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Határidők, feladatok
a 2018. januári új Tanulmányi Ügyrend szerint

Központi konzultációk: 1-3. oktatási héten és a beadás hete előtti hetekben

Félév első hónapjának végéig: Titkosítási kérelem és kapcolódó megállapodások, nyilatkozatok leadási határideje cég, 
hallgató és konzulens által aláírva, ami a Tanulmányi ügyrend 132-139. oldala szerinti nyomtatványok kitöltésével és 
aláírásával kérhető. Titkosítás csak indokolt esetben adható!

Magyar és angol cím és feladatkiírás véglegesítése a konzulenssel, mely nyilvántartásba rögzítéséről a Konzulens 
gondoskodik Félév első hónapjának végéig.

Fontos: Az angol cím minden szava nagy kezdőbetűvel legyen írva, kivéve a kötőszavakat, névelőket, elöljáró szavakat. Ez 
kerül az angol nyelvű diplomamellékletbe.

Intézetigazgatói aláírással ellátott és lepecsételt feladatlapok átadása a konzulenseknek, AMIT A 
SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA KÖTÖTT PÉLDÁNYÁBA BELE KELL KÖTTETNI, Félév második hónapjának vége: 

A Digitool-ba való feltöltés a tervezett leadás előtt 48 órával javasolt, mert ez a garantált válaszadási idő. Minden ezen 
határidő előtti technikai probléma, illetve a válasz 48 órán túli elhúzódása esetén a hallgató beadhatja a dolgozatot.

Bekötött példány és CD melléklet leadása Dec 15. (őszi félév)/Máj 15. (tavaszi félév) Tanulmányi Osztályon 16 óráig!!!

• Digitool feltöltési igazolással, hallgató által aláírva! 

• konzulens által aláírt Digitool eredménnyel, melyre a konzulens rávezette, hogy „A dolgozat bírálatra bocsájtható”, 
dátummal, konzulens által aláírva!

• konzultációs napló(k) (2. féléves szakdolgozati/diplomamunka tárgyaknál mindkét félévre kell konzultációs napló)

• ZV jelentkezés géppel kitöltve

http://uni-obuda.hu/egyetem/szabalyzatok/az-obudai-egyetem-tanulmanyi-ugyrendje


Tartalmi ajánlás

• Tartalomjegyzék (oldalszámozással). 

• Bevezetés 

• A megoldandó probléma megfogalmazása. 

• A probléma elemzése, a specifikáció kidolgozása. 

• Az irodalom alapján a lehetséges megközelítési módok és megoldások áttekintése és elemzése. 

• A megoldási módszer kiválasztása, a választás indoklása. 

• A részletes specifikáció leírása. 

• A tervezés során végzett munkafázisok és a tapasztalatok leírása. 

• A megvalósítás leírása. 

• A megvalósítás elemzése, alkalmazásának és továbbfejlesztési lehetőségeinek számbavétele. 

• Rövid tartalmi összefoglaló. terjedelmének meghatározása (1500-2500 karakter) 

• Idegen nyelvű tartalmi összefoglaló (angolul, németül, oroszul vagy franciául) 

• Irodalomjegyzék.



Digitool és Eforusz

• Az ÓDA a szakdolgozatok digitális tárolóhelye: http://asp01.ex-lh.hu/R?RN=404507731
• Minden már digitalizált, vagy feltöltött és megvédett szakdolgozat elérhető irodalomkutatáshoz, kivéve a 

Titkosítási kérelemmel rendelkezők (csak fejléc látszik).

• A feltöltésre egy alkalommal van lehetőség!
Feltöltendő verziók: csak a végleges verziók!
• Word formátumban mellékletek nélkül plágiumellenőrzéshez (címlap, feladatkiírás aláírásokkal beszkennelve, 

hallgatói nyilatkozat aláírásokkal beszkennelve, (titoktartási beszkennelve) tartalomjegyzéktől 
irodalomjegyzékig)

• PDF formátumban: a bekötött példány elektronikus változata
• Belső címlap (1. oldal - oldalszám nélkül)
• A Kar Dékánja által aláírt és beszkennelt feladatlap, melyen a Konzulens aláírásával jóváhagyja a dolgozat beadását. (2. oldal 

- oldalszámmal)
• Hallgatói nyilatkozat aláírva és beszkennelve(3. oldal)
• Az esetleges titoktartási kérelem cég és intézményi konzulens által aláírva és beszkennelve (4. oldal)
• Tartalomjegyzék
• A szakdolgozat tartalmi részei: 60-80 ezer leütés, legalább 40 oldalban (MSc-n legalább 80 ezer leütés, legalább 60 oldalban)
• Angol, német, francia vagy orosz nyelvű összefoglaló
• Irodalomjegyzék
• Mellékletek, amik nem foglalnak sok helyet, illetve ki lesznek nyomtatva (tervlapok, forráskódok, fotódokumentáció, 

táblázatok, adatsorok, egyebek)

http://asp01.ex-lh.hu/R?RN=404507731


Plágiumellenőrzés

• 5:8. § (1) 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. Más szellemi termékével való 
visszaélés felismerésére és megakadályozására a konzulens, a bíráló és a 
záróvizsga bizottság tagjai kiemelten figyelmet fordítanak. 

• (2) A szó szerinti idézeteket „idézőjelben”, a forrásnak a szövegbe vagy 
lábjegyzetbe illesztett megjelölésével kell alkalmazni, egyébként az 
irodalomjegyzékben szabványos formátumban kell jelezni a felhasznált 
forrásmunkákat. 

• (3) A felhasznált ábrák, képek, adatok forrását is kötelezően fel kell tüntetni. 

• (4) A felhasznált irodalomra való hivatkozáskor az irodalomjegyzékbeli sorszám 
szögletes zárójelben való feltüntetése célszerű, pl: [4.] 



A beadás folyamata

1. Konzulens aláírásával jóváhagyja a dolgozat beadását (ezt aláírás után be kell szkennelni és be kell 
illeszteni a PDF-be)

2. Feltöltés a Digitool-ba PDF és Word formátumban

3. Digitool feltöltési igazolás kinyomtatása, hallgató általi aláírása

4. Ellenőrzés eredményének Konzulenstől való átvétel Konzulens által aláírva (Konzulens rávezeti, hogy 
bírálatra bocsájtható, vagy sem.)

5. Kötés: erre is kell időt hagyni! Ha még nem száradt meg, jelezzük leadáskor!

Az eredeti feladatlap, hallgatói nyilatkozat és az esetleges titoktartási kérelem belekötve, abban a sorrendben, 
ahogy a PDF-et kellett összeállítani! PDF=Bekötött példány pontos elektronikus másolata

1. Bekötött példány és mellékleteinek leadása. 
1. Bőrkötéses dolgozat
2. CD melléklet
3. Záróvizsga jelentkezési lap
4. Konzultációs napló
5. Digitool-ba való feltöltés hallgató által aláírt igazolólapja
6. Digitool eredmény Konzulens által aláírva



Óbudai Egyetem Digitális Archívuma – csak egyetemi IP-cím tartományban
http://asp01.ex-lh.hu/R?RN=657889698

http://asp01.ex-lh.hu/R?RN=657889698


Digitool: http://asp.ex-lh.hu/deposit/action/start.do

http://asp.ex-lh.hu/deposit/action/start.do


5. A szakdolgozat/diplomamunka 
elkészítésének technikai előírásai
• 5:9. § (1) A szakdolgozatot/diplomamunkát kemény (fekete) fedélbe kell köttetni, amin az V./5. 

számú mellékletben meghatározottakat kell feltüntetni. 

• (2) A szakdolgozat/diplomamunka elejére be kell köttetni az alábbi dokumentumokat: 
• a) Címlap (5. sz. melléklet) 
• b) Feladatlap (1. sz. melléklet) 
• c) “Hallgatói nyilatkozat” (6. sz. melléklet) 
• d) Titkosítási kérelem (opcionális, V/8. számú melléklet) Formai előírásokat a Kar honlapjáról letölthető Word 

dokumentum tartalmazza.

• (3) A szakdolgozatot/diplomamunkát A4-es formátumban kell elkészíteni. Az oldaltükör 
elhelyezési adatai: felülről 40 mm, alul és a külső széleken 25 mm, a bekötés oldalán (a kötés 
miatt) 35 mm margóbeállítás, a sorköz mérete 1,5 sor. Lapszámozás felül, lapközépen, a lapszéltől 
20 mm-re. 

• (4) A folyószöveg betűtípusa Times New Roman, mérete 12 pont. 

• (5) A fejezetcímeket arab számokkal kell számozni, melyek 14 pont méretű nagybetűs 
karakterekből álljanak, középre igazítva, a lap tetején elhelyezve. Az alfejezetek címei legfeljebb 
három szám mélységéig számozódjanak, 12 pontos félkövér karakterekkel, balra igazítva 
elhelyezve.



Ábrák, táblázatok, diagramok

• (6) Az ábrák és táblázatok kivitele lehet: 
• a) számítógéppel szerkesztve, szövegszerkesztő programmal a szöveg közé beillesztve, nyomtatva,
• b) számítógépi protokoll (önállóan vagy papírra ragasztva), 
• c) fénykép papírmásolata. 

• (7) Az ábrák és táblázatok szokásos elhelyezési módjai: 
• a) szöveg közben, nem teljes lapszélességű ábra mellett gépelt szöveggel, 
• b) szöveg közben, nem teljes lapszélességű ábra mellett mindkét oldalon üresen hagyott hellyel, 
• c) a szöveges lapok közé beiktatva, teljes lapterjedelemben, 
• d) a szakdolgozat végén összegyűjtve, befűzve,
• e) A3-as vagy nagyobb méretű ábrák, program-protokollok és egyéb dokumentációk hajtogatva vagy elektronikus 

adathordozón, a hátsó borítóban kiképzett tasakban (ebben az esetben az ábra keretezve, szövegmezővel ellátva, a 
szövegmezőben feltüntetve a dolgozat címét, az ábra megnevezését, sorszámát, a hallgató nevét, szakdolgozatának 
sorszámát). 

• Nem saját ábra alá jobb oldalra rendezve az ábraaláírásnál is jelöljük meg a forrást, pl.:

6.1 ábra: cím [forrás]

• (8) Elfogadható minden olyan, a fentiektől eltérő, de a szabványokba nem ütköző, világos, esztétikus kiviteli 
forma, amelyet a konzulensek megfelelőnek tartanak. 



Kötés

Pontosan ugyanúgy, ahogy a PDF össze 
lett állítva!
• Belső címlap (Név, törzsszám, Kar, cím, évszám)

• Feladatlap eredeti aláírásokkal (dékán, konzulens)

• Hallgatói nyilatkozat eredeti hallgatói aláírással

• Tartalomjegyzék

• A szakdolgozat tartalmi részei, a saját munka!

• Angol, német, francia vagy orosz nyelvű 
összefoglaló

• Irodalomjegyzék

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

• CD/DVD

Időben gondoskodjunk a bekötésről!

Boritóminta
• Fekete, kemény, műbőrkötés, aranyszínű betűkkel 

feliratozva

• Az oldal felső harmadában középre rendezve, 
alapképzésben „SZAKDOLGOZAT”, 
mesterképzésben „DIPLOMAMUNKA” felirat

•

• A bal alsó sarokban az egyetem és a kar betűkódja 
(Pl: OE-KVK) és a dolgozat beadásának éve

• A jobb alsó sarokban a hallgató neve, alatta a 
hallgató törzskönyvi száma

• A borító gerincén a név és évszám feltüntetése

• Adatok alul:

OE-AMK
201X

NÉV
TÖRZSSZÁM



A mellékleti CD-n vagy DVD-n kialakítandó 
könyvtárstruktúra

Könyvtár neve: Tartalma:

szakdolgozat\
doc, docx és pdf formában a szakdolgozat, illetve a szakdolgozat
mellékletei

mellekletek\ 2-6. mellékletek beszkennelt vagy forrásformában (pdf)

prezentacio\
ppt vagy pptx formátumban a tervezett prezentáció (védésig
változhat)

forrasallomany\
amennyiben a szakdolgozat témája fejlesztés volt, akkor annak
reprodukálásához szükséges állományok

telepito\
szoftvertelepítő csomag, ha a termék alkalmazhatóságához
szükséges

egyeb\
egyéb a szakdolgozathoz tartozó fájlok (pl.: irodalmi
hivatkozások pdf formátumban, tesztadatok. Eredmények,
fotódokumentáció, videók stb.)



Mellékletek

háttérinformációk, fotódokumentáció hosszabb forráskódok, adatsorok 
helye, amely nem való a folyószövegbe.

Jogszabály, katalógusokból, prospektusokból beemelt szövegrészek, 
adattáblák, adatsorok, gépparaméterek, …

Semmiképp ne kerüljön sablon szerint elkészített munkarész a folyószövegbe, 
pl. SzMSz, mert csak a sablon felhasználása, alkalmazása tekinthető saját 
munkának.

A mellékletben szereplők forrását is tüntessük fel, ezeket ugyanúgy 
hivatkozni illik, mint a törzsszövegben szereplő felhasznált ismeretek 
forrásait!



Szakdolgozat I./Diplomamunka-Ipgy-Pm I. 
tárgyak teljesítése
• Részletes tartalomjegyzék tervezet és témavázlat kidolgozása

• Részletes munkaterv
• Kiinduló pont bemutatása
• Ha ismert a módszertan, már itt bemutatható
• megoldási folyamat részletezése (mérföldkövek, határidők megadása)

• A szakirodalom feldolgozása és ennek leírása, következtetések levonása

Mindegyik pont változhat a 2. szakasz során, így bővíthető, változtatható az I. 
munkaszakasz dokumentációja.

• Konzultációs naplóba legalább 4 érdemi konzultációs alkalom feljegyezve, külső 
konzulens esetén a vele folytatott konzultációs alkalmak is rögzíthetők.

• Az elkészült munka a szorgalmi időszak végén a konzulensnek megküldendő

A konzultációs naplót a szorgalmi időszak végén feltétlen kérjék el a konzulenstől!



Irodalomkutatás
• Használjuk Elődeink, Kortársaink eredményeit, de hivatkozzunk az 

Alkotóra

• A hivatkozás elmulasztása plágium.

• Használjuk a WinWord hivatkozáskezelő megoldását
• automatizálja a sorszámozást és az Irodalomjegyzék készítést,

• Egységesen kezeli a hivatkozásokat.

• Egyszerűsíti a későbbi módosításokat.

• Átkapcsolható a hivatkozás módja a beépített szabványos hivatkozási 
rendszerek (=Stílus) szerint. Célszerű az IEEE formátumot használni.



Milyen irodalmakat keressünk

• Hiteles forrásokat használjunk, ezek:
• Folyóiratok, nyomtatott, lektorált, jegyzett művek, ISBN, ISSN számmmal
• Interneten: Open Access elektronikus folyóiratok
• Digitális adatbázisok: ezek a könyvtárak gépeiről és az egyetemi IP címtartományból 

elérhetők. (A koliból viszont nem.)
• EISZ konzorcium
• Science Direct kiadó
• EBSCO adatbázis csomag: keresési opciók elmenthetők, témafigyelés beállítható, havonta 500 új művel 

bővül (myEbsco hoszt)
• A hivatkozáshoz szükséges adatok többnyire kiexportálhatók!

• Tudományos közösségi oldalak: pl: Research Gatexx

• Nem hiteles források:
• Sima Google keresés találatai, amelyek az adatbázisok tartalmára nem lát rá

• Google Scholar: szűkíti a találati listát a metaadatok alapján hitelesnek minősíthető pubikációkra
• Wikipedia tartalmak: folyamatosan változó online enciklopédia, szakértők és nem szakértők 

is szerkeszthetik



Internetes források versus 
Szakmai publikációk
• Elsősorban a szakoldalak lennének jó források, mivel az ezeken megjelenő 

cikkekért vállalnak több-kevesebb felelősséget az oldalak üzemeltetői, hisz nem 
céljuk gyenge minőségű cikkek megjelentetése. 

• Emellett a blogok között is lehetnek szakmailag jó, főleg, ha van kommentelési
lehetőség is, hisz ott megjelenhetnek megerősítő illetve cáfoló, kijavító 
hozzászólások. 

• Internetes forrásoknál is meg kell adni a következőket, ha fellelhető(!): 
• cikk címe, szerző(k), megjelenés időpontja, blog/oldal címe, üzemeltetője, ami az oldal 

impresszumában tallálható.

• A wikipédia forrás szempontjából csak harmadlagos.

• Egyébként legjobb lenne tudományos, szakmai folyóiratokból, könyvekből 
hivatkozni az ismereteket, amiket összegyűjtött. Ezeket érdemes az egyetemi 
hálózatból elérhető publikációs adatbázisokban keresni!

• Ha nem, vagy nehezen találhatók meg, akkor marad, amit talált a keresőben!





Egyebek

• Témakiadás határideje a tárgyfelvétel előtti félév közepe. (ápr/nov. 30.). Kiadott Mérnöki Intézeti 
témának a Szakdolgozati adatbázisban szerepelnie kell. Csak témával már rendelkező hallgatók 
vehetik fel a Szakdolgozat tárgyat!

• Téma elavulását a konzulens állítja be, alapvetően a téma kiadási időpontjától számított negyedik 
félév végéig (2 év). A téma elévülése után a konzulens hatásköre azt hosszabbítani új témakérő 
lapon, melyet az intézetigazgató újra engedélyez.

• 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,-.

• Sérült fájlokat a Digitool rendszer nem vesz figyelembe, viszont az újbóli feltöltésről gondoskodnia 
kell a hallgatónak. Tehát a konzulenst a hallgatónak célszerű felkeresnie a feltöltés után 48 órával 
és kérni a Digitool ellenőrzés eredményét.

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


