
Szakdolgozat 
Központi Konzultáció 

2020/21 tanév



Geoinformatikai Intézet:

Dr. Katona János – GEO ig.helyettes

katona.janos@amk.uni-obuda.hu

Mérnöki Intézet:

Tolner Nikoletta – MI ig.helyettes

tolner.nikoletta@amk.uni-obuda.hu

Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézet:

Módné Takács Judit – TESZI ig.helyettes

modne.t.judit@amk.uni-obuda.hu

ELÉRHETŐSÉGEK

Budaváriné Szalai Andrea

budavarine.andrea@amk.uni-obuda.hu

Sáriné Balogh Krisztina

sarine.krisztina@amk.uni-obuda.hu

Intézeti 
adminisztrátorok

Gáspár Edina

gaspar.edina@amk.uni-obuda.hu



Szakdolgozattal kapcsolatos fontos teendők, 
határidős feladatok

…ami  már megtörtént…

Szakdolgozat I. 
illetve  

Szakdolgozat I. / Szakdolgozat II. 
tantárgyak esetén



Elvégzett feladatok

• Szakdolgozati témák meghirdetése / Témajelentkezés
• Tehát mindenki rendelkezik belső konzulenssel, illetve külső, vállalati 

téma esetén külső konzulenssel.

• Szakdolgozat I. (1 félév esetén) / Szakdolgozat II. (2 félév esetén) / 
Diplomamunka tárgy felvétele 

• Végleges szakdolgozati feladatkiírás elkészítése (2020. szeptember 30.)

• a belső konzulenssel egyeztetve a magyar/angol cím és feladatkiírás… 
• Az angol cím minden szava nagy kezdőbetű!

• Esetleges titkosításra vonatkozó kérelem és indoklásának leadása.
• Tanulmányi Ügyrend 132.-139. oldal – aláírt és leadott nyomtatványok



Szakdolgozattal kapcsolatos fontos teendők, 
határidős feladatok

…ami még visszavan…

Szakdolgozat I. 
illetve  

Szakdolgozat I. / Szakdolgozat II. 
tantárgyak esetén



Elvégzendő feladatok I.

•Feladatlapok kiadása (2020. október 31.)

• A feladatlapot a belső konzulenstől kell elkérni.
• A feladatlapot a belső konzulens csak a legvégén írja alá, mikor 

ellenőrizve lett és leadható a szakdolgozat!

• Intézetigazgató által aláírva, lepecsételve, konzulens aláírással 
bekerül a bekötött végleges szakdolgozat kötött példányába!

• Titkosításhoz szükséges konzulensi nyilatkozat és vállalati 
megállapodások, valamint vállalat által javasolt bírálók leadása
az intézeti adminisztrátorok részére.



Elvégzendő feladatok II.

•Konzultációk (őszi szorgalmi időszak)

• Minimum 4 egyéni konzultáció (félévente - 2 félévesek esetén)
• Időpontjait a neptunban rögzíti a belső konzulens

• a Szakdolgozat I. és II. tárgyak teljesítésének egyik követelménye. 

• Ennek egy része már biztosan mindenkinek meg is történt! 

• Szakdolgozathoz tartozó szakmai/formai követelmények egyeztetése

Kérdezzetek BÁTRAN, ha valami nem egyértelmű, vagy nem világos!



Fontos információ!

• Szakdolgozat / Szakdolgozat II. / Diplomamunka tárgy:
• „Aláírva” bejegyzés rögzítése/”Évközi jegy„ beírása a Neptun

rendszerbe. (2020. december 12-ig)
• Ez a bejegyzés/beírás a 4 konzultáció megtörténtét igazolja, és a 

szakdolgozat/diplomamunka beadhatóságához kötött!

• Plágiumos dolgozat esetén az aláírást vissza kell vonni, a tárgyat újra 
fel kell venni.

• Szóbeli hozzájárulás kérése a konzulenstől a 
szakdolgozat/diplomamunka bekötéséhez, ezt követően 
a dolgozat beköttetése.



Elvégzendő feladatok III.

• Feltöltés, plágiumellenőrzés, szakdolgozat bekötés (2020. december 15.)

• A szakdolgozatot, diplomamunkát egy szakdolgozat portálra 48 órával a 
határidő előtt kell feltölteni.
• Innen automatikusan átkerül a Turnitin plágiumellenőrzőbe. 

• Tájékoztató a plágiumellenőrzésről: http://szakdolgozat.uni-obuda.hu/ 

A feltöltést igazoló lap kinyomtatása! -->
• Ellenőrzés konzulens által véleményezett ("A Szakdolgozat/Diplomamunka 

bírálatra bocsájtható.") eredményének átvétele a konzulenstől.

• A bekötött dolgozatot a megadott határidőig (legkésőbb 16 óráig) le kell adni 
az adott intézet adminisztrátora részére. 
• Kötés: erre is kell időt hagyni! Ha még nem száradt meg, jelezzük leadáskor!

részletezve



Mit tartalmaz a végleges szakdolgozat?

• PDF dokumentum = a bekötött példány elektronikus változata, mely a következőket 
tartalmazza - online verzió lesz tárolva az egyetemi könyvtárban!!!
• Belső címlap (1. oldal - oldalszám nélkül)

• Az aláírt, pecsételt bescannelt feladatlap, melyen a Konzulens aláírásával jóváhagyja a 
dolgozat beadását. (2. oldal - oldalszámmal)

• Hallgatói nyilatkozat aláírva és bescannelve (3. oldal)

• Az esetleges titoktartási kérelem cég és intézményi konzulens által aláírva és bescannelve
(4. oldal)

• Tartalomjegyzék

• A szakdolgozat tartalmi részei: 60-80 ezer leütés, legalább 40 oldalban (MSc-n legalább 80 
ezer leütés, legalább 60 oldalban)

• Magyar/Angol nyelvű összefoglaló

• Irodalomjegyzék

• Mellékletek, amik nem foglalnak sok helyet, illetve ki lesznek nyomtatva (tervlapok, 
forráskódok, fotódokumentáció, táblázatok, adatsorok, egyebek)

Formai 
ajánlások

weben



Plágiumellenőrzésről bővebben…

• A szakdolgozat önálló munka, melyhez a szakirodalom ismerete és 
felhasználása szükséges. 
• Minden irodalmi hivatkozást pontosan meg kell jelölni egyértelművé téve, 

hogy az nem saját eredmény.

• A szó szerinti idézeteket „idézőjelben”, a forrásnak a szövegbe vagy 
lábjegyzetbe illesztett megjelölésével kell alkalmazni.

• A felhasznált ábrák, képek, adatok forrását is kötelezően fel kell 
tüntetni. 
• A felhasznált irodalomra való hivatkozáskor az irodalomjegyzékbeli sorszám 

szögletes zárójelben való feltüntetése célszerű, pl: [4.] 



Feltöltésről, ellenőrzésről bővebben…

A feltöltésre egy alkalommal van lehetőség!

• Innen nem lehet törölni (tehát ha bekerült, akkor örökre ott 
marad!!! )

• Feltöltendő verzió: 
• csak a végleges verzió, mely a leadni szánt, bekötött verzió elektronikus 

változata (PDF formátumban mentve),

• tehát tartalmazza a szükséges oldalakat, nyomtatványokat, 
mellékleteket is!

• .pdf formátumban kell feltölteni a portálra a dolgozatot (48 órával előtte).

• Ha a plágium 10% feletti, akkor egyeztet a belső konzulens az intézeti 
vezetők, és egyedileg meg kell vizsgálni a részletes plágium jelentés 
alapján a dolgozatot, hogy valódi plágiumról van-e szó, vagy mégis 
bírálatra bocsátható-e.



Plágiumellenőrzés eredménye után…

• Az intézményi konzulens a nála lévő kinyomtatott dolgozat 
tartalmi és készültségi szintje, az ellenőrző programból érkezett 
e-mail, valamint a külső konzulens véleményének figyelembe 
vételével dönt a dolgozat beadhatóságáról.

• Pozitív döntés esetén a kinyomtatott plágiumeredménylapot
• aláírja és az ellenőrző programból kapott anyag utolsó/eredmény 

oldalára rávezeti a „A szakdolgozat/diplomamunka bírálatra kiadható” 
bejegyzést.

• Negatív döntés esetén a kinyomtatott plágiumeredménylapra
• rávezeti a „A szakdolgozat/diplomamunka nem adható be” bejegyzést. 



Szakdolgozat beadása, ZV jelentkezés

1. a kész, bekötött szakdolgozat leadása 
(1 példányban – ezt visszakapja vizsga végén a hallgató), mely tartalmazza 
• a belső címlapot,

• az aláírt feladatlapot, 

• a hallgatói nyilatkozatot, 

• az esetleges jóváhagyott titkosítási kérelmet 

• a szakdolgozat/diplomamunka tartalmi részei

• és a mellékleteket.  

2. Záróvizsga jelentkezés a NEPTUN rendszerben. 

3. A plágium ellenőrzés konzulens által véleményezett eredménye. 



Zárófeladatok

• Bírálatok megtekintése NEPTUNON

(2021. január vége)

• Záróvizsgára készülés, bemutató .ppt 
elkészítése és leadása

bővebben



Szakdolgozat védésére ajánlás

• Az egyes dolgozatokat a hallgatók legfeljebb 10 perces időtartamban, szabad 
előadásban mutatják be. 

• Az előadás során tetszőleges bemutató eszköz használható, de elsősorban a 
ppt bemutatót javasoljuk. 
• A közvetlen programfuttatás és az Internet használat nem ajánlott. 

• A ppt bemutató összeállításánál törekedni kell arra, hogy abban az elméleti ismereteket 
nem, vagy csak minimális szinten kell bemutatni, elsősorban az elvégzett munkát és az 
eredményeket, értékeléseket foglalják össze. 

• Az ábrák, rajzok, grafikonok és táblázatok bemutatásánál ügyelni kell arra, hogy az jól 
látható, olvasható legyen (szín, méret, háttér). 



A ppt bemutató javasolt felépítése

Felépítés:
1. dia: cím, szerző, konzulens

2-3. dia: elméleti alapok 

4- : a munka bemutatása

utolsó 1-2 dia a bíráló kérdéseire adott válaszok 

• Prezentáció sablonja záróvizsgára (pptx) – weben elérhető, letölthető

• A bemutató elkészítését a hallgatóknak a záróvizsga előtti héten, a megadott 
határidőig az intézet adminisztrátorának el kell juttatnia.

• A Védési Bizottságnak joga van további kérdések feltételére.



Egyéb fontos információk

Szakdolgozat bővebb információ:
https://amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/hallgatoknak/szakdolgozat

• Új téma kérésének díja a TTSZ szerint 8.000,- Ft.

• Beadott szakdolgozat a kiadástól számított öt évig védhető meg.

• Abszolvált hallgató a beadott szakdolgozat/diplomamunka védését 
halaszthatja a következő félévekre, de ez esetben a ZV jelentkezés díja 
12000,-.

• A plágiumos dolgozati témák helyett újat kell választani, új 
Szakdolgozat/Szakdolgozat II. tárgyat kell felvenni.



Köszönjük a 
figyelmet!

Kérdés esetén 
keressenek bátran 

Bennünket!


