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Eljárásrend jogász szak, nappali és levelező munkarenden  

a Szakdolgozat védéshez és 

az abszolutórium megszerzéséhez a 2020/2021. tanévtől 
 

Amennyiben a hallgató a 2020/2021. tanév tavaszi félévében kívánja a záróvizsgáit 

megkezdeni, a Szakdolgozatot 2021.01.18-ig kell megírni és leadni a Tanulmányi Osztályon 

az alábbiak szerint: 

 

1. A szakdolgozat terjedelme minimálisan 2 ív (80.000 betűhely, kb. 40 oldal), amelynek 

tartalmaznia kell a forrásmunkák jegyzékét is.  

Tartalmi és formai követelmények: https://ajk.pte.hu/sites/ajk.pte.hu/files/2019-10/dolgozatok-

tartalmi-es-formai-kovetelmenyei.pdf 

2. A szakdolgozatot egy példányban, összefűzött, vagy más maradandó és áttekinthető 

formában kell a Tanulmányi Osztályon leadni, valamint elektronikus úton – pdf 

formátumban – a Neptunba kell feltölteni az alábbiak szerint: 

o A bekötött szakdolgozatot a Tanulmányi Osztályon kell leadni, a konzulens által 

aláírt Konzultációs lappal együtt. 

o Szakdolgozat leadási időszak: 2021. január 11 – 2021. január 18. 

o A leadást követően a hallgatónak 48 óra áll rendelkezésére, hogy a Neptunba 

feltöltse a szakdolgozatát: Tanulmányok / Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés 

fülön. 

o A TO-n leadott szakdolgozatok kizárólag a Neptunba való feltöltés után kerülnek a 

Tanszékekre elbírálásra, ezért kérjük, e-mailben jelezze tanulmányi előadójának a 

sikeres feltöltést. 

o A szakdolgozathoz mellékelni kell a konzultációs lapot, amelyen fel kell tüntetni 

a konzulens nevét és a tanszék megnevezését.  

o A szakdolgozatot az Összegzés végén, de még az Irodalomjegyzék előtt alá kell 

írni. 

3. Az eredményes védést követően a hallgató – az értékeléssel együtt – az illetékes 

Tanszéken szakdolgozatát visszakapja. A tanszékek a konzultációs lap nyomtatványon 

feltüntetik a szakdolgozat érdemjegyét és ezt a nyomtatványt 3 napon belül visszaküldik 

a Tanulmányi Osztályra. Ezt követően a Tanulmányi Osztály a Neptunban rögzíti az 

eredményeket. 

4. Szakdolgozat védési időszak: 2021. január 19 – 2020. február 5. 

5. A hallgatónak a Szakdolgozatot, mint tantárgyat a félév tantárgyfelvételi időszakának 

végéig fel kell vennie, ahova a védés eredményét a Tanulmányi Osztály rögzíti. 

Tantárgyfelvételi időszak vége: 2021. február 7. 

 

A szakdolgozat megvédése az abszolutórium kiállításának, és így a záróvizsgák 

megkezdésének feltétele! 

 

6. A sikeres védést követően a hallgatónak legkésőbb 2021. február 7-ig kell leadni 

abszolutórium iránti kérelmét, amennyiben a 2021. februári Európajog záróvizsgán 

részt kíván venni.  

Jelentkezési határidő Európajog záróvizsgára: 2021.02.08. 16 óra 

 

 

https://ajk.pte.hu/sites/ajk.pte.hu/files/2019-10/dolgozatok-tartalmi-es-formai-kovetelmenyei.pdf
https://ajk.pte.hu/sites/ajk.pte.hu/files/2019-10/dolgozatok-tartalmi-es-formai-kovetelmenyei.pdf
https://ajk.pte.hu/hu/hallgatoknak/informaciok/nyomtatvanyok
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Amennyiben a hallgató a 2021/2022 őszi félévében kívánja a záróvizsgáit megkezdeni, úgy 

a Szakdolgozatot 2021.08.27-ig szükséges megírni és leadni a Tanulmányi Osztályon az 

alábbiak szerint: 

 

1. A szakdolgozat terjedelme minimálisan 2 ív (80.000 betűhely, kb. 40 oldal) amelynek 

tartalmaznia kell a forrásmunkák jegyzékét is.  

Tartalmi és formai követelmények: https://ajk.pte.hu/sites/ajk.pte.hu/files/2019-10/dolgozatok-

tartalmi-es-formai-kovetelmenyei.pdf 
2. A szakdolgozatot egy példányban, összefűzött, vagy más maradandó és áttekinthető 

formában kell a Tanulmányi Osztályon leadni, valamint elektronikus úton – pdf 

formátumban – a Neptunba kell feltölteni az alábbiak szerint: 

o A bekötött szakdolgozatot a Tanulmányi Osztályon kell leadni, a konzulens által 

aláírt Konzultációs lappal együtt. 

o Szakdolgozat leadási időszak: 2021. augusztus 16 – 2021. augusztus 27. 

o A leadást követően a hallgatónak 48 óra áll rendelkezésére, hogy a Neptunban 

feltöltse a szakdolgozatát: Tanulmányok / Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés 

fülön. 

o A TO-n leadott szakdolgozatok kizárólag a Neptunba való feltöltés után kerülnek a 

Tanszékekre elbírálásra, ezért kérjük, e-mailben jelezze a tanulmányi előadójának 

a sikeres feltöltést. 

o A szakdolgozathoz mellékelni kell a konzultációs lapot, amelyen fel kell tüntetni 

a konzulens nevét és a tanszék megnevezését.  

o A szakdolgozatot az Összegzés végén, de még az Irodalomjegyzék előtt alá kell 

írni. 

3. Az eredményes védést követően a hallgató – az értékeléssel együtt – az illetékes 

Tanszéken szakdolgozatát visszakapja. A tanszékek a konzultációs lap nyomtatványon 

feltüntetik a szakdolgozat érdemjegyét és ezt a nyomtatványt 3 napon belül visszaküldik 

a Tanulmányi Osztályra. Ezt követően a Tanulmányi Osztály a Neptunban rögzíti az 

eredményeket. 

4. Szakdolgozat védési időszak: 2021. augusztus 30 - 2021. szeptember 10. 

5. A hallgatónak a Szakdolgozatot, mint tantárgyat a félév tantárgyfelvételi időszakának 

végéig fel kell vennie, ahova a védés eredményét a Tanulmányi Osztály rögzíti. 

Tantárgyfelvételi időszak vége: 2021. szeptember 10. 

 

A szakdolgozat megvédése az abszolutórium megszerzésének és így a záróvizsgák 

megkezdésének feltétele! 

 

6. A sikeres védést követően a hallgatónak legkésőbb 2021. szeptember közepéig 

szükséges leadni abszolutórium iránti kérelmét. 

7. Az őszi félévben abszolutóriumot szerző hallgatók azonban záróvizsgáikat nem tudják 

megkezdeni az Európajog záróvizsgával, hanem az októberi Polgári jog záróvizsgába 

van lehetőségük becsatlakozni.  Az Európajog záróvizsga letételére a 2022. januári 

pótnapon vagy a februári záróvizsga időszakban lesz lehetőségük. 
 

https://ajk.pte.hu/sites/ajk.pte.hu/files/2019-10/dolgozatok-tartalmi-es-formai-kovetelmenyei.pdf
https://ajk.pte.hu/sites/ajk.pte.hu/files/2019-10/dolgozatok-tartalmi-es-formai-kovetelmenyei.pdf

