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Budapest, 2021. március 26. 
Tisztelt Kollégák! Kedves Végzős Hallgatók! 
 
Egyetemünk jelenlegi szabályozása szerint a szakdolgozatokat, szakdolgozati portfóliókat, portfóliókat és záródolgozatokat 
papíralapon, bekötve is le kell adni. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy kialakítsunk egy olyan repozitóriumot, amely 
alapján biztosítható lesz az elektronikusan feltöltött dolgozatok hosszú távú, visszakereshető tárolása. Sajnos azonban az 
idei tanévben ez egészen biztosan nem fog elkészülni, így az Önök esetében továbbra is be kell kérnünk a Tanulmányi- és 
Vizsgaszabályzat (TVSz.) szerint kinyomtatott és bekötött szakdolgozatot, szakdolgozati portfóliót, portfóliót és 
záródolgozatot.  
 
A tavalyi évben a nyelvvizsgamentesség miatt mindenki, aki sikeres záróvizsgát tett, oklevelet is kapott, így elegendő volt a 
sikeresen megvédett dolgozatát a diploma átvételekor leadni. A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a tavalyi 
kedvezmény már nem érvényesül, így mindenki csak a szakjára vonatkozó nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatását követően 
kaphat oklevelet (amennyiben nyelvvizsga szükséges az oklevél kiállításához és átvételéhez) (sajtóból szerzett információk 
alapján a jogalkotó nem kíván változtatni ezen a szabályozáson). Tekintettel erre, idén lesznek olyan, most sikeres 
záróvizsgát tevő hallgatók, akik – adott esetben – csak évek múlva tudnak nyelvvizsga-bizonyítványt bemutatni; ugyanakkor 
a sikeresen megvédett szakdolgozatot már a védést követően kereshetővé kell tennünk.  
 
A fentiek alapján úgy határoztam, hogy a Neptunba feltöltött szakdolgozat, szakdolgozati portfólió, portfólió és 
záródolgozat TVSz. 77.§-a szerint kinyomtatott és bekötött példányát 2021. május 31-ig (péntek) kell a Tanulmányi Osztályra 
eljuttatniuk személyesen vagy postai úton (egy példány elegendő). A Pszichológiai Intézet, továbbá a Pszichológiai 
Továbbképző Központ hallgatóinak (Pszichológia alap- és mesterszak; Gazdaságpszichológia, Üzleti etika, Szervezeti 
önismeret, Képi kifejezéspszichológiai, Online mentálhigiénés szakirányú továbbképzés, Mentálhigiénés szakirányú 
továbbképzés, Rajzvizsgálati szaktanácsadó, Szupervizor, Szupervizor-Coach) szintén ezen határidőig, 2021. május 31-ig kell 
a 1037 Budapest, Bécsi út 324. címre  eljuttatni a dolgozat kötött példányát.  Postai úton történő megküldés esetén 
javasoljuk, hogy a beérkezési határidő előtt legalább 8 munkanappal adják fel dolgozatukat ajánlottan. Kérem, hogy postai 
feladás esetén a feladóvevényt a feladást követően haladéktalanul küldjék meg a tanulmányi ügyintézőjüknek e-mailben. 
Személyes leadás esetén a Tanulmányi Osztály ügyfélszolgálata áll rendelkezésre ügyfélszolgálati időben. Az ügyfélszolgálat 
nyitva tartásáról a honlapon tudnak tájékozódni. 
 
Tisztában vagyunk vele, hogy a jelenlegi lezárások miatt az érintett vállalkozások egy része zárva van, vagy csak (felár 
ellenében történő) kiszállítással vállalnak szakdolgozat bekötéseket. Bízunk benne, hogy mire a beköttetés ideje elérkezik, 
addigra ezek az üzletek is kinyithatnak. Amennyiben 2021. május 10. napján az érintett üzleteknek még mindig zárva kell 
lenniük, úgy a jelenlegi szabályozást módosítani fogom.  
 
Megértésüket ezúton is köszönöm. 
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