
Tájékoztató a záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában oklevelet nem kapott hallgatók 

teendőivel kapcsolatban az oklevél megszerzéséhez 

 

Tisztelt Hallgató! 

 

 „A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és hallgatókat érintő 

intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet” 6. §-a alapján „aki 2020. 

augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt 

nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól”. 

Az oklevél kiállításához az alábbit kell tennie, ha legkésőbb a 2019/20/1. félév záróvizsga 

időszakában tett sikeres záróvizsgát, de nem tett eleget a nyelvvizsga követelmény(ek)nek: 

1. a kari honlap (btk.unideb.hu) Hallgatóknak – Nyomtatványok, űrlapok menüpont alól 

töltse le a „ZÁRÓVIZSGÁZOTT, NYELVVIZSGA HIÁNYOS HALLGATÓ 

KÉRELME AZ OKLEVÉL KIÁLLÍTÁSÁHOZ …” című nyomtatványt, és azt 

olvasható írással (.pdf esetén) vagy gépírással (.doc esetén) töltse ki és email-en küldje 

el a DE-BTK Tanulmányi Osztály munkatársának, Katona Juditnak a 

katona.judit@arts.unideb.hu email címre; 

 

2. a kérelem mellé csatolja személyi igazolványa és lakcímkártyája kétoldalas 

másolatát is, mert a Tanulmányi Osztály munkatársainak a Neptunban frissíteniük 

kell az oklevél kiállíthatóságához a személyes adatokat!  

A Tanulmányi Osztály munkatársai az oklevél nyomtatását akkor tudják elindítani, ha Ön a 

kitöltött kérelmet az igazolványok másolatával együtt maradéktalanul megküldi. 

A sikeres adategyeztetés lezárulta után a Hallgatói Szolgáltató Központ (HAK, volt HSZK) 

munkatársai kinyomtatják a Neptunból  

- az elkészült oklevelet,  

- az oklevélmellékletet - ha tanulmányait a 2006/2007. tanévben vagy azt követően 

kezdte meg alapképzésben (BA) vagy mesterképzésben (MA), 

- törzslap kivonatot (= elektronikus „leckekönyv” – ha tanulmányait a 2011/12/1. 

félévben vagy azt követően kezdte meg – a korábban kezdett hallgató a papír alapú 

leckekönyvét kapja meg, ha az a Tanulmányi Osztályon van).  

Az elkészült dokumentumokat a megfelelő vezetői (rektor, dékán) aláírás után a Tanulmányi 

Osztály a hallgató által a nyomtatványon megadott címre postázza hivatalos iratként. 

 

KÉRJÜK, CSAK AKKOR TÖLTSE KI A KÉRELMET ÉS KÜLDJE AZT EL A DE-

BTK TANULMÁNYI OSZTÁLYRA, HA 2020. JÚLIUS 31-IG MÉG NEM 

IGÉNYELTE MEG AZT A https://kerdoivek.unideb.hu/oklevel-igenyles FELÜLETEN! 

 

 

Debrecen, 2020. július 31.                                                               Bartáné Kustár Katalin s.k. 

tanulmányi osztályvezető 


