
 
 
 

 

Ügyintéző: Vajda Júlia 32-21  Budapest,  2022. február 17. 
Tárgy:  Diplomatervezés 

Szakdolgozat készítés 
 

Iktatószám: 400065/2022 

 

Tisztelt Tanszékvezető Úr! 

 

 Kérem Tanszékvezető Úr szíves intézkedését a végzős hallgatók diplomatervezési 
(MSc képzés) és a szakdolgozat készítési (BSc képzés) munkájával kapcsolatban a következők 
szerint: 

(Jelen tájékoztató levél abból indul ki, hogy a 2021/22 tanév tavaszi féléve során jelenléti 
oktatási rendben tudunk működni. Amennyiben ez nem így lesz, a szükséges változásokról kari 
tájékoztatót teszünk közzé.) 

1. A diplomaterv feladatok/szakdolgozat témák kiadása és beadása: 

 A hallgatók a Szakdolgozat készítés és a Diplomatervezés tantárgyak témáit a 
Diplomaterv Portálon veszik fel. A témáknak a témavezetők által történő megnyitását kérjük 
a 3. oktatási hét végéig megtenni (előző félévben már létrehozott témákat ne írjanak ki újra, 
azokat elegendő erre a félévre is megnyitni – pl. előző félévben nem teljesített tantárgy, vagy 
MSc Diplomaterv 1 folytatása). A Portál használata kötelező az idegen nyelvű képzések és a 
más karokra átoktatott szakirányok hallgatói számára is. 

 Ha a régi tantervek szerint haladó hallgató más (kari) tanszék gondozásában lévő 
témát szeretne felvenni, akkor ehhez meg kell szereznie az anyatanszék elbocsátó és az „új” 
tanszék befogadó nyilatkozatát (a két tanszék vezetőjének aláírásával). A nyilatkozat 
elektronikus másolatát PDF formátumban a hallgató a téma felvételéhez mellékleteként „adja 
be” (tölti fel a Portálra). Az új tantervek szerint haladó hallgatók már új szabályok szerint 
vehetik fel szakdolgozat/diplomatervtémáikat, ennek szabályait honlapunkon tettük közzé. 
Kérem, hogy tájékoztassák erről az oktató kollégákat és a hallgatókat. A kérelmek és 
nyilatkozatok formanyomtatványai a kar honlapjáról tölthetők le. 

 A végzős hallgatók ugyanitt töltik ki és adják le elektronikus formában a 
Diplomaterv/Szakdolgozat adatlapot (a két féléves diplomatervezés esetén a Diplomatervezés 
2 tantárgy felvételekor). Ezeken az adatlapokon kell megadniuk személyes adataikon túl a 
választott záróvizsga tantárgyakat is, melyekből a tanszéki adminisztrátorok az adatokat 
egyszerű lekérdezéssel ki tudják majd gyűjteni a záróvizsgák előkészítéséhez. A témakiírások 
és –felvétel lehetősége már jelenleg is nyitva van, az adatlapok kitöltését a Portál (a hallgatói 
törzsadatok felvételét követően) az 5. oktatási héttől nyitja meg a hallgatók számára. A 
teendőkről tájékoztatót teszünk közzé a kari honlapon. Az adatlapok tartalmát a beadás előtt a 
témavezetők hagyják jóvá (zárják le), majd ezt követően továbbra is a Dékáni Hivatal ellenőrzi 
azokat. 

 A részletes feladatkiírást a témavezetők a megnyitott témákhoz töltik fel, azokat a 
Portálon a tanszékvezetők elektronikusan hagyják jóvá. A hallgató számára kiadott papíralapú 
feladatkiírást (a beadandó 1 db papíralapú példányhoz) célszerű továbbra is aláírással és 
pecséttel hitelesíteni, de ez nem kari előírás. A két féléves MSc Diplomatervezés 1 és 2 
tantárgyak feladatkiírását az oktatónak már a Diplomatervezés 1 tantárgyhoz kapcsolódóan fel 
kell töltenie (szükség esetén ennek pontosítására, és új verzióként való feltöltésére az 
oktatónak a diplomatervezés második félévben is lehetősége van). 

A Diplomaterv Portállal kapcsolatos teendők első fázisának határidői tehát 
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a) a témák megnyitásának határideje: 2022. március 6. 
(téma címének megadása és a hallgató hozzárendelése a témához – témavezető feladata) 

b) elbocsátó-befogadó nyilatkozat feltöltésének határideje: 2022. március 13. 
(nem az anyatanszék témájának választása esetén) 

c) a feladatkiírások feltöltésének határideje: 2022. március 20. 
(részletes feladatkiírás – témavezető feladata) 

d) a feladatkiírások jóváhagyásának határideje: 2022. március 28. 
(tanszékvezető feladata) 

e) a szakdolgozat/diplomaterv adatlap kitöltésének, a végleges változat beadásának 
időszaka/határideje: 2022. március 14 - 27. 
(adatok, záróvizsga tantárgyak megadása – hallgató feladata) 

f) az adatlap jóváhagyásának (lezárásának) időszaka/határideje: 2022. március 14 - 28. 
(a hallgatói adatok ellenőrzése, jóváhagyása – témavezető feladata) 

 Fenti határidők betartását a Portál automatikusan ellenőrzi és a határidők lejárta 
után letiltja a témakiírások/adatlapok további változtatását. A 7. oktatási héttől kezdődik meg 
a Dékáni Hivatalban az adatlapok és a feltöltött mellékletek ellenőrzése. 

Kérem az oktató kollégák figyelmének felhívását arra, hogy a Kar vezetése a 
Tanszékvezetői értekezlet egyetértésével szigorúan kezeli a fenti határidők pontos 
betartását és nem fogja engedélyezni az elmaradt műveletek utólagos elvégzését ! 

 Ha a diplomaterv/szakdolgozat témája külső (ipari) partnertől származik, a tervet 
akkor is a kari tanszéknek kell gondoznia, és belső tanszéki témavezetőnek kell gondoskodnia 
a kari előírások és követelmények betartásáról. 

 Ha a hallgató a BME más karáról hoz témát, tanszéki témavezetőként a Karunk 
oktatója szerepeljen és a külső kar oktatója ipari (külső) konzulensként legyen feltüntetve a 
Diplomaterv/Szakdolgozat adatlapon.  

 A diplomamunkát/szakdolgozatot legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján  

2022. május 20-án 12h-ig 

kell beadnia. A beadás 1 db papíralapú példánynak a tanszéken történő leadását, valamint a 
dolgozat (amennyiben van, annak mellékletével együtt, a tartalmi összefoglaló és a 
kulcsszavak - utóbbi kettő magyarul és angolul) elektronikus feltöltését jelenti a Diplomaterv 
Portálra. Lévén a hallgatók sokszor több változatot is feltöltenek, a végső változat feltöltését 
követően a hallgatónak munkáját véglegesen be kell adnia (a „Beadás” gombbal). A hallgatók 
számára a kari szabályzat előírásainak megfelelően fenti határidő kerül közzétételre. Indokolt 
esetben a témavezető engedélyezheti a dolgozatnak a pótlási hét végéig történő beadását. A 
rendkívül szoros határidők miatt ennek engedélyezése az MSc képzésekre jelentkező végzős 
BSc-s hallgatók esetében nem lehetséges. A Portál a feltöltés/beadás lehetőségét 2022. május 
29-én 24h-kor zárja le. 

A beadott munkát a témavezető 2022. május 30-ig jóvá kell hagyja (le kell zárja, ennek felel 
meg a „Beadható” bejegyzés a szakdolgozatba/diplomatervbe). A jóváhagyással a témavezető 
elfogadja a hallgató által feltöltött 

o összefoglalót (magyarul és angolul), 
o a munkához kapcsolódó kulcsszavakat (magyarul és angolul), 
o a feltöltött dolgozatot és annak mellékleteit. 

A hallgatói munka lezárása a témavezető felelőssége és kötelessége. Fenti határidő betartását 
a Portál automatikusan ellenőrzi és a határidők lejárta után letiltja a további műveleteket. 
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 A BSc képzésben a záróvizsga szabályzat elkülönített záróvizsga tantárgyként az 
összevont BSc záróvizsga – MSc felvételi teljesítését írja elő. Felhíjuk figyelmét, hogy a Kari 
Tanács 2017. június 20-án új szabályzatokat fogadott el a záróvizsga-felvételi eljárásra, 
amelyben szigorúan szabályozott feltételek mellett megjelenik az elkülönített írásbeli 
kiváltására a szóbeli felvételi-záróvizsga lehetősége is. Kérem, hívják fel a tanszéki kollégák 
figyelmét a változásokra, a szorgalmi időszak végén az új szabályok végrehajtásáról részletes 
tájékoztatást fogunk adni. A „Közös BSc záróvizsga – MSc felvételi vizsga” tantárgyat a 
hallgató számára az adatlap automatikusan tartalmazza, amely a záróvizsga jegyzőkönyvben is 
fentieknek megfelelően jelenik meg. A záróvizsga minden kari hallgató számára a Karon 
történik. 

 

2. Eljárási rend a külföldi hallgatókkal kapcsolatban: 

 Kérem Tanszékvezető Úr segítségét abban, hogy a külföldi állampolgárságú 
hallgatók olyan méretű diplomaterv feladatot/szakdolgozat témát kapjanak, amely az adott 
hallgató eddigi teljesítményének ismeretében biztosan megoldható 2022. május 20-ig. Az 
idegen nyelven meghirdetett szakdolgozat/diplomaterv témákra ugyanaz az eljárásrend 
vonatkozik a Diplomaterv portálon, mint a magyar nyelvű témák esetében. 

 

3. Eljárás a külföldön diplomatervet/szakdolgozatot készítő hallgatók esetében: 

 A diplomatervet/szakdolgozatot külföldön készítő hallgatóknak a Neptun 
Egységes Tanulmányi Rendszerben kedvezményes tanrend iránti kérelmet kell beadniuk. 
Záróvizsgát ezek a hallgatók is csak a kijelölt záróvizsga időszakban tehetnek. A záróvizsga 
az ő esetükben is idehaza zajlik.  

 Diplomaterv feladatot/szakdolgozat témát vagy hazai témavezetőtől vagy a 
külföldi befogadó intézménytől kapnak, esetleg csak a kiutazásuk után. 

 Diplomaterv feladatukat/Szakdolgozatukat a hallgatók vagy magyarul, vagy 
idegen nyelven készíthetik. Az idegen nyelven készült diplomatervhez/szakdolgozathoz az 1 
oldalas magyar nyelvű összefoglalón kívül egy kb. 5 oldalas magyar nyelvű ismertetőt is 
célszerű előírni. 

 A diplomatervek/szakdolgozatok bírálata történhet külföldön is. A hazai 
témavezető dönt arról, hogy a külföldről hozott bírálatot elfogadja-e vagy idehaza új bírálót 
jelöl ki. 

 

4. A diplomaterv/szakdolgozat készítés időszaka:  

2022. február 14 – május 20. 

 

5. A záróvizsga: 

 Záróvizsgát azok a hallgatók is tehetnek, akik nem rendelkeznek még középfokú, 
B2 típusú nyelvvizsgával, de ők oklevelüket csak a nyelvvizsga teljesítését követően kaphatják 
meg. 

Kérem a tanszéki záróvizsga felelősöket, hogy hívják fel mind az oktatók, mind a hallgatók 
figyelmét a következő fontos szabályra: 
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a) A záróvizsga letételének időbeli korlátai (a folyamat lezárult): 

TVSz 238.§ (1) … A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján megkezdett 
képzéseket folyamatos képzésben 2016. szeptember 1-jéig lehet változatlan szakmai 
követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan (főiskolai, illetve egyetemi) 
oklevél kiadásával befejezni. Azok hallgatói jogviszonyát, akik e határidőig nem szerezték meg 
végbizonyítványukat, e dátummal meg kell szüntetni. Azok a volt hallgatók, akik 2016. 
szeptember 1-jéig végbizonyítványt szereztek, 2018. szeptember 1-jéig tehettek záróvizsgát.  

b) Hiányzások kezelése a záróvizsgán: 

A záróvizsga a mintatantervnek megfelelően több tárgyból történő (adott esetben 
időpontjaikban elkülönülő) vizsgákból és a szakdolgozat/diplomamunka megvédéséből áll. A 
folyamat nem osztható meg különböző záróvizsga időszakok között, tehát a hallgató nem 
teheti meg, hogy a záróvizsga bármelyik időpontján nem jelenik meg, majd a következő 
időpontban esedékes vizsgáját leteszi. Bármelyik záróvizsga-időpontról történő hiányzása 
a hallgatót az adott záróvizsga időszakból kizárja és záróvizsga lehetőségeinek számát 
eggyel csökkenti. 

(Fentiek nem jelentik azonban azt, hogy a megkísérelt, de sikertelen záróvizsga ne lenne 
pótolható a következő záróvizsga időszakban a TVSz 157.§ (1)-(3) alapján: 
 
(1) A ZVB által elégtelenre minősített szakdolgozat, diplomamunka egy alkalommal, új 
szakdolgozat, diplomamunka elkészítésével javítható. Ismételten elkészített szakdolgozattal, 
diplomamunkával legkorábban a következő záróvizsga-időszakban tehet záróvizsgát a 
jelentkező. 
(2) A szakdolgozat, diplomamunka ismételt elkészítésének feltételeit, beadásának határidejét a 
záróvizsgát szervező oktatási szervezeti egység vezetőjének véleménye alapján a szakot 
(képzést) gondozó kar dékánja határozza meg. 

(3) Amennyiben valamelyik záróvizsga tantárgy vizsgája volt sikertelen, a vizsgázónak csak 
abból kell javító vizsgát tennie. A sikertelen javítóvizsga ismétlő javítóvizsgán javítható. Ezen 
túlmenően további javítási lehetőség nincs. Sikertelen tantárgyi vizsga javítására, illetve 
ismételt javítására a sikertelen vizsgát követő két hónapon belül nem kerülhet sor. 
 

6. A záróvizsgákhoz kapcsolódó időszakok, időpontok: 

Az elkülönített záróvizsgák időszaka: 

BSc képzés: 2022. június 1. (közös az MSc felvételivel) 

BProf képzés: 2022. június 8. 

Záróvizsga időszak: 

BSc, BProf képzés: 2022. május 30 – július 1. 

MSc képzés: 2022. május 30 – július 1. 

Az MSc felvételi időpontjai: 

2022. június 1. (vill/info) és 2022. június 8. (gazdinfo). 

 

Figyelem: A felvételi eljárás 2022. július 13-i adatfeltöltési határideje miatt kizárólag június 
13-a után záróvizsgázhatnak az MSc képzésre jelentkező hallgatók. Lévén a vonatkozó 
törvényi előírás szerint a sikeres záróvizsgától számítva max. 30 nap áll a felsőoktatási 
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intézmény rendelkezésére a diploma kiadására (amit a BME a végzősök nagy száma miatt 
nem tud betartani), a június 13-a előtti záróvizsgák esetében az Oktatási Hivatal nem fogadja 
el a diploma igazolást és kizárja a hallgatót a felvételi eljárásból. Fentiek miatt karunkon 
június 14-e előtti időpontra BSc záróvizsga nem szervezhető ! 

Az üzemmérnök-informatikus hallgatók Projektgyakorlat c. kooperatív tantárgyukat a 3. 
vizsgahét végéig tudják teljesíteni (reális munkaidő-korlátok mellett), a munka értékelése a 
konzulens és a témavezető által a 4. vizsgahét első felében történik meg. Az abszolutórium 
kiállíthatósága (3 munkanap) érdekében BProf záróvizsga június 27-e előtti időpontra 
nem szervezhető ! 

Kérem a tanszékeket, hogy az MSc felvételik napjaira a végzős BSc-s évfolyam számára 
vizsgát semmilyen körülmények között se ütemezzenek! 

 

Melléklet: 2 db tájékoztató a végzős hallgatóknak  
 

Dr. Sujbert László s.k. 
oktatási dékánhelyettes 

 
Függelék: vonatkozó szabályzatok, tájékoztatók 
 

1. Közös BSc záróvizsga – MSc felvételi szabályzat: 
https://www.vik.bme.hu/document/1345/original/bsc-zv-msc-felv-170607.pdf 

 

2. BSc szakdolgozat-, záróvizsga- és oklevél szabályzat: 
https://www.vik.bme.hu/document/1343/original/BSc-ZV-170607.pdf 

 

3. MSc diplomaterv-, záróvizsga- és oklevél szabályzat: 
https://www.vik.bme.hu/document/1344/original/MSc-ZV-170607.pdf 

 

4. Az új tantervek szerint haladók diplomatervtéma előírásai: 
https://www.vik.bme.hu/document/519/original/Projekttantárgy-alapelvek_141105.pdf 

 

5. Hallgatói tájékoztatók: 
 https://www.vik.bme.hu/kepzes/alapkepzes/altalanos/501.html 

 

6. Mellékletek formanyomtatványai: 
http://www.vik.bme.hu/document/520/original/Szakdolgozat_diplomaterv_elbocs%C3%A1t

%C3%B3-befogad%C3%B3_minta.pdf 
https://www.vik.bme.hu/document/697/original/MSc_projekttant%C3%A1rgy_k%C3%A9re

lem_minta.pdf 
 

7. Diplomaterv Portál felhasználói útmutató: 
https://diplomaterv.vik.bme.hu/Download/Diplomaterv_Portal_leiras_v15.pdf 

 

8. Címtáras bejelentkezés útmutató: 
https://diplomaterv.vik.bme.hu/Download/Diplomaterv_Portal_cimtaras_bejelentkezes_v13.pdf 

 

9. Diplomaterv Portál: 
http://diplomaterv.vik.bme.hu/ 


