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ELTE SZMSZ II. kötet HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER (HKR) 

457. § 
ad 77. § 
 
(1) A szakdolgozati témaválasztás feltételeit a szakért felelős oktatási egység vezetője (a továbbiakban: 
szakigazgató)javaslatára a Kari Tanács hagyja jóvá.  
(2) A dékán félévente meghatározza, hogy oktatónként minimálisan hány hallgató témavezetését kell 
biztosítani. Az oktató a minimális létszámnál több hallgató tekintetében is elvállalhatja a témavezetést. 
(3) A Kar oktatói minden félév kezdetén a Tanulmányi Hivatal által meghatározott időpontig, de az őszi 
szemeszterben legkésőbb október 10-ig, a tavaszi szemeszterben legkésőbb április 10-ig szakdolgozati 
témákat hirdetnek meg a https://coospace.tatk.elte.hu/tos/ webhelyen, melyeket a szakigazgatók 
hagynak jóvá.  
(4) Hallgatói kezdeményezésre mesterképzésen, szakirányú továbbképzésen és osztatlan 
egyetemi/főiskolai képzésen a Kar alkalmazásában nem álló oktató is lehet témavezető. Ezt a 
hallgatónak kell kezdeményeznie a szakigazgatónál az őszi szemeszterben október 15-ig, a tavaszi 
szemeszterben május 15-ig. A kérelem kedvező elbírálása esetén a szakigazgató továbbítja a 
Tanulmányi Hivatal felé a hallgató nevét, EHA-kódját, témáját, valamint a külső témavezető nevét és 
EHA-kódját.  
(5) A szakdolgozati témaválasztás az őszi szemeszterben október 15. és november 15., a tavaszi 
szemeszterben április 15. és május 15. között zajlik rangsorolásos és versenyjelentkezéssel. A 
rangsorolásos jelentkezéskor a hallgató a szakdolgozati témák közül többre is jelentkezhet a sorrend 
megadásával. A (2) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve az oktató az egyes szakdolgozati témák 
tekintetében korlátozhatja a jelentkezők számát. A témára való jelentkezéseket az oktató hagyja jóvá a 
(2) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásával.  
(6) Azok a hallgatók, akiknek a rangsorolásos jelentkezés alapján nincs elfogadott jelentkezésük, 
versenyjelentkezéssel jelentkezhetnek a témavezetőknél szabadon maradt helyekre. A 
versenyjelentkezés során a hallgató csak egy szabad helyre juthat be. A jelentkezés módosítása a 
versenyjelentkezés időtartamának végéig lehetséges.  
(7) A hallgató szakdolgozati témája (a jelentkezés eredménye) a rangsorolásos jelentkezés alapján az 
oktató(k) által elfogadott legkisebb sorrendű jelentkezése, vagy a versenyjelentkezés végeredménye.  
(8) A szakdolgozat témavezetője a szakdolgozat leadásáig legalább 3 konzultációs alkalmat köteles 
biztosítani a hallgatónak, melyek időpontját egyeztetnie kell a hallgatóval. A konzultáció során a 
témavezető a szakdolgozat írásának előrehaladását szolgáló feladatokat írhat elő a hallgató számára.  
(9) A hallgató a konzultáció időpontjában köteles megjelenni és a számára előírt feladatok 
teljesítéséről beszámolni. Amennyiben a konzultáció időpontjában a hallgató igazolható módon nem 
tud megjelenni, számára a témavezetőnek a hallgatóval egyeztetve új konzultációs időpontot kell 
biztosítania. A témavezetőnek legfeljebb 3 új konzultációs időpontot kell biztosítania. Amennyiben a 
konzultáció a témavezető oldalán felmerülő ok miatt marad el, a témavezetőnek a hallgatóval 
egyeztetve új konzultációs időpontot kell biztosítania.  
(10) A témavezető mentesül feladatai alól akkor, ha a hallgató a témaválasztást követő 18 hónap 
alatt nem él a konzultáció lehetőségével. Ebben az esetben a hallgatónak meg kell ismételnie a 
szakdolgozati témaválasztást. 
 

(11) A szakdolgozat titkosítását a szakdolgozati kutatómunka helyszínéül szolgáló intézmény 
írásos és indokolt kérelme alapján a szakért felelős oktatási szervezeti egység vezetője 
legkésőbb a szakdolgozat leadásáig engedélyezheti. 


