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ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 
(MSc képzés) 

 
2021. május 18-án  megjelent 5/2021. (V. 18.) sz. rektori utasítás az Óbudai Egyetem záróvizsgáztatási rendjéről 

a 2020/2021. tanév 2. félévében, a veszélyhelyzetre tekintettel, amely tartalmazza a záróvizsga szervezésével 

kapcsolatos szabályokat és határidőket. Ennek értelmében: 

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon a záróvizsgákat online módon szervezzük a 

BigBlueButton rendszeren keresztül 2021. június 22-én. 

A védés és a záróvizsga szervezés online lebonyolítása Intézeti, Tanszéki körben történik az egyes szakokhoz, 

specializációkhoz kapcsolódóan, így a védés időpontjáról, a bizottságok beosztásáról az Intézetek, Tanszékek 

gondoskodnak. Az online elérhetőség (BBB link, belépési kód) az MSc gépészmérnöki szak 

hegesztéstechnológiai szakirányos hallgatóknak: 

http://bbb.banki.hu/b/reg-jxg-jwq , illetve 

https://bbbaat.banki.hu/b/dr--cxj-p4c-dkn , a mellékelt táblázat szerint. 

A záróvizsga nyilvánossága csak az adott időpontra beosztott résztvevők számára biztosított. 

A vizsga menete online rendszerben: 

 A diplomamunka prezentálása és megvédése. 

 A vizsgabizottság értékeli és közli a védés eredményét. 

 Szóbeli vizsga a tantervnek megfelelő tantárgyakból. A hallgatónak felkészülési idő nélkül kell megkez-

denie a vizsgát. A záróvizsga bizottság tagjai - a helyzetre való tekintettel - a hallgatókat kérdésekkel, 

felvetésekkel segítik a vizsga sikeres lebonyolításában. 

 A vizsgabizottság értékeli a hallgató válaszait és közli a tantárgyi vizsgák eredményét. 

A záróvizsga online rendszerben történő sikeres lebonyolítása érdekében a következő technikai feltételek szük-

ségesek minden hallgató esetében: 

- stabil, szélessávú internetkapcsolat, 

- működő mikrofon és kamera. 

Amennyiben a hallgató kapcsolata a záróvizsgája alatt megszakad, a saját idősávján belüli újra csatlakozáskor új 

kérdést kap az adott tárgyból. Ismételten megszakadó kapcsolat esetén új vizsgaidőpontban kezdi meg a záró-

vizsgáját. 

A záróvizsga előtt online konzultáció lesz 2021. június 15-én kedden 14 órától, melyet a fent megadott bbb 

linken tartunk. Ez egyben a próbája annak, hogy a záróvizsgázó hallgatók tudnak-e kapcsolódni a rendszerhez, 

illetve a kommunikáció zavartalan-e a vizsgabizottság és a vizsgázók között. 

 

Budapest, 2021. május 25. 

Ráthy Istvánné Dr. 

                                                                                                                                                    tárgyfelelős 
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