
TÁJÉKOZTATÓ 

 

a Kormányzás és vezetés mesterszak 2021/2022. tanév 4. féléves tanulmányok zárásáról 

 

 

1) A záróvizsga 

 

A záróvizsgára bocsátás feltételei 

A záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- az abszolutórium (végbizonyítvány megszerzése), 

- a bírálaton részt vett diplomamunka. 

 

A záróvizsga részei 

A záróvizsga részei: 

- a diplomamunka eredményes megvédése; 

- a szóbeli komplex záróvizsga.  

 

A záróvizsga egy időpontban zajló két részből álló vizsgatípus. Időtartama átlagosan 30 

perc/hallgató. 

 

a) Első része a bírálaton már részt vett diplomamunka védése és értékelésének 

megállapítása. A záróvizsga bizottság külön, ötfokozatú érdemjegyet ad a 

disszertációra. A védés során max. 10 percben szóban ismertetni kell a munka 

legfontosabb téziseit és válaszolni a bíráló, illetve  a Bizottság által feltett kérdésekre.  

 

 

b) A záróvizsga második része: a hallgató által a 2021-ben megkezdett egyéni kutatás 

eredményeinek bemutatása: egy kiválasztott szakpolitikai részterületen tervjavaslat készítése a 

2025-ig végrehajtható szakpolitikai intézkedésekre 

 a terület legfontosabb problémáinak azonosítása, helyzetelemzés és helyzetértékelés, 

 a jövőkép meghatározása, 

 a jövőképen alapuló kiemelt célok meghatározása, és azok mérhetősége, 

 a kormányzati beavatkozási irányok, kockázatok és a fontosabb eszközök 

meghatározása. 

A kutatás eredményeinek bemutatása a hallgató által egy 10 -15 oldalból álló ppt vetítésével és 

bemutatásával történik. A Bizottság az előadás alapján kérdéseket tesz fel a vizsgázónak. 

 

A szóbeli vizsgán értékelendő kompetenciák: 

- az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása; 

- a téma kifejtésének logikus felépítése, a szaknyelv helyes alkalmazása; 

- a vizsgázó szakirodalmi rendszerező és probléma-elemző képessége, 

- szakemberekkel történő világos kommunikáció és érvelés. 

 

A szóbeli vizsga értékelésének szempontjai: 



- a hallgató egy végzett kormányzás - és vezetéstudományok mestertől elvárható szintű 

általános szakmai tájékozottsággal rendelkezik a kormányzással és vezetéssel 

összefüggő kérdésekben, 

- ismeri és átlátja a magyar és nemzetközi stratégiák alapkérdéseit, az 

intézményrendszert, a jó gyakorlatokat, 

- szakmai elemzési, érvelési és kommunikációs képességei megfelelő szintű, 

- és összességében a Bizottság szerint elégségesen/közepesen/jól vagy kiválóan (vagy 

elégtelenül) felkészültnek tekinthető a kormányzati igazgatás és közigazgatás számára 

vezetői feladatellátásra.  

 

 

A záróvizsga eredménye 

A záróvizsga eredménye megállapításának módja.  

 

A TVSZ értelmében a záróvizsga érdemjegyét a kapott osztályzatok számtani átlaga adja. 

Bármelyik elem vizsgatételére kapott elégtelen osztályzat esetében a záróvizsga értékelése 

elégtelen. A több elemből álló záróvizsga esetén az egyes elemeket külön érdemjeggyel kell 

értékelni. 

A záróvizsga eredményét – a részeredményeinek egyszerű átlaga képezi, az alábbiak szerint: 

 

ZvÖ=(Dm + Zv) / 2 

 

Azaz a záróvizsga összesített eredménye a diplomamunkára adott egy osztályzat és a záróvizsga 

szóbeli részére adott egy osztályzat összegének egyszerű számtani átlaga. 

 

 

2) A diplomamunka 

 

A mesterképzésben részt vevő hallgató a képzési és kimeneti követelményekben 

meghatározottak szerint diplomamunkát készít. A diplomamunka a szakképzettségnek 

megfelelő alkotó jellegű, témavezető vagy konzulens irányításával egy félév alatt elvégezhető, 

önálló munkával megoldható feladatról készült dolgozat, amely tanúsítja, hogy a hallgató 

jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az 

eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, a 

szakképzettségnek megfelelő önálló munka végzésére. 

A hallgató a diplomamunka készítés kurzus teljesítéséért kreditet szerez. A diplomamunka 

benyújtása és megvédése az abszolutórium megszerzésének nem előfeltétele (de a 

záróvizsgának igen!). 

 

A diplomamunka témaválasztás a Neptun egységes tanulmányi rendszeren keresztül történik a 

tanév időbeosztása szerinti időintervallumban. 

A hallgató diplomamunka elkészítése során köteles legalább három alkalommal –írásban is 

igazoltan - konzultálni az őt segítő témavezetővel vagy konzulenssel, továbbá az elkészült 

dolgozatot az egyezőségkereső szoftverrel történő ellenőrzésre megküldeni. Csak azok a 

dolgozatok kerülhetnek védésre, melyek ellenőrzésre kerültek. 

Az elkészült diplomamunkák benyújtása a Neptun rendszeren keresztül történik, ennek 

határideje nyári záróvizsga időszak esetén április 30., a téli záróvizsga esetén november 30. 

Amennyiben a hallgató ezen időpontig a dolgozatot nem nyújtja be, úgy az azt követő 

záróvizsgaidőszakban záróvizsgát nem tehet. A diplomamunka benyújtása akkor tekinthető 

érvényesnek, ha a hallgató a diplomamunkával együtt teljeskörűen benyújtja (feltölti) a 



Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 5. számú mellékletének VII. fejezetében meghatározott 

dokumentumokat is. 

 

A diplomamunka elkészítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit  

 

A diplomamunka tantárgya: 

- ÁKÖZIGMDM001, Diplomamunka-készítés, 10 kredit 

 

A diplomamunka elkészítésének rendjét, tartalmi és formai követelményeit egyebekben a 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat határozza meg. 

 

 

3) Az oklevél 

 

Az oklevél kiadásának feltétele 

Az oklevél kiadásának feltétele: 

- az eredményes záróvizsga, továbbá 

- a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott alábbi idegennyelvi 

követelmény teljesítése: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamely 

hivatalos idegen nyelvéből államilag elismert, legalább két középfokú (B2) komplex 

típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy egy felsőfokú (C2) komplex típusú nyelvvizsga-

bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése 

szükséges. 

 

 

Az oklevél minősítésének megállapítása 

Az oklevél minősítését az alábbiak egyszerű átlaga adja meg:  

a) a záróvizsga összesített eredménye (ZvÖ) 

b) a teljesített félévek (két tizedesig kifejezett) súlyozott tanulmányi átlagainak átlaga: 

(ZvÖ + (Á1+…+Án)/n) / 2 

 

Az oklevél minősítésének megállapítása az alábbi határértékek figyelembevételével történik, 

ha a fenti módszer alapján számított érték: 

a) kitűnő, ha az átlag 5,00 

b) jeles, ha az átlag 4,51-4,99 

c) jó, ha az átlag 3,51-4,50 

d) közepes, ha az átlag 2,51-3,50 

e) elégséges, ha az átlag legalább 2,00 – de legfeljebb 2,50. 

 

Kiváló eredménnyel végez az a hallgató, akinek oklevél-minősítése kitűnő. Kiváló 

eredménnyel végez továbbá az is, akié jeles, valamint az összes többi vizsgájának és gyakorlati 

jegyének átlaga legalább 4,51. 

 

 

2022.03.07. 

 

Kis Norbert, szakfelelős egyetemi tanár 


