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Hallgatói szakdolgozati leadási tájékoztató  

2021/2022/1. félév 

 
 

 

Tájékoztató a 2021/2022. tanév I. (őszi) félév szakdolgozat-le-
adási és záróvizsgára jelentkezési határidőkről és feladatokról 

Hallgatók számára 
 

1. A szakdolgozat vagy a diplomamunka (a továbbiakban együtt: szakdolgozat írására, le-
adására vonatkozó – jelen tájékoztatóban nem szereplő további – szabályok a Tanul-
mányi- és Vizsgaszabályzat 74–83. §-ában találhatók. 

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a határidőn túli szakdolgozat-
leadásra már 2021. szeptemberben életbelépett TVSZ alapján nincs 
lehetőség. 

2. A szakdolgozat leadásának helye: A Neptun Egységes Tanulmányi Rend-
szer (továbbiakban: Neptun). Minden hallgató számára a szakdolgozat-leadás a 
Neptunban történik.  
A leadott szakdolgozat a befogadott TDK dolgozatot kivéve nem vonható vissza. 

3. Szakdolgozat-leadáshoz, záróvizsgához kapcsolódó kérvények: 
 

  Kérelem neve leadási időszak 

1 
Kérelem szakdolgozat nyilvánosság korlátozására (Szak-
irányú továbbképzés, executive MBA képzés és részidős 
képzések.) 

2021.09.07 - 2021.11.29 

2 
Kérelem záróvizsga letételére végbizonyítvány kiállítást 
követő két éven túl (2012 előtt kezdetteknek 7 éven túl) 

2021.09.07 - 2021.11.29 

3.  
Kérelem a 2021. májusi Tudományos diákköri dolgozat 
befogadása szakdolgozatként 2021/22/1 félévi záróvizsgá-
hoz. 

2021.10.15 - 2021.11.29 

 
4. Szakdolgozat-leadásra és záróvizsgajelentkezésre vonatkozó határidők. 

4.1. Előrehozott decemberi záróvizsga 
4.1.1. Előrehozott decemberi záróvizsgát szervező szakok 

 
Képzési szint szaknév 

alapképzés emberi erőforrások 

alapképzés gazdálkodási és menedzsment 

alapképzés kereskedelem és marketing 

alapképzés nemzetközi gazdálkodás 

alapképzés pénzügy és számvitel 

alapképzés turizmus-vendéglátás 

alapképzés vidékfejlesztési agrármérnöki 

 
4.1.2. Az előrehozott decemberi záróvizsgára jelentkezés és az ehhez kapcsolódó 

szakdolgozat leadásra csak az előző pontban megadott szakok hallgatói jogo-
sultak. 

4.1.3. Az előrehozott záróvizsgát szervező szakok hallgatói a szakdolgozat leadással 
és a záróvizsgára jelentkezésükkel döntik el, hogy a decemberi vagy a januári 
záróvizsgán vesznek-e részt. 

4.1.4. Amennyiben a hallgató decemberi záróvizsga esetén a megadott határidőig 
nem adja le a szakdolgozatát, úgy a decemberi záróvizsgára nem bocsátható, 
a januári záróvizsgához tartozó szakdolgozat a leadási határidőig még be-
nyújthatja.  
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4.1.5. Amennyiben a hallgató a megadott határidők egyikéig sem adja le a szakdol-
gozatát, úgy a 2021/2022. tanév I. (őszi) félévi záróvizsga-időszakban nem 
bocsátható záróvizsgára. 

4.1.6. Amennyiben a hallgató decemberi záróvizsga esetén a megadott határidőig 
nem jelentkezik záróvizsgára, úgy a decemberi záróvizsgára nem bocsátható, 
a januári záróvizsgához tartozó záróvizsga jelentkezési határidőig még jelent-
kezhet. 

4.1.7. Amennyiben a hallgató a megadott határidők egyikéig sem jelentkezik záró-
vizsgára, úgy a 2021/2022. tanév I. (őszi) félévi záróvizsga-időszakban nem 
bocsátható záróvizsgára. 

4.1.8. Jelentkezés a záróvizsgára 
4.1.8.1. A hallgató a szakdolgozat-leadási időszakban a Neptunban tud jelent-

kezni záróvizsgára az ügyintézés/záróvizsgák menüpontban. (A szak-
dolgozat-leadás a Neptunban nem jelenti automatikusan a záróvizsgára 
jelentkezést is.) 

4.1.9. Decemberi záróvizsgához tartozó határidők: 
 

  TEVÉKENYSÉG KEZDÉS   BEFEJEZÉS 

1 

A hallgató a szakdolgozatát véglegesítésre a konzulens 
által meghatározott határidőig, de legkésőbb a leadási 
határidőt megelőző tíz (10) munkanappal köteles be-
mutatni a konzulensnek jóváhagyás céljából, előreho-
zott ZV esetén 

    2021.10.25 

2 

Hozzáférések ellenőrzése Neptun jogosultság; 
Hozzáférések ellenőrzése Moodle jogosultság; 
Neptun webes felületen szakdolgozati sor láthatóság; 
Neptun szakdolgozati sor adatainak kiemelten a kon-
zulens nevének ellenőrzése; 
Moodle próbafeltöltés kurzus láthatóságának ellenőr-
zése 

    2021.10.25 

3 
Belépés a Neptunba "Szakdolgozat befogadási kérés" 
elindítása a konzulensi beleegyezés kérése érdekében 

2021.10.25 
10:00 

- 2021.11.04 

4 

Szakdolgozat leadás. A szakdolgozat leadására őszi 
félév esetében a szorgalmi időszak nyolcadik (8.) okta-
tási hetének első (1.) napjáig van lehetőség, amennyi-
ben a hallgató az adott félévben előrehozott záróvizs-
gát tesz.  

2021.10.25 
10:00 

- 
2021.11.08 

16:00 

5 Decemberi záróvizsgára jelentkezés  
2021.10.25 

10:00 
- 

2021.11.08 
23:59 
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4.2. Januári záróvizsga 
4.2.1. Januári záróvizsgát szervező szakok (nem képzések) 

 

Képzési szint szaknév 

alapképzés alkalmazott közgazdaságtan 

alapképzés emberi erőforrások 

alapképzés gazdálkodási és menedzsment 

alapképzés gazdaságinformatikus 

alapképzés kereskedelem és marketing 

alapképzés kommunikáció és média tudomány 

alapképzés nemzetközi gazdálkodás 

alapképzés nemzetközi tanulmányok 

alapképzés pénzügy és számvitel 

alapképzés politikatudományok 

alapképzés szociológia 

alapképzés turizmus-vendéglátás 

alapképzés vidékfejlesztési agrármérnöki 

mesterképzés biztosítási és pénzügyi matematika  

mesterképzés ellátásilánc-menedzsment 

mesterképzés kommunikáció és média tudomány 

mesterképzés közgazdasági elemző  

mesterképzés Master of Business Administration 

mesterképzés marketing 

mesterképzés nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 

mesterképzés nemzetközi tanulmányok 

mesterképzés pénzügy 

mesterképzés politikatudomány 

mesterképzés regionális és környezeti gazdaságtan 

mesterképzés számvitel 

mesterképzés szociológia 

mesterképzés vállalkozásfejlesztés 

mesterképzés vezetés és szervezés 

szakirányú továbbképzés aktuárius 

szakirányú továbbképzés gyógyszerész, jogász, mérnök, orvos közgazdász 

szakirányú továbbképzés beszerzési menedzsment 

szakirányú továbbképzés energiagazdálkodási 

szakirányú továbbképzés FINTECH menedzsment 

szakirányú továbbképzés informatikai menedzsment 

szakirányú továbbképzés ingatlanmenedzser 

szakirányú továbbképzés közbeszerzési 

szakirányú továbbképzés kutatási és innovációs 

szakirányú továbbképzés politikai marketing és kommunikációs tanácsadó 

szakirányú továbbképzés turisztikai fejlesztési 

szakirányú továbbképzés üzleti adatelemző 

szakirányú továbbképzés vállalati belső és vezetői coach 

szakirányú továbbképzés Executive MBA 

 
4.2.2. A januári záróvizsgára az előző pontban megadott szakok hallgatói jelent-

kezhetnek. 
4.2.3. Amennyiben a hallgató a megadott határidőig nem adja le a szakdolgozatát, 

úgy a 2021/2022. tanév I. (őszi) félévi záróvizsgaidőszakban nem bocsátható 
záróvizsgára. 
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4.2.4. Amennyiben a hallgató a megadott határidőig nem jelentkezik záróvizsgára, 
úgy a 2021/2022. tanév I. (őszi) félévi záróvizsga-időszakban nem bocsátható 
záróvizsgára. 

4.2.5. Jelentkezés a záróvizsgára 
4.2.5.1. A hallgató a szakdolgozat-leadási időszakban a Neptunban tud jelent-

kezni záróvizsgára az ügyintézés/záróvizsgák menüpontban. (A szak-
dolgozat-leadás a Neptunban nem jelenti automatikusan a záróvizsgára 
jelentkezést is.) 

4.2.6. Januári záróvizsgához tartozó határidők: 
 

  TEVÉKENYSÉG KEZDÉS   BEFEJEZÉS 

1 

A hallgató a szakdolgozatát véglegesítésre a konzu-
lens által meghatározott határidőig, de legkésőbb a 
leadási határidőt megelőző tíz (10) munkanappal kö-
teles bemutatni a konzulensnek jóváhagyás céljából, 
előrehozott ZV esetén 

    2021.11.15 

2 

Hozzáférések ellenőrzése Neptun jogosultság; 
Hozzáférések ellenőrzése Moodle jogosultság; 
Neptun webes felületen szakdolgozati sor láthatóság; 
Neptun szakdolgozati sor adatainak kiemelten a kon-
zulens nevének ellenőrzése; 
Moodle próbafeltöltés kurzus láthatóságának ellen-
őrzése 

    2021.10.25. 

3 
Belépés a Neptunba "Szakdolgozat befogadási kérés" 
elindítása a konzulensi beleegyezés kérése érdekében 

2021.10.25 
10:00 - 2021.11.25 

4 

Szakdolgozat leadás. Ha a hallgató nem tesz előreho-
zott záróvizsgát az őszi félévben, a szakdolgozat le-
adásának határideje a szorgalmi időszak tizen-
egyedik (11.) oktatási hetének első napja. 

2021.11.15 
10:00 - 

2021.11.29 
16:00 

5 Decemberi záróvizsgára jelentkezés  
2021.11.15 

10:00 - 
2021.11.29  

23:59 

 
5. Ha a hallgató, volt hallgató korábban már leadta a szakdolgozatát akár a Moodle rend-

szerbe vagy a Neptunba, akkor a szakdolgozat bírálata két évig érvényes és nincs a hall-

gatónak ez ügyben teendője. (2019/2020/1 tanévben vagy utána leadott szakdolgozat 

esetén) 

6. Kik tölthetik fel a szakdolgozatukat a 2021/2022. tanév őszi félévében?  
6.1. Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetén: 

6.1.1. Azon hallgatók, akik a szakszeminárium II. vagy ezzel egyenértékű tantárgyat 
a 2021/2022. tanév őszi félévében teljesítik (akár első, akár második alkalom-
mal vették fel a tantárgyat) 

6.1.2. Azon hallgatók, akik a szakszeminárium II. vagy ezzel egyenértékű tantárgyat 
már teljesítették (érdemjegyet kaptak rá), viszont nem szerezték meg a végbi-
zonyítványt és nem adták le a szakdolgozatukat, de a „Kérelem szakdolgozat 
folytatásra hallgatói jogviszony alatt” kérelmet benyújtották és a kérelmet jó-
váhagyták.  

6.1.3. Azon hallgatók, akik korábban már leadták a szakdolgozatukat, és a szakdol-
gozat leadástól már eltelt 2 év de a „Kérelem szakdolgozat folytatásra hallga-
tói jogviszony alatt” kérelmet benyújtották és a kérelmet jóváhagyták.  

6.2. Hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők (volt hallgatók) esetén: 
6.2.1. Azon hallgatókra vonatkozó határidők, akik 2012/2013. tanévtől kezdődően 

első évfolyamon kezdték meg tanulmányaikat.  
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6.2.1.1. Ha a hallgató még nem adta le a szakdolgozatát a hallgatóknak a „Kére-

lem végbizonyítvány kiállítása után szakdolgozat folytatásra vagy szak-

dolgozat aktualizálásra” nevű kérvényen kellett kérvényezniük a folyta-

tást és a szakdolgozat leadását. A szakdolgozatfolytatásra kapott 

engedély esetén a hallgatónak a Szakszeminárium kiegészítő I. tantár-

gyat vették fel. 

6.2.1.2. Azon hallgatók, akik már korábban leadták a szakdolgozatukat, és a 

szakdolgozat leadástól már eltelt 2 év, de a végbizonyítvány kiállítástól 

még nem telt el 5 év, a szakdolgozatuk érvényességével kapcsolatban 

kérelmüket már benyújtották, a szakdolgozatukat újra fel kell tölteni. 

(A 2016/2017. tanév őszi félév végén vagy ezt követően szereztek végbi-

zonyítványt és a szakdolgozatukat a 2018/2019. tanév tavaszi félévének 

végéig nyújtották be.) 

6.2.2. Azon hallgatókra vonatkozó határidők, akik a 2011/2012. tanévvel bezáróan 

első évfolyamon kezdték meg tanulmányaikat:  

6.2.2.1. Azon hallgatók, akik még nem töltötték fel szakdolgozatukat, a szakdol-

gozatuk leadását kérelmezni kell a Neptunban a „Kérelem végbizonyít-

vány kiállítása után szakdolgozat folytatásra vagy szakdolgozat aktuali-

zálásra.” kérvény kitöltésével. 

6.2.2.2. Azon hallgatók, akik korábban már leadták a szakdolgozatukat és a 

szakdolgozat leadástól már eltelt 2 év a szakdolgozatuk érvényességével 

kapcsolatban kérelmet kell benyújtani és a szakdolgozatukat újra fel 

kell tölteni. Kérelem neve: „Kérelem végbizonyítvány kiállítása után 

szakdolgozat folytatásra vagy szakdolgozat aktualizálásra.” (A 

2018/2019. tanév tavaszi félévének végéig benyújtott szakdolgozatok 

esetén) 

7. Elégtelen szakdolgozat  

7.1. Azon hallgatók, akiknek a szakdolgozatát a bírálók elégtelenre értékelték egy ko-

rábban leadott szakdolgozat esetében és azt a hallgatók nem védhették meg, a 

szakdolgozatuk leadást a „Kérelem szakdolgozat készítés folytatására, leadására 

(hallgatói jogviszony alatt)” vagy „Kérelem végbizonyítvány kiállítása után szak-

dolgozat folytatásra, vagy szakdolgozat aktualizálásra.” kérvény kitöltésével kezde-

ményezhetik. 

7.2. Azon hallgatóknak, akiknek egy korábbi záróvizsga alkalmával a szakdolgozatvé-

désük elégtelen lett, és a Záróvizsgabizottság új szakdolgozatkészítést határozott 

meg a szakdolgozat-leadásukat kérelmezniük kell a Neptunban „Kérelem végbizo-

nyítvány kiállítása után szakdolgozat folytatásra vagy szakdolgozat aktualizálásra.” 

kérvény kitöltésével. (Amennyiben a 2016/2017. tanév őszi félév végén vagy ezt 

követően szereztek végbizonyítványt.) 

8. TDK dolgozat befogadása szakdolgozatként 

8.1. Annak a hallgatónak, aki a 2020/2021/2 félévében kérvényezte a TDK dolgozatá-

nak szakdolgozatként történő elfogadást és engedélyt kapott, annak a TDK dolgo-

zatot nem kell feltöltenie. A dolgozat feltöltést a Neptunba a PM elvégzi. 

8.2. Az a hallgató, aki 2021. májusában az egyetemi Tudományos Diákköri Konferenci-

ára önállóan készített dolgozattal vett részt és OTDK-ra jelölték, de még nem kér-

vényezte a TDK dolgozatának szakdolgozatként való benyújtását azt a „Kérelem a 

2021. májusi Tudományos diákköri dolgozat befogadása szakdolgozatként 

2021/22/1 félévi záróvizsgához” kérvényen teheti meg. 

 



 

 

 

 
 

6 
 

Hallgatói szakdolgozati leadási tájékoztató  

2021/2022/1. félév 

 
 

9. Kik jelentkezhetnek záróvizsgára? 

9.1. A szakdolgozatukat feltöltők a szakdolgozat-feltöltési határidőig jelentkez-

hetnek záróvizsgára. 

9.2. Azon hallgatók, akik a 2012/2013. tanévtől kezdődően első évfolyamon kezdték 

meg tanulmányaikat és a szakdolgozatukat a 2019/2020. tanév őszi félévében 

vagy utána töltötték fel és a végbizonyítványukat a 2016/2017. tanév őszi félévé-

ben vagy utána szerezték meg.  

9.3. Azon hallgatók, akik a 2011/2012. tanévig bezáróan az első évfolyamon kezdték 

meg tanulmányaikat és a szakdolgozatukat a 2019/2020. tanév őszi félévében 

vagy utána töltötték fel.  

10. Szakdolgozat-leadás a Neptun rendszerben 

10.1. A szakdolgozat végleges leadása előtt próbafeltöltésre az Urkund szöveg-

egyezés vizsgálathoz a Moodle-ban lesz lehetőség. A próbafeltöltésre a 

hallgatók számára egy Moodle kurzus kerül létrehozásra. Neve: Szakdolgozat pró-

bafeltöltés 2021/2022/1. A próbafeltöltés 2021.10.22-től érhető el 2021.11.29-ig. 

A feltöltés csak akkor lehetséges, ha a hallgató a fenti Moodle-kurzushoz hozzá 

van rendelve.  

10.2. A szakdolgozat próbafeltöltésére többször is lehetőség van a „Szakdolgozat feltöl-

tés (próba)” menüpontban.  

11. Végleges szakdolgozat-feltöltés a Neptun rendszerben, nyilatkozatok: 

11.1. A hallgató a Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés oldalon a 

„Szakdolgozat befogadási kérés” gomb megnyomásával kezdeményezheti a szak-

dolgozat leadását.  

11.2. A témavezető/konzulens a Neptunban a hallgató által indított szakdolgozat-befo-

gadási kérést a „Végleges szakdolgozat beadás támogatás” mező „Támogatva” érté-

kűre történő beállításával fogadhatja el. 

11.3. A témavezetői/oktatói „Támogatva” beállítást követően a hallgató számára a „Ta-

nulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés” menüponton a hallgató szak-

dolgozat sorában aktívvá válik a „Szakdolgozat feltöltése” gomb, egészen a szak-

dolgozat sorhoz kapcsolódó „Szakdolgozat feltöltése határidő” mezőben megadott 

időpontig. 

11.4.Szakdolgozat feltöltése, nyilatkozat a saját munkáról, a párhuzamos képzésben írt 

szakdolgozatról és a szakdolgozat nyilvánosságáról. 

11.4.1. A „Szakdolgozat feltöltése” gomb megnyomása után a szakdolgozat végleges 

címét ki kell tölteni, majd nyilatkozni kell a saját munkáról és a párhuzamos 

képzésben készített szakdolgozatról, elfogadással. Ezután jelenik meg a doku-

mentumfeltöltési ablak.  

11.4.2. A szakdolgozat típusú dokumentum feltöltésénél van lehetőség kiválasztás-

sal nyilatkozni a szakdolgozat nyilvánosságáról. Emellett lehetőség van to-

vábbi előírt dokumentumok feltöltésére is. (összefoglaló) 

12. Ellenőrzések a szakdolgozat-leadáshoz, záróvizsgára jelentkezéshez: 

12.1. Minden hallgatónak és végbizonyítványt szerzett hallgatónak ellenőriznie kell, 

hogy hozzáfér-e a Neptunhoz. Amennyiben nem tud belépni a Neptun rendszerbe,  

12.1.1. 2021. október 24-ig a következő, a képzésük szerinti e-mail címek valame-

lyikén kell jeleznie a Hallgatói Szolgáltatások felé:hallgatoi.iroda@uni-

corvinus.hu vagy part.time@uni-corvinus.hu vagy a student.office@uni-corvi-

nus.hu címen.  

12.1.2. 2021. október 25-től a intezd.online@uni-corvinus.hu  

mailto:hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu
mailto:hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu
mailto:part.time@uni-corvinus.hu
mailto:student.office@uni-corvinus.hu
mailto:student.office@uni-corvinus.hu
mailto:intezd.online@uni-corvinus.hu
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12.2. A Neptun-hozzáférés birtokában minden hallgatónak a tervezett leadás előtt leg-

alább 3 munkanappal ellenőriznie kell, hogy hozzáfér-e a szakdolgozat le-

adásához szükséges menüponthoz és ott a témavezető oktatója helyesen szerepel-

e, illetve aktív-e a Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés oldalon a 

„Szakdolgozat befogadási kérés” gomb. Amennyiben ezzel kapcsolatos problémája 

merül fel, a szakfelelős – illetve azokon a szakokon, ahol van specializáció, ott a 

specializációfelelős – szerinti intézeti titkárságot kell keresni. 

12.3. Amennyiben a hallgatónak egyéb, Neptun szakdolgozattal (nem belépéssel) kap-

csolatos szakdolgozati technikai problémája merül fel, – például nem aktív a Ta-

nulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés oldalon a „Szakdolgozat befo-

gadási kérés” gomb, - a pm@uni-corvinus.hu  címen tud segítséget kérni.  

12.4. A hallgatónak a próbafeltöltés előtt ellenőriznie kell, hogy a Moodle-felületen 

megjelenik-e a próbafeltöltési kurzus. Amennyiben nem, ezt a moodlehelp-

desk@uni-corvinus.hu címen jelentse be a név Neptunkód megadásával. 

12.5. Amennyiben a hallgatónak Cusman belépési problémája van a helpdesk@uni-

corvinus.hu címen jelentse be a név Neptunkód megadásával. 

12.6. Kérjük, a hallgatókat, hogy vegyék figyelembe, hogy a fenti elér-

hetőségeken elsősorban munkanapon, munkaidőben tudnak segíteni 

a kollégák. 

  

mailto:pm@uni-corvinus.hu
mailto:moodlehelpdesk@uni-corvinus.hu
mailto:moodlehelpdesk@uni-corvinus.hu
mailto:helpdesk@uni-corvinus.hu
mailto:helpdesk@uni-corvinus.hu
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13. Határidős táblázat 

ssz. Feladat Hely Felelős Határidő 

1 Hozzáférések ellenőrzése Neptun jogosultság Neptun hallgató 2021.10.25 

2 Hozzáférések ellenőrzése Moodle jogosultság Moodle hallgató 2021.10.25 

3 Decemberi záróvizsgához tartozó határidők:      

4 
Neptun webes felületen szakdolgozati sor láthatóságá-
nak ellenőrzése 

Neptun hallgató 2021.10.25 

5 
Neptun szakdolgozati sor adatainak kiemelten a konzu-
lens nevének ellenőrzése 

Neptun hallgató 2021.10.25 

6 
Moodle próbafeltöltéshez a kurzus láthatóságának el-
lenőrzése 

Moodle hallgató 2021.10.25 

7 Szakdolgozat próbafeltöltés a Moodle-ba Neptun hallgató 2021.10.25-től 

8 

A hallgató a szakdolgozatát véglegesítésre a konzulens 
által meghatározott határidőig, de legkésőbb a leadási 
határidőt megelőző tíz (10) munkanappal köteles bemu-
tatni a konzulensnek jóváhagyás céljából, előrehozott 
ZV esetén 

email hallgató 2021.10.25 

9* 

Szakdolgozat leadás. A szakdolgozat leadására őszi félév 
esetében a szorgalmi időszak nyolcadik (8.) oktatási he-
tének első (1.) napjáig van lehetőség, amennyiben a 
hallgató az adott félévben előrehozott záróvizsgát tesz.  

Neptun hallgató 
2021.10.25 10:00-
2021.11.08 16:00 

10 
Belépés a Neptunba "Szakdolgozat befogadási kérés" el-
indítása 

Neptun hallgató 
2021.10.25 10:00-

2021.11.04 

11 Az oktató a szakdolgozat feltöltést jóváhagyja Neptun oktató 
2021.10.25 10:00-
2021.11.08 10:00 

12 
Szakdolgozat feltöltése, nyilatkozatok, (párhuzamos 
képzésről, szakdolgozat nyilvánosságról és egyéb, ahol 
kell) 

Neptun hallgató 
2021.10.25 10:00-
2021.11.08 16:00 

13 Decemberi záróvizsgára jelentkezés  Neptun hallgató 
2021.10.25 10:00-

2021.11.08 23:59 

14 Januári záróvizsgához tartozó határidők:      

15 Neptun webes felületen szakdolgozati sor láthatósága Neptun hallgató 2021.11.15 

16 
Neptun szakdolgozati sor adatainak kiemelten a konzu-
lens nevének ellenőrzése 

Neptun hallgató 2021.11.15 

17 
Moodle próbafeltöltéshez a kurzus láthatóságának el-
lenőrzése 

Moodle hallgató 2021.11.15 

18 Szakdolgozat próbafeltöltés a Moodle-ba Moodle hallgató 2021.10.25-től 

19 

A hallgató a szakdolgozatát véglegesítésre a konzulens 
által meghatározott határidőig, de legkésőbb a leadási 
határidőt megelőző tíz (10) munkanappal köteles bemu-
tatni a konzulensnek jóváhagyás céljából,  

email hallgató 2021.11.15 

20* 
Szakdolgozat leadás. A szakdolgozat leadására őszi félév 
esetében a szorgalmi időszak tizenegyedik (11.) oktatási 
hetének első (1.) napjáig van lehetőség. 

Neptun hallgató 
2021.11.15 10:00 -
2021.11.29 16:00 

21 
Belépés a Neptunba "Szakdolgozat befogadási kérés" el-
indítása 

Neptun hallgató 
2021.11.15- 10:00 – 

2021.11.25 

22 Az oktató a szakdolgozat feltöltést jóváhagyja Neptun oktató 
2021.11.15 10:00 -
2021.11.29 10:00 

23 
Szakdolgozat feltöltése, nyilatkozatok, (saját munkáról, 
párhuzamos képzésről, szakdolgozat nyilvánosságról, 
egyéb, ahol kell) 

Neptun hallgató 
2021.11.15 10:00 -
2021.11.29 16:00 

24 Januári záróvizsgára jelentkezés  Neptun hallgató 
2021.11.15 10:00 -
2021.11.29 23:59 

*Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a szakdolgozat leadás három lépésből áll és 16:00 

óráig a teljes folyamatot el kell végezni (befogadáskérés, támogatás megszerzése, 
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szakdolgozat feltöltése, nyilatkoztok kitöltése)! Amennyiben a javasolt határidőket nem 

tudja betartani, úgy szakdolgozat leadást nem biztos, hogy 16 óráig be tudja fejezni. 

 

14. Csekk lista 

ssz. Feladat Határidő rendben? 

1 Neptunba belépés rendben 2021.10.25  

2 Moodle-ba belépés rendben 2021.10.25  

3 
Neptun webes felületen szakdolgozati soromat lá-
tom  

2021.10.25 
 

4 
Neptun szakdolgozati sorom adatainál a konzulens 
neve rendben 

2021.10.25 
 

5 Moodle próbafeltöltéshez a kurzust látom 2021.10.25  

6 Szakdolgozat próbafeltöltés a Moodle-ba 2021.10.25-től  

7 A szakdolgozatomat véglegesítésre elküldtem 
2021.10.25 vagy  

2021.11.15 
 

8 Neptun "Szakdolgozat befogadási kérés" elindítása 

2021.10.25 10:00-
2021.11.04 vagy 
2021.11.15 10:00 -

2021.11.25 

 

9 Szakdolgozat feltöltése, nyilatkozatok megadása 

2021.10.25 10:00-
2021.11.08 16:00 

vagy  
2021.11.15 10:00 -

2021.11.29 16:00 

 

10 Jelentkezés záróvizsgára, rendben 

2021.10.25 10:00-
2021.11.08 23:59 

vagy  
2021.11.15 10:00 -
2021.11.29 23:59 

 

 

15. Nyilatkozatok szövege, amelyet a Neptunban el kell fogadni (ezt a szöveget látja a Nep-

tunban): 

15.1.  Nyilatkozat saját munkáról: A felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a 

nevezett szakdolgozatban szereplő minden szövegrész, ábra és táblázat – az előírt 

szabályoknak megfelelően hivatkozott részek kivételével – eredeti és kizárólag a 

saját munkám eredménye, más dokumentumra vagy közreműködőre nem támasz-

kodik. 

15.2. Nyilatkozat párhuzamos képzésben készült szakdolgozatról: Felelősségem teljes 

tudatában kijelentem, hogy a jelen szakdolgozatom és a párhuzamos képzésemen 

leadott szakdolgozatom közötti átfedés nem haladja meg a 10% százalékot. Tudo-

másul veszem, hogy amennyiben a szakfelelősök (vagy az általuk megjelölt szemé-

lyek) 10%-nál nagyobb egyezőséget állapítanak meg, akkor a tanulmányi kötele-

zettségeimet nem teljesítettem, záróvizsgát nem tehetek 

 


