsgája elégtelen lett, akkor az adott szigorlathoz tartozó mindhárom tárgyból újra meg 

kell írja az írásbeli vizsgát, nincs arra lehetőség, hogy csak az egyiket, vagy kettőt ismételjen 

meg. 

2) Az egyetemi oklevél minősítését az ELTE Hallgatói Követelményrendszere (HKR, 360. §) 

értelmében a GTK mesterképzési szakjain az alábbi öt érdemjegy két tizedesjegyre kerekített 

számtani átlaga alapján határozzák meg: két szigorlat érdemjegye, két záróvizsgatárgy 

érdemjegye és szakdolgozat érdemjegye. 

 


