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Óbudai Egyetem 
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 

Anyag- és Gyártástudományi Intézet 

TÁJÉKOZTATÓ 
(levelező képzés) 

 
2020. április 22-én megjelent a 3/2020. (IV. 22.) sz. Rektori utasítás az Óbudai Egyetemen a 2019/2020. tanév 2. 

félév zárásával kapcsolatos egyes intézkedések módosításáról, amely tartalmazza a diplomamunka beadásával 

és a záróvizsga szervezésével kapcsolatos határidőket. Ennek értelmében: 

A diplomamunka beadásának határideje: 2020. május 22. (péntek) 

A diplomamunkát kizárólag elektronikus formában kell beadni! 
 

A diplomamunkát és a hozzá tartozó dokumentumokat (magyar nyelvű összefoglaló, idegen nyelvű összefoglaló, 

konzultációs napló, bizalmas dolgozatok esetében a titoktartási papírok) a Tanulmányi Ügyrend szerint, az előírt 

formátumban, elektronikusan kell feltölteni a Moodle rendszerben létrehozott Diplomaterv II. kurzus felületén, 

valamint a DigiTool rendszerbe. 

A diplomamunkával kapcsolatos letölthető dokumentumok, egyéb információk megtalálhatók a Moodle 

(Diplomaterv II. tárgyhoz tartozó kurzusán) és az Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék honlapján a Diplomamunka 

menüpontban. 

A levelező gépészmérnök MSc szak végzős hallgatóinak a diplomamunka beadásával és a záróvizsgával 

kapcsolatosan az alábbi feladatokat kell teljesíteni: 

1. A hallgató a diplomamunkát (mellékletekkel együtt) pdf formátumban feltölti a Moodle-ba (határidő: május 

22.). 

2. A hallgató a diplomamunkát (mellékletekkel együtt) pdf és doc formátumban feltölti a plágiumellenőrző 

rendszerbe (DigiTool: http://szakdolgozat.uni-obuda.hu/ ) (határidő: május 22.). 

3. A hallgató a diplomamunkához kapcsolódó dokumentumokat (magyar nyelvű összefoglaló, idegen nyelvű 

összefoglaló, konzultációs napló, bizalmas dolgozatok esetében a titoktartási papírok) pdf  formátumban 

feltölti a Moodle-ba (határidő: május 22.). 

Kérjük, hogy a konzultációs naplót a leadás előtt elektronikusan juttassa el a belső konzulensnek, aki 

aláírásával igazolja, hogy a diplomamunka tárgy követelményeit teljesítette, ezután pdf formátumban kell 

feltölteni a Moodle-ba. 

Megj.: a titoktartási dokumentumok emailen is eljuttathatók rathy.istvanne@bgk.uni-obuda.hu email címre a 

záróvizsga időpontjáig. 

4. A hallgató a Záróvizsga jelentkezési lapot pdf formátumban feltölti a Moodle-ba (határidő: május 22.). 

Megj.: Amennyiben a hallgató már korábban teljesítette a Diplomaterv II. tárgyat a jelentkezési lapot küldje 

rathy.istvanne@bgk.uni-obuda.hu email címre. 

5. A záróvizsgára a diplomamunka védéséhez prezentációt is kell készíteni (max. 6 perc időtartamban), 

melyet a Moodle-ba kell feltölteni. Azon hallgatók, akik számára nem elérhető a Moodle emailen küldik a 

rathy.istvanne@bgk.uni-obuda.hu email címre (határidő: július 3.).  
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A diplomamunka bírálatokat elektronikusan küldjük a hallgató által megadott emailcímre a záróvizsgák előtt 

legalább 1 héttel. 

 

A záróvizsgákat a Rektori utasításnak megfelelően személyes részvétellel tartjuk 2020. július 6-15. között. 

A záróvizsgabizottságokat az alábbi szempontok figyelembe vételével állítjuk össze: 

Egy záróvizsgabizottságban: 

- maximum 10 fő hallgató, 

- 2 fő vizsgáztató oktató, 

- 1 fő jegyzőkönyvvezető lehet. 

 

A záróvizsgák időpontjának meghatározása előtt online konzultációt tartunk a hallgatóknak. Ennek időpontjáról 

emailen keresztül egyeztetünk.  

 

A hallgató az Egyetem épületében kizárólag a vizsga időtartama alatt tartózkodhat és a terem elrendezése 

biztosítja a biztonságos távolság megtartását (min. 1,5 m). 

A vizsga menete a Tanulmányi ügyrend előírásainak megfelelően: 

- A diplomamunka prezentálása és megvédése, a vizsgabizottság értékeli és közli az értékelés 

eredményét. 

- A záróvizsgatárgyakból tétel húzás és annak kidolgozása, felkészülés a szóbeli vizsgára. 

- Szóbeli vizsga, a vizsgabizottság értékeli és közli az értékelés eredményét. 

 

Fontos!  

A záróvizsga teljes időtartama alatt meg kell tartani a min. 1,5 m távolságot, tilos a résztvevők közötti 

fizikai kontaktus, a higiéniai alapszabályok betartása mindenki számára kötelező. 

Javasoljuk, amennyiben lehetősége van a résztvevők viseljenek szájmaszkot. 

 
 
Budapest, 2020. 04. 29. 
 
 Ráthy Istvánné Dr. 
 tárgyfelelős 
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