
 

 

 

 

 

I.sz.: 18/2016 

 

 

      Tárgy: Záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók 

 

 

Kedves Testvérem! 

 

A vizsgára jelentkezés feltétele:  

- a tizenkét félév szabályszerű lezárása után kiállított végbizonyítvány (abszolutórium) 

megléte a lelkész szakon, 

- az egy év szakmai gyakorlat letöltése a kirendelt gyülekezetben. 

 

A záróvizsgára való jelentkezés határideje: 2016. március 31. 12,00 A fenti határidőre az 

alábbiakat szíveskedjék eljuttatni a Dékáni és Tanulmányi Hivatalba:  

1./ A KRE-HTK Záróvizsga Bizottsághoz címzett jelentkezési kérelmet 

2./ Az előírt nyelvvizsga bizonyítvány másolatát. (Ez az oklevél kiadásának feltétele!) 

3./ Szakdolgozatot (három példányban: egyet bekötve, egyet fűzve és egyet CD lemezen.(A 

CD-n szereplő fájl kiterjesztése: „doc”, „docx”, vagy „rtf.”.) 

 

A szakdolgozatok védésének, a szóbeli vizsgák és a diplomaosztó időpontját 2016. május 

15-ig hozza nyilvánosságra a Dékáni és Tanulmányi Hivatal. (A hivatallal szemközti hirdető 

táblára lesz kifüggesztve.) 

 

 

Szíves tájékoztatásul írom, hogy záróvizsga dolgozatot abból a témából írhatnak, melyből a 

szakdolgozat vázlat készült. A TVSZ szabályozása szerint két formanyomtatványt 

(Diplomadolgozati témabejelentő és igazolólap valamint Nyilatkozat a szakdolgozat önállóan 

történő elkészítéséről) a szakdolgozatba be kell köttetni. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

megtalálható a www.kre.hu /nyitó oldal/szabályzatok címszó alatt. A szakdolgozat tartalmi és 

formai követelményeiről és a védés menetéről ott találnak bővebb eligazítást. 

 

A fenti határidőt az oktatási ügyekben eljáró dékánhelyettes külön egyéni kérelemre két héttel 

meghosszabbíthatja, 3800 Ft. különeljárási díj megfizetése mellett. 

 

 

A záróvizsga részei: 

1. szakdolgozat megvédése 

2. komplex tételsor alapján szóbeli vizsga (tételsor mellékelve) 

 

 

http://www.kre.hu/


Ha valaki betegség vagy más kényszerítő ok miatt nem tud megjelenni a vizsgán, elmaradását 

legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 3 nappal hitelt érdemlő módon igazolnia kell. Ha az 

igazolást a Záróvizsga Bizottság elfogadja, engedélyt adhat a vizsga elhalasztására és dönt a 

vizsgadolgozat érvényben tartásáról.  

 

 

Áldást kívánva szolgálataira és tanulmányaira, maradok  

 

 

Budapest, 2016. január 19. 

 

 

 

      testvéri köszöntéssel: 

 

 

 

         Dr. Zsengellér József 

          dékán 

            s.k 

 

 



Károli Gáspár Református Egyetem 

HITTUDOMÁNYI KAR 

1092 Budapest, Ráday u.28. 

Telefon: 218-0266 • Tel./fax: 217-2403 

 

 

Szakdolgozat témabejelentő és igazolólap 
 

KÉRJÜK A NYOMTATVÁNYT OLVASHATÓAN,  

NYOMTATOTT BETŰVEL SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI! 

 

 

A hallgató neve: ………………………………………………………………………………... 

 

Születési dátuma: ……………………………….; Szak neve: ………………………………... 

 

Választott téma címe: ………………………………………………………………………...... 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                                                  …………………………………………… 

                                                                                                   a hallgató aláírása 

 

 

Témavezető neve: …………………………………………………………………..…………. 

 

Beosztása: ……………………………………Tanszék: ……………………………………… 

 

A bejelentett szakdolgozati témát a fent nevezett szak zárásához elfogadom. 

 

Budapest, ………………………… 

                              dátum 

                                                            ……………………………...    ………………………... 

                                                                    témavezető aláírása              tanszékvezető aláírása 

 

A konzultációk igazolása 

 Konzultáció tárgya Dátum Témavezető aláírása 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    



Károli Gáspár Református Egyetem 

HITTUDOMÁNYI KAR 

1092 Budapest, Ráday u.28. 

Telefon: 218-0266 • Tel./fax: 217-2403 

 

 

 

 

 

 

 

A szakdolgozat címe: ...………………………………………................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott ………………………………………., a Károli Gáspár Református Egyetem 

Hittudományi Kar ………………………………………..… szakos …………….. évfolyamos 

hallgatója kijelentem, hogy:  

- a fenti címen elkészített szakdolgozatomat önállóan készítettem el, 

- a szakdolgozatot más felsőoktatási intézményben, ill. egyetemünk más karán nem 

nyújtottam még be, 

- a szakdolgozatban szerepeltetett – más szerzőktől származó- gondolatokat és 

idézeteket tudományos munkához méltóan, megfelelően jelöltem meg. 

- Hozzájárulok, hogy szakdolgozatomat elektronikus plágium vizsgálaton átfuttassák. 

- A leadott szakdolgozat nyomtatott és elektronikus példányai tartalmilag és formailag 

teljes egészében megegyeznek. 

 

A szakdolgozat leütéseinek (karaktereinek) száma: ………………………………. 

 

 

 

…………………………………… 

                       dátum 

 

 

 

 

       …………………………………………… 

                 a hallgató aláírása 

 


