
Diplomamunka portál felhasználói útmutató – Hallgatók részére 

 

1. Általános információk 

A Diplomamunka portál az Óbudai Egyetem hallgatóit és konzulenseiket segíti a szakdolgozatok 

elkészítésének, de legfőképpen leadásának folyamatában. Elsődleges célja a szakdolgozat feltöltési, 

plágium ellenőrzési és bírálati folyamatok elektronikus úton történő kezelése. A portál a Neptun 

rendszerrel szorosan együtt működik, a szakdolgozat és a konzulens adatait a Neptunból kézi áttöltéssel 

kapja, illetve a felhasználók hitelesítése Neptun hitelesítés útján történik (kivéve külső konzulens vagy 

bíráló esetén, lásd. lentebb). 

 

A portál funkciói: 

1. A záróvizsgára jelentkezett hallgatók feltölthetik a végleges szakdolgozatot/diplomamunkát, a 

feladatkiírást, a hozzátartozó nyomtatványokat és nyilatkozatokat, illetve a szakdolgozat 

mellékletét, ha van. Ez karonként változhat (A NIk esetében, ezek forráskódok, szoftverek, 

virtuális gépek, docker file-k, stb.). 

2. Az oktatók (konzulensek) a saját hallgatóik feltöltött dolgozatát megtekinthetik, plágium 

ellenőrzésre és bírálatra küldhetik. A bírálás érdekében külső bírálót adhatnak a rendszerhez, 

illetve ők maguk is lehetnek más konzulensek által kijelölt bírálók. 

3. A bírálók a felületen elvégezhetik a bírálást, a rendszerben ez elérhető lesz, illetve pdf 

formátumban letölthető/nyomtatható dokumentum jön létre. 

4. Intézeti/kari adminisztrátorok az intézethez/karhoz tartozó összes dolgozat állapotát 

ellenőrizhetik feltöltés, plágium ellenőrzés és bírálat tekintetében, továbbá a dolgozatot és a 

bírálatot le is tölthetik. 

 

A rendszer felhasználóinak négy szerepköre különíthető el: 

• Konzulens 

• Kari/intézeti adminisztrátor 

• Külső/belső bíráló 

• Hallgató 

  



2. Hallgatói útmutató a portál használatához 

 

A kezdő oldalon két menüpont látható, illetve egy nyelvválasztó opció: 

• Aktualitások – Az itt található link aktuális információkat tartalmaz a szakdolgozatokkal 

és diplomamunkákkal kapcsolatos mérföldkövekről, határidőkről és egyéb teendőkről.  

• Elérhetőségek – A rendszer üzemeltetőjének elérhetőségét tünteti fel arra az esetre, ha 

valamilyen problémával, vagy hibával találkozunk. 

• Bejelentkezés – Bejelentkezés a portálra. 

 

A Bejelentkezésre kattintva az oldal átírányít a neptun hitelesítéshez használt oldalra, ahol a Neptun 

rendszernél használt belépési adatokkal (neptunkód és jelszó) lehet belépni. 



 

A hitelesítő adatok megadása után, a „Yes, continue” gombra kattintva tudunk a 

szakdolgozat/diplomamunka portálra továbblépni. 

 

 

A hallgatói felületre belépve saját adataink láthatók, melyeket a rendszer adminisztrátora visz fel a 

neptunból kapott adatok alapján. A profil menüpont alatt szintén ez jelenik meg. 



 

Az oldalon az alábbi menüpontokból választhatunk: 

• Dokumentáció – A konzulensek számára készült felhasználói útmutató tekinthető itt meg. 

• Elérhetőségek – Probléma esetén a portál adminisztrátorának elérhetősége látható. 

• Saját téma – Itt a saját szakdolgozóink feltöltött dolgozatainak listája tekinthető meg. 

• Profil – saját, a neptunból átvett, adataink láthatók. 

• Kijelentkezés 

 

Dolgozat feltöltése 

A saját téma menüpont alatt találjuk szakdolgozatunk/diplomamunkánk adatait, amit a rendszer 

adminisztrátora tölt fel a neptunból kapott adatok alapján. 

 

A dolgozat címére kattintva a szakdolgozat/diplomamunka adatai jelennek meg részletesen. 

A saját téma oldalára visszatérve a lista egy sorának a végén a feltöltésre vár lehetőségre 

kattintva tudjuk megkezdeni a dolgozat és mellékleteinek a feltöltését. 



 

A feltöltésnél egy pdf és két zip formátumú file töthető fel. A dolgozatot pdf formátumban kell feltölteni 
a dolgozat elejére csatolt dokumentumokkal (előlap, szakdolgozat feladatlap, hallgatói nyilatkozat),  a további 
mellékleteket - ha vannak - (pl: konzultációs napló, tervrajzok, videók) pedig zip tömörített fájlként lehet feltölteni. 
 
Bírálat

 

Sikeres feltöltés után a portál visszairányít minket a saját téma felületére, ahol a sor végén a téma állapota 

megváltozott. A „bírálatra bocsátásra vár” felirat jelenik meg. 

 



 

A bírálat megtekintése 

A plágiumellenőrzés és a bírálat elkészülte után, a saját téma menüpont alatt a téma állapota megint 

megváltozik és a „bírálat megtekintése” lehetőség jelenik meg, amelyre rákattintva a bírálatot tudjuk 

megtekinteni. 

 

 




