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Szakdolgozati kérelmek 

2021/2022/2 félév. 

 
  

Kedves Hallgató! 
 
 
A szakdolgozat készítéssel és leadással, valamint a záróvizsgajelentkezéssel kapcsolatban a 
hatályos TVSZ alapján az alábbi kérelmek érhetőek el a Neptunban: 
 
1. Kérelem neve: Kérelem szakdolgozat nyilvánosság korlátozására 

1.1. Beadásra jogosultak: Szakirányú továbbképzés, executive MBA képzés és részidős képzések 

hallgatói képzések aktív státuszú hallgatói, a szakszeminárium tantárgy teljesítése alatt. 

1.2. Benyújtási időszak: A kérelmet a témaválasztással egyidejűleg, de legkésőbb a 

Szakszeminárium 2. vagy azzal egyenértékű tantárgy felvételének félévében kell benyújtani: 

folyamatosan, de 2021/2022/2 félévben a szakdolgozat leadóknak a szakdolgozatleadási 

időszak kezdetéig: 2022.04.19 23:59 

1.3. Nem díjköteles 

1.4. A döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak. 

 

2. Kérelem neve: Kérelem szakdolgozati téma vagy konzulens, vagy téma és konzulens 

megváltoztatásának kérelme  

2.1. Beadásra jogosultak: minden aktív hallgatói jogviszonyú hallgató az adott képzésen, aki már 

felvette a szakszeminárium tantárgyat 

2.2. Benyújtási időszak: A kérelmet a Szakszeminárium 2. vagy azzal egyenértékű tantárgy 

felvételének félévében, legkésőbb a félév ötödik hetének végéig nyújthatja be. Folyamatosan, 

de a 2021/2022/2 félévben a szakdolgozat leadóknak: 2022.03.06. 23:59 

2.3. Díjköteles kérvény HTJSZ 4 melléklet: 8000 Ft/kérelem 

2.4. A döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak. 

 

3. Kérelem neve. Kérelem szakdolgozat készítés folytatásra, leadására (hallgató 

jogviszony alatt) 

3.1. Beadásra jogosultak: minden képzés aktív státuszú hallgatója, aki szakszeminárium 2.vagy az 

azzal egyenértékű tantárgyat az adott képzésen sikeresen teljesítette, de a szakdolgozatát nem 

adta le. 

3.2. Benyújtási időszak: A kérelmet a szakdolgozatleadás szerinti félév regisztrációs időszakának 

végéig lehet benyújtani. 2022.01.19 12:00 -2022.02.13. 23:59 

3.3. Díjköteles díj: HTJSZ 4 melléklet: 8000 Ft/kérelem 

3.4. A döntés rendelkezik a szakdolgozat-konzultáció tantárgy (szakszeminárium kiegészítő 

kurzus) felvételéről. 

 

4. Kérelem neve: Kérelem végbizonyítvány kiállítása után szakdolgozat folytatásra vagy 

szakdolgozat aktualizálásra. 

(hallgató jogviszony után) 

4.1. Beadásra jogosultak: minden képzés végbizonyítványt szerzett hallgatója. 

4.2. Benyújtási időszak: A kérelmet a szakdolgozatleadás szerinti félév regisztrációs időszakának 

végéig lehet benyújtani. 2022.01.19 12:00 -2022.02.13. 23:59 

4.3. Első benyújtása díjmentes, a második kérelem (engedély utáni váltási kérelem) díjköteles: 

HTJSZ 5 melléklet: 10000 Ft/kérelem 

4.4. A folytatás vagy az aktualizálás engedélyezése után a szakdolgozat-konzultáció tantárgy 

(szakszeminárium kiegészítő kurzus) felvétele kötelező, díja 50000Ft. 
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5. Kérelem záróvizsga letételére végbizonyítvány kiállítást követő két éven túl vagy 7 

éven túl 

5.1. Beadásra jogosultak: minden végbizonyítványt szerzett tanulmányi státuszú hallgató, aki 

5.1.1. 2011/2012 tanévvel bezáróan beiratkozó hallgatók esetén végbizonyítvány kiállítást 

követő 7 éven túl. (2014/2015/2 félévben vagy ezt megelőzően végbizonyítványt 

szerzett.) 

5.1.2. 2012/2013 tanévben és azt követően beiratkozó hallgatók esetén: végbizonyítvány 

kiállítást követő 2 éven túl a végbizonyítvány kiállítást követő 5 évig bezárólag. 

(2016/2017/1 félévben vagy utána, legkésőbb 2019/2020/2 félévben szerezte meg a 

végbizonyítványt.) 

5.2. Benyújtási határidő: A volt hallgató a záróvizsgázási szándékát a szakdolgozat-leadási 

határidőig adhatja le, 2022.01.19 12:00 - 2022.05.02. 23:59-ig. 

5.3. Nem díjköteles 

 

6. Szakszeminárium kiegészítő I. tantárgy 

 

A Neptunban a szakszeminárium kiegészítő tárgyakat hoztunk létre. A kurzus felvételének 

hallgatói jogviszony alatt nincs díja, hallgatói jogviszony megszűnése után 50000 Ft. 

 

Amennyiben a hallgatónak a szakdolgozatírást folytatni vagy aktualizálni kell, a tantárgyat a 

tanulmányi előadó veszi fel és veti ki az 50000 Ft-t az érintettek számára. 

 


