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Hallgatói tájékoztató a szakdolgozat- leadásról  

2022/2023/2. félév 

 
  

Tájékoztató a Hallgatók számára a 2022/2023. tanév tavaszi félévi 
szakdolgozati határidőkről és feladatokról  

 

1. A tájékoztató célja, hogy a szakdolgozatra vonatkozó feladatokat és határidőket a 
2022/2023. tanév időbeosztása és a vonatkozó szabályzatok alapján meghatározza. 

2. A szakdolgozat vagy a diplomamunka (a továbbiakban együtt: szakdolgozat) írására, le-
adására vonatkozó – jelen tájékoztatóban nem szereplő további – szabályok a Tanulmá-
nyi és vizsgaszabályzat (a továbbiakban TVSZ) 74–83. §-ában találhatók. 

3. Határidőn túli szakdolgozat-leadásra a TVSZ alapján már nincs lehetőség. 

4. A szakdolgozat tartalmi és formai követelményeit a hallgató jogviszony létesítés idő-
pontjában hatályos TVSZ szabályozza. 

5. A szakdolgozati témaválasztás és a szakdolgozatleadás minden hallgató számára a Nep-
tun Egységes Tanulmányi Rendszerben (továbbiakban: Neptun) történik. 
 

6. Rövidítések: 

Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács ETDT 

Hallgatói Szolgáltatások HSZ 

Oktatásmenedzsment OM 

Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központ OMMK 

Oktatási Bizottság OB 

szakfelelős vagy specializációfelelős szakfelelős 

 

7. Szakdolgozati témaválasztás: 

A szakdolgozati témaválasztásról a témaválasztásért felelős szakfelelős vagy specializá-
ciófelelős által küldött tájékoztató tartalmaz információt. 

 

8. Szakdolgozatleadás  
8.1. A szakdolgozatleadás minden hallgató számára a Neptun Egységes Tanulmányi 

Rendszerben (továbbiakban: Neptun) történik. 

8.2. Ha a hallgató, volt hallgató korábban már leadta a szakdolgozatát a Moodle 

rendszerben vagy a Neptunban, akkor a szakdolgozat bírálata két évig érvényes 

és a hallgatónak ez ügyben nincs teendője (a 2020/2021/2. félévben vagy utána 

leadott szakdolgozat esetén). 

9. Kik tölthetik fel a szakdolgozatukat a 2022/2023. tanév tavaszi félévében?  
9.1. Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetén: 

9.1.1. Azon hallgatók, akik a szakszeminárium 2. vagy ezzel egyenértékű tan-
tárgyat a 2022/2023. tanév tavaszi félévében teljesítik (akár első, akár 
második alkalommal vették fel a tantárgyat). 

9.1.2. Azon hallgatók, akik a szakszeminárium 2. vagy ezzel egyenértékű 
tantárgyat már teljesítették (érdemjegyet kaptak rá), viszont nem sze-
rezték meg a végbizonyítványt és nem adták le a szakdolgozatukat, de a 
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Hallgatói tájékoztató a szakdolgozat- leadásról  

2022/2023/2. félév 

 
 „Kérelem szakdolgozat leadásra I. Hallgatói jogviszony alatt” kérelmet 

benyújtották és a kérelmet jóváhagyták.  
9.2. Hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező, volt hallgatók esetén, akik a 

2012/2013. tanévtől kezdődően első évfolyamon kezdték meg tanulmánya-
ikat: 

9.2.1. Azon volt hallgatók, akik a szakszeminárium 2. vagy ezzel egyenér-

tékű tantárgyat már teljesítették (érdemjegyet kaptak rá), a szakdolgo-

zatukat még nem adták le, de a végbizonyítványt megszerezték és a 

végbizonyítvány kiállítástól még nem telt el két év valamint „Kérelem 

szakdolgozat leadásra II. Hallgatói jogviszony után 2 éven belül.” ké-

relmet benyújtották és a kérelmet jóváhagyták. 

9.2.2. Azon volt hallgatók, akik a szakszeminárium 2. vagy ezzel egyenér-

tékű tantárgyat már teljesítették (érdemjegyet kaptak rá), a szakdolgo-

zatukat még nem adták le de a végbizonyítványt megszerezték és a 

végbizonyítvány kiállítástól már eltelt két év, de nem telt el öt év, vala-

mint „Kérelem szakdolgozat leadásra III. Hallgatói jogviszony után 2 

éven túl.” kérelmet benyújtották és a kérelmet jóváhagyták. 

9.2.3. Azon volt hallgatók, akik a szakdolgozatukat leadták és a bírálattól 

már eltelt két év de a végbizonyítvány kiállítástól nem telt el öt év vala-

mint a „Kérelem szakdolgozat leadásra III. Hallgatói jogviszony után 2 

éven túl.” kérelmet benyújtották és a kérelmet jóváhagyták. 

9.3. Hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező, volt hallgatók esetén, akik a 
2011/2012. tanévet megelőzően kezdték meg tanulmányaikat első évfolya-
mon:  

9.3.1. Azon volt hallgatók, akik a szakszeminárium 2. vagy ezzel egyenér-
tékű tantárgyat már teljesítették (érdemjegyet kaptak rá), a szakdolgo-
zatukat még nem adták le de a végbizonyítványt megszerezték és a vég-
bizonyítvány kiállítástól már eltelt két év valamint „Kérelem 
szakdolgozat leadásra III. Hallgatói jogviszony után 2 éven túl.” kérel-
met benyújtották és a kérelmet jóváhagyták. 

9.3.2. Azon volt hallgatók, akik a szakdolgozatukat leadták és a bírálattól 
már eltelt két év a „Kérelem szakdolgozat leadásra III. Hallgatói jogvi-
szony után 2 éven túl.” kérelmet benyújtották és a kérelmet jóváhagy-
ták. 
 

10. Elégtelen szakdolgozat:  

10.1. Azon hallgatók, akiknek a szakdolgozatát a bírálók elégtelenre értékelték 
egy korábban leadott szakdolgozat esetében és azt a hallgatók nem védhet-
ték meg, a szakdolgozatuk leadását a „Kérelem sikertelen szakdolgozat ja-
vítására és szakdolgozat leadásra I. kérvény kitöltésével kezdeményezhetik. 

10.2. Azon volt hallgatók, akiknek a szakdolgozatát a bírálók elégtelenre értékel-
ték egy korábban leadott szakdolgozat esetében és azt a hallgatók nem véd-
hették meg, a szakdolgozatuk leadását a „Kérelem sikertelen szakdolgozat 
javítására II. kérvény kitöltésével kezdeményezhetik amennyiben a végbi-
zonyítvány kiállítástól nem telt öt év. (Amennyiben a 2017/2018. tanév ta-
vaszi félév végén vagy ezt követően szereztek végbizonyítványt.) 
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Hallgatói tájékoztató a szakdolgozat- leadásról  

2022/2023/2. félév 

 
 11. TDK dolgozat befogadása szakdolgozatként: 

11.1. TDK dolgozat szakdolgozatként való elfogadását kezdeményezhetik azok a 

hallgatók, akik a 2022. májusi TDK-n vettek részt és a TVSZ 80.§ (7)-(10) 

alapján jogosultak a kérelmet leadni. A kérelem neve: „Kérelem a 2022. 

májusi Tudományos diákköri dolgozat befogadása szakdolgozatként 

2022/23/2 félévi záróvizsgához.” 

11.2. TDK dolgozat szakdolgozatként való elfogadását kezdeményezhetik azok a 

hallgatók, akik a 2023. májusi TDK-n vettek részt és a TVSZ 80.§ (7)-(10) 

alapján jogosultak a kérelmet leadni. A kérelem neve: „Kérelem a 2023. 

májusi Tudományos diákköri dolgozat befogadása szakdolgozatként 

2022/23/2 félévi záróvizsgához. 

 

12. Szakdolgozat próbafeltöltés a Moodle-rendszerben: 

12.1. A szakdolgozat végleges leadása előtt próbafeltöltésre az Urkund szöveg-
egyezés vizsgálathoz a Moodle-ban lesz lehetőség. A próbafeltöltésre a hall-
gatók számára egy Moodle kurzus kerül létrehozásra. Neve: Szakdolgozat 
próbafeltöltés 2022/2023/2.  

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

13.1. A hallgató a „Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés” olda-
lon a „Szakdolgozat befogadási kérés” gomb megnyomásával kezdeményez-
heti a szakdolgozat leadását.  

13.2. A témavezető/konzulens a Neptunban a hallgató által indított szakdolgo-
zat-befogadási kérést a „Végleges szakdolgozat beadás támogatás” mező 
„Támogatva” értékűre történő beállításával fogadhatja el. A „Támogatva” 
gomb megnyomása a Konzulensi nyilatkozat a szakdolgozat leadhatóságá-
ról. 

13.3. A témavezetői/konzulensi „Támogatva” beállítást követően a hallgató szá-
mára a „Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés” menüpon-
ton a hallgató szakdolgozat sorában aktívvá válik a „Szakdolgozat feltöltése” 
gomb, egészen a szakdolgozat sorhoz kapcsolódó „Szakdolgozat feltöltése 
határidő” mezőben megadott időpontig. 

13.4. A hallgató szakdolgozat-feltöltése, nyilatkozata a saját munkáról, a párhu-
zamos képzésben írt szakdolgozatról és a szakdolgozat nyilvánosságáról: 

13.4.1. A „Szakdolgozat feltöltése” gomb megnyomása után a hallgatónak a 
szakdolgozat végleges címét ki kell tölteni, majd nyilatkozni kell a 
saját munkáról és a párhuzamos képzésben készített szakdolgozat-
ról, elfogadással. Ezután jelenik meg a dokumentumfeltöltési ablak. 

13.4.2. A szakdolgozat típusú dokumentum feltöltésénél kell a hallgatónak 
kiválasztással nyilatkozni a szakdolgozat teljes vagy korlátozott nyil-
vánosságáról. 

 

14. Nyilatkozatok szövege, amelyet a Neptunban el kell fogadni (ezt a szöveget látja a 
Neptunban): 

14.1.  Nyilatkozat saját munkáról: Felelősségem teljes tudatában kijelentem, 

hogy a nevezett szakdolgozatban szereplő minden szövegrész, ábra és táb-

lázat – az előírt szabályoknak megfelelően hivatkozott részek kivételével – 

eredeti és kizárólag a saját munkám eredménye, más dokumentumra vagy 

közreműködőre nem támaszkodik. 
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Hallgatói tájékoztató a szakdolgozat- leadásról  
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 14.2. 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%-ot. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szakfelelősök (vagy az ál-

taluk megjelölt személyek) 10%-nál nagyobb egyezőséget állapítanak meg, 

akkor a tanulmányi kötelezettségeimet nem teljesítettem, záróvizsgát nem 

tehetek. 

 

15. Ellenőrzések a szakdolgozat-leadáshoz, záróvizsgára jelentkezéshez: 

15.1. Minden hallgatónak és végbizonyítványt szerzett hallgatónak ellenőriznie 

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

rendszerbe, jeleznie szükséges a Hallgatói Szolgáltatások 

felé:intezd.online@uni-corvinus.hu  

15.2. A Neptun-hozzáférés birtokában minden hallgatónak a szakdolgozatle-

adási időszak előtt legalább 3 munkanappal ellenőriznie kell, hogy hozzá-

fér-e a szakdolgozat leadásához szükséges menüponthoz és ott a témave-

zető oktatója helyesen szerepel-e, illetve aktív-e a 

Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés oldalon a „Szakdol-

gozat 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. 

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

csolatos Neptun szakdolgozati technikai problémája merül fel, például 

nem aktív a Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés oldalon 

a „Szakdolgozat befogadási kérés” gomb, a om@uni-corvinus.hu címen 

tud segítséget kérni Név és Neptun-kód megadásával.  

15.4. A hallgatónak a próbafeltöltés előtt ellenőriznie kell, hogy a Moodle-felüle-

ten megjelenik-e a próbafeltöltési kurzus. Amennyiben nem, ezt a mood-

lehelpdesk@uni-corvinus.hu címen jelentse be a Név és Neptun-kód 

megadásával. 

15.5. Amennyiben a hallgatónak Cusman belépési problémája van, a help-

desk@uni-corvinus.hu címen jelentse be a Név és Neptun-kód megadá-

sával. 

15.6. Kérjük a hallgatókat, vegyék figyelembe, hogy a fenti elérhetőségeken első-

sorban munkanapon, munkaidőben tudnak segíteni a kollégák.  

mailto:intezd.online@uni-corvinus.hu
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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 16. Határidős táblázat júniusi záróvizsgához  

 

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a szakdolgozat-leadás három lépésből áll. A hallgató 

a „Szakdolgozat befogadási kérés" elindítására 2023.05.17 23:59 szerda éjfélig 

van lehetősége. Az ezutáni időszak a 2023.05.19 23:59 péntek éjfélig az oktatói jóváha-

gyásra és a feltöltésre szolgál! Amennyiben a 2023.05.17 23:59 -ig nem kezdemé-

nyezi a feltöltést a szakdolgozatát nem tudja feltölteni.  

 

  Tevékenység Hely Felelős Kezdés Befejezés 

1 
Moodle-jogosultság ellenőrzése, Moodle próbafeltöl-
téshez a kurzus láthatóságának ellenőrzése. 

Moodle hallgató 2023.04.05 2023.04.21 

2 

Neptun-jogosultság ellenőrzése, Neptun webes felü-
leten szakdolgozati sor láthatóságának, Neptun szak-
dolgozati sor adatainak, kiemelten a konzulens nevé-
nek ellenőrzése. 

Neptun hallgató 2023.04.05 2023.04.21 

3 Szakdolgozat próbafeltöltés a Moodle-ba. Moodle hallgató 2023.04.27 2023.05.21 

4 

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 

Neptun hallgató 2023.03.27 2023.05.08 

5 
"Szakdolgozat befogadási kérés" elindítása a Nep-
tunban a hallgató által. 

Neptun hallgató 
2023.05.08 

10:00 
2023.05.17 

23:59 

6 

"Szakdolgozat befogadási kérés" elfogadása az oktató 
által a Neptunban. Az oktató jóváhagyja a szakdolgo-
zat-feltöltést. A szakdolgozat-befogadás "Támogatva” 
beállítással történik, ez egyben az oktatói nyilatkozat 
a szakdolgozat leadhatóságáról. 

Neptun konzulens 
2023.05.08 

10:00 
2023.05.19 

23:59 

7 

Szakdolgozat-leadás. A szakdolgozat feltöltése a Nep-
tunba. A szakdolgozat leadásának határideje a szor-
galmi időszak tizenkettedik (12.) oktatási hetének 
utolsó napja. Szakdolgozat feltöltése, nyilatkozatok 
(párhuzamos képzésről, szakdolgozat nyilvánosságá-
ról). 

Neptun hallgató 
2023.05.08 

10:00 
2023.05.21 

23:59 
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 17. Szakdolgozat-leadáshoz kapcsolódó kérvények: 

 

 Kérelem neve Kinek látható 
Láthatóság 

2022/2023/1 félév 
Díj 

1 
Kérelem szakdolgozat nyilvánosság 
korlátozására 

Szakirányú továbbképzések, executive kép-
zések és részidős valamint tanári képzések 

2023.02.13. 10:00-
2023.05.21. 23:59. 

díjmentes 

2 

SZD Kérelem a szakdolgozati téma 
vagy konzulens, vagy téma és konzu-
lens megváltoztatására I. Hallgatói 
jogviszony alatt. 

Hallgatói jogviszony alatt. 
2023.02.13. 10:00-
2023.03.19. 23:59. 

díjköteles,  
9 300 Ft/kérvény 

3 

SZD Kérelem a szakdolgozati téma 
vagy konzulens, vagy téma és konzu-
lens megváltoztatására II. Hallgatói 
jogviszony után. 

Hallgatói jogviszony megszűnése után. 
2023.02.13. 10:00-
2023.02.26. 23:59. 

díjköteles,   
11 600 Ft/kérvény 

4 
SZD Kérelem szakdolgozat leadásra I. 
Hallgatói jogviszony alatt. 

Hallgatói jogviszony alatt 
2023.02.13. 10:00-
2023.02.26. 23:59. 

díjmentes 

5 
SZD Kérelem szakdolgozat leadásra 
II. Hallgatói jogviszony után 2 éven 
belül. 

Hallgatói jogviszony megszűnése után (ab-
szolvált), a végbizonyítvány kiállítástól még 
nem telt el két év.  

2023.02.13. 10:00-
2023.02.26. 23:59. 

díjköteles, 
10000Ft/kérvény 

6 
SZD Kérelem szakdolgozat leadásra 
III. Hallgatói jogviszony után 2 éven 
túl. 

Hallgatói jogviszony megszűnése után (ab-
szolvált), de a VB kiállítástól már eltelt a két 
év. (2020/2021 őszi félévében vagy azt megelő-
zően lett kiállítva) 

2023.02.13. 10:00-
2023.02.26. 23:59. 

díjköteles, 
10000Ft/kérvény 

7 
SZD Kérelem sikertelen szakdolgozat 
javításra I. Hallgatói jogviszony alatt. 

Sikertelen szakdolgozat: leadott és elégte-
lenre minősített (nem védhető) hallgatói 
jogviszony alatt. 

2023.02.13. 10:00-
2023.02.26. 23:59. 

díjköteles,   
11 600 Ft/kérvény 

8 
SZD Kérelem sikertelen szakdolgozat 
javításra II. Hallgatói jogviszony után. 

Sikertelen szakdolgozat: leadott és elégte-
lenre minősített (nem védhető) hallgatói 
jogviszony után (abszolvált). 

2023.02.13. 10:00-
2023.02.26. 23:59. 

díjköteles, 
10000Ft/kérvény 

9 
SZD Kérelem a 2022. májusi TDK dol-
gozat befogadására szakdolgozat-
ként a 2022/23/2 félévi ZV-hoz. 

2022. májusában OTDK-ra jutott hallgatók  
2023.02.13. 10:00-
2023.02.26. 23:59. 

díjmentes 

10 
SZD Kérelem a 2023. májusi TDK dol-
gozat befogadására szakdolgozat-
ként a 2022/23/2 félévi ZV-hoz. 

2023. májusában OTDK-ra jutott hallgatók  
2023.05.23 10:00- 
2023.05.26 23:59 

díjmentes 

 

 

Budapest, 2023. február 10. 

 

Oktatásmenedzsment 

 

 


