
Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

Leadási határidő: 2021. május 14. 

Leadás helye:  Dékáni Hivatal  

Leadás formája*: papír/elektronikus 

 

 

NYILATKOZAT JÚNIUSI ZÁRÓVIZSGÁRA JELENTKEZÉS  

VÉGZŐS BA. HALLGATÓK RÉSZÉRE 

 

Alulírott ________________________ (név) ___________ (neptunkód) GT-III. éves 

nappali/levelező* ______________ (szak) nyilatkozom, hogy a 2021. május 31-június 04. 

közötti záróvizsga időszakban részt kívánok venni. 

Tudomásul veszem, hogy csak abban az esetben vehetek részt a záróvizsgán, a szakmai 

gyakorlatomat május 09-ig teljesítettem, valamint szakdolgozatomat 2021. május 03-ig, a 

Szakvezető Intézetbe leadtam. 

Ennek figyelembevételével a júniusi záróvizsgára jelentkezem! 

 

 

 

Miskolc, 2021. ___________________ 

 

 

         ____________________ 

hallgató olvasható aláírása 

 

 

Ismételt záróvizsga: igen / nem  

 

 

*megfelelő rész aláhúzandó 

 



Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

Leadási határidő: 2021. május 10. 

Leadás helye:  Dékáni Hivatal  

Leadás formája*: papír/elektronikus 

 

 

NYILATKOZAT JÚNIUSI ZÁRÓVIZSGÁRA JELENTKEZÉS 

VÉGZŐS MESTER SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 

 

Alulírott ________________________ (név) ___________ (neptunkód) GT-II. mester 

képzés _____________________ szak nappali/levelező tagozat* nyilatkozom, hogy a 2021. 

május 31-június 04. közötti záróvizsga időszakban részt kívánok venni. 

Tudomásul veszem, hogy csak abban az esetben vehetek részt a záróvizsgán, ha tanulmányi 

kötelezettségeimnek eleget tettem! 2021. április 12. – május 07. közötti vizsgaidőszakban 

levizsgáztam a tantervben előírt, és a felzárkóztató tantárgyakból, valamint szakdolgozatomat 

május 03-ig, a Szakvezető Intézetbe leadtam. Továbbá a teljesítettségemet igazoló 

tanulmányok követési lapot a Hallgatói Központba leadtam. 

Ennek figyelembevételével a júniusi záróvizsgára jelentkezem! 

 

 

Miskolc, 2021. _______________ 

 

 

         ____________________ 

hallgató olvasható aláírása 

 

 

Ismételt záróvizsga: igen / nem  

 

 

*megfelelő rész aláhúzandó 

 



Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

Leadási határidő: 2021. május 10. 

Leadás helye:  Dékáni Hivatal  

Leadás formája*: papír/elektronikus 

 

 

NYILATKOZAT JÚNIUSI ZÁRÓVIZSGÁRA JELENTKEZÉS 

VÉGZŐS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓK 

RÉSZÉRE 

 

Alulírott ________________________ (név) ___________ (neptunkód) GT-II. szakirányú 

továbbképzés képzés _____________________ szak levelező tagozat nyilatkozom, hogy a 

2021. május 31-június 04.  közötti záróvizsga időszakban részt kívánok venni. 

Tudomásul veszem, hogy csak abban az esetben vehetek részt a záróvizsgán, ha tanulmányi 

kötelezettségeimnek eleget tettem! 2021. április 12. – május 07. közötti vizsgaidőszakban 

levizsgáztam, valamint szakdolgozatomat május 03-ig a Szakvezető Intézetbe leadtam. 

Továbbá a teljesítettségemet igazoló tanulmányok követési lapot a Hallgatói Központba 

leadtam. 

Ennek figyelembevételével a júniusi záróvizsgára jelentkezem! 

 

 

Miskolc, 2021. __________________ 

 

 

         ____________________ 

hallgató olvasható aláírása 

 

 

Ismételt záróvizsga: igen / nem  

 

 

*megfelelő rész aláhúzandó 



Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

Leadási határidő: 2021. május 14. 

Leadás helye:  Dékáni Hivatal  

Leadás formája*: papír/elektronikus 

 

 

NYILATKOZAT JÚNIUSI ZÁRÓVIZSGÁRA JELENTKEZÉS  

VÉGZŐS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSES HALLGATÓK RÉSZÉRE 

 

Alulírott ________________________ (név) ___________ (neptunkód) GT-II. éves 

______________ (szak) nappali/levelező tagozat* nyilatkozom, hogy a 2021. május 31-

június 04.. közötti záróvizsgán részt kívánok venni. 

Tudomásul veszem, hogy csak abban az esetben vehetek részt a záróvizsgán ha szakmai 

gyakorlatomat 2021. május 16-ig teljesítettem, valamint záródolgozatomat május 03-ig, a 

Szakvezető Intézetbe leadtam. 

Ennek figyelembevételével a júniusi záróvizsgára jelentkezem! 

 

 

Miskolc, 2021. ___________________ 

 

 

 

 

         ____________________ 

hallgató olvasható aláírása 

 
 

Ismételt záróvizsga: igen / nem  

 

 

*megfelelő rész aláhúzandó 

 


