
Az alábbi lépések szükségesek a záróvizsgázás lebonyolításához: 

 
1.) Végzős Hallgatók Nyilatkozatának leadása a Tanulmányi Osztályon  

(Leadási határideje: 2020. március 31. kedd, 12.00 óráig) 

A nyomtatványt minden záróvizsgázó hallgatónak pontosan kitöltve, a személyi igazolvány és 

lakcím kártya bemutatása mellett kell leadni a T.O.-n, Bertalan Ibolya előadónak (Főépület, 2. 

emelet, 238. iroda). 

 

A nyilatkozat letölthető: btk.unideb.hu -> Hallgatóknak -> Nyomtatványok-> Végzős 

hallgatók nyilatkozata (szakirányú továbbképzésben végző hallgatók esetén 

 

Ha nem tudja valaki személyesen leadni a nyilatkozatot, azt e-mailben vagy postán is 

elküldheti Bertalan Ibolyának, de ebben az esetben a személyi igazolvány és a lakcímkártya 

kétoldalas másolatát is mellékelje, valamint ellenőrizze a Neptunban e-mail és lakcímét, és ha 

eltérést tapasztal, azt is írja meg! 

 

Meghatalmazott által is le lehet adni a végzős nyilatkozatot, de azt is ugyanezekkel a 

feltételekkel, kiegészítve a kari honlapról letöltött és kitöltött meghatalmazással. 

 

Fontos! Amennyiben a későbbiekben valaki a nyilatkozat leadása után eláll a szándékától 

(hogy záróvizsgát tesz), mindenképpen jelezze Bertalan Ibolyának e-mailben! 

 

 

2.) KÖNYVTÁRI IGAZOLÁS 

Leadási határideje: a záróvizsgát megelőző 7. munkanappal bezárólag. A záróvizsga 

várhatóan június első hetében lesz. 

 

A záróvizsgára bocsáthatóság további feltétele, hogy nem lehet tartozás az Egyetemi 

Könyvtár, illetve a szakos (intézeti) könyvtár felé. A szükséges nyomtatvány letölthető az 

intézeti honlapról, amelyet a két könyvtárral történő leigazolást követően a Tanulmányi 

Osztályon Bertalan Ibolyának kell leadni (Főépület 2. em. 238.). A könyvtári igazolást 

minden záróvizsgázni kívánó hallgatónak le kell adnia, függetlenül attól, hogy valaki be volt-

e iratkozva a könyvtárakba vagy sem. Fontos! Aki jelenleg beiratkozott tagja a könyvtárnak, 

az igazolás kiállításával egyidejűleg megszűnik a könyvtári tagsága is, ezért aki még szeretne 

kölcsönözni, javasoljuk, hogy minél később igazoltassa le a nyomtatványt. 

 

A nyomtatvány letölthető az alábbi linkről: 

http://psycho.unideb.hu/elemek/nyomtatvanyok/Konyvtari_igazolas.pdf 

 

 

3.) DEA elfogadásról szóló nyomtatott igazolás leadása (TO, Bertalan Ibolya részére) 

 

Leadási határideje: a záróvizsgát megelőző 7. munkanappal bezárólag. A DEA feltöltés 

elfogadásáról szóló visszaigazoló e-mail üzenetet mindenkinek a SAJÁT 

levelezőrendszeréből kell kinyomtatnia és leadnia. Természetesen postai úton is el lehet 

juttatni az igazolásokat Bertalan Ibolya részére. 

 

 

 

 

http://btk.unideb.hu/
http://psycho.unideb.hu/elemek/nyomtatvanyok/Konyvtari_igazolas.pdf


4.) Abszolutórium igénylési kérelem leadása  

(Pszichológiai Intézet, Czeglédi-Hamza Renáta részére) 

Határidő: az utolsó érdemjegy megszerzését és Neptunba történő beírását követő 3 

munkanapon belül, de legkésőbb a záróvizsgát megelőző 7.munkanappal bezárólag. 

 

Amint arról értesülhetett, az elektronikus leckekönyves hallgatóknak le kell adniuk az 

abszolutórium igénylési kérelmet, ugyanis az intézeteknek ezen a nyomtatványon kell 

leigazolniuk a tanulmányok befejezéséhez szükséges tárgyak teljesítését. Ezt a nyomtatványt 

kitöltve az utolsó érdemjegy megszerzését és Neptunba történő beírását követő 3 munkanapon 

belül kell leadnia. Természetesen postai úton is el lehet juttatni Czeglédi-Hamza Renátának. 

(DE-BTK, Pszichológiai Intézet,  

4002 Debrecen, Pf. 400.) 

 

Az abszolutórium igénylési kérelem elérhető és letölthető az alábbi linkről: 

https://mad-

hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20t%C3%A1rak/Kari%20t%C3%A1r

ak/BTK/Dokumentumt%C3%A1r/Nyomtatv%C3%A1nyok,%20bizonylatok/Tanulm%C3%A

1nyi%20Oszt%C3%A1ly%20dokumentumai/38-Abszolutorium_igenyles-

SI_SZV_eindex.pdf 

 

Leadást követően az abszolutórium igénylési kérelemmel további teendő nem lesz, a 

hitelesítésre leadott dokumentumokat az intézet adja át a Tanulmányi Osztálynak. 

 

 

5.) Záróvizsga időszakra történő jelentkezés a Neptunban 

 

Csak az "időszakra" kell jelentkeznie a Neptunban, nem a konkrét vizsganapra! 

A záróvizsga jelentkezési időszak:  

2020. április 27. (hétfő) 8.00 – 2019. június 5. (péntek) 20.00 óra 

További információk a Tanulmányi Osztály végzős hallgatóknak szóló tájékoztató levelében:  

https://btk.unideb.hu/hu/node/110 

 

 

ZÁRÓVIZSGA ELŐFELTÉTELEK: 

 

Összefoglalva: ha Ön záróvizsgázni szeretne a 2019/20/2. félévben, az  

alábbi feltételeknek kell megfelelnie (nem időrendi sorrend!): 

1. végzős hallgatók nyilatkozatának leadása a Tanulmányi Osztályon 

2. abszolutórium megszerzése (a szakhoz előírt kreditek megszerzése), 

3. legalább elégséges érdemjegyű szakdolgozat megléte, 

4. szakdolgozat feltöltése a DEA-ba és az igazolás leadása a TO-n, 

5. könyvtári igazolás leadása a TO-n (akkor is kell kérni az egyetemi és  

    a szakos könyvtáraktól, hogyha nem volt könyvtári tag!), 

6. mindenféle – nemcsak a karral, de az egyetemmel szemben fennálló –  

pénzügyi tartozás rendezése (kollégiumi díj is), 

7. záróvizsgára jelentkezés a szaknál (intézetben, tanszéken), 

8. záróvizsga időszakra jelentkezés a Neptunban. 

 

 

 

https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20t%C3%A1rak/Kari%20t%C3%A1rak/BTK/Dokumentumt%C3%A1r/Nyomtatv%C3%A1nyok,%20bizonylatok/Tanulm%C3%A1nyi%20Oszt%C3%A1ly%20dokumentumai/38-Abszolutorium_igenyles-SI_SZV_eindex.pdf
https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20t%C3%A1rak/Kari%20t%C3%A1rak/BTK/Dokumentumt%C3%A1r/Nyomtatv%C3%A1nyok,%20bizonylatok/Tanulm%C3%A1nyi%20Oszt%C3%A1ly%20dokumentumai/38-Abszolutorium_igenyles-SI_SZV_eindex.pdf
https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20t%C3%A1rak/Kari%20t%C3%A1rak/BTK/Dokumentumt%C3%A1r/Nyomtatv%C3%A1nyok,%20bizonylatok/Tanulm%C3%A1nyi%20Oszt%C3%A1ly%20dokumentumai/38-Abszolutorium_igenyles-SI_SZV_eindex.pdf
https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20t%C3%A1rak/Kari%20t%C3%A1rak/BTK/Dokumentumt%C3%A1r/Nyomtatv%C3%A1nyok,%20bizonylatok/Tanulm%C3%A1nyi%20Oszt%C3%A1ly%20dokumentumai/38-Abszolutorium_igenyles-SI_SZV_eindex.pdf
https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20t%C3%A1rak/Kari%20t%C3%A1rak/BTK/Dokumentumt%C3%A1r/Nyomtatv%C3%A1nyok,%20bizonylatok/Tanulm%C3%A1nyi%20Oszt%C3%A1ly%20dokumentumai/38-Abszolutorium_igenyles-SI_SZV_eindex.pdf
https://btk.unideb.hu/hu/node/110

