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10/2020. (XI. 30.) rektori utasítás
az Óbudai Egyetemen a 2020/2021. tanév 1. félév zárásával
kapcsolatos egyes intézkedések módosításáról

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben a koronavírus világjárvány következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4. napjától. A magyar Országgyűlés 2020. november 10én elfogadta a 2020. évi CIX. törvényt a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről.
A hallgatók és az oktatók egészségének védelme érdekében a 2020/2021. tanév 1. félévének
zárásával kapcsolatban a következőket rendelem el:
1. A hallgatóknak a szakdolgozatot/diplomamunkát 2020/2021. tanév 1. félévében csak online kell
beadnia.
2. Az Óbudai Egyetemen új plágiumkereső rendszer került bevezetésre 2020. szeptember 1-től,
ezért a korábbi szakdolgozat.uni-obuda.hu feltöltő felület megszűnt, és átirányításra került a
https://neptun.uni-obuda.hu/szakdolgozat oldalra, ahol a hallgatók részletes tájékoztatást és
technikai leírást kapnak a beadás folyamatáról.
3. 2020/2021. tanév 1. félévében a Neptun rendszeren keresztül kell a szakdolgozatokat/
diplomamunkákat beadni. A szakdolgozat/diplomamunka beadás kezdete: 2020. november 30.
14:00 óra. A szakdolgozat/diplomamunka beadásának határideje: 2020. december 15. 23:59
óra. A feltöltés csak egy alkalommal végezhető el.
4. A szakdolgozatok/diplomamunkák a Neptun rendszerből kerülnek plágiumellenőrzésre
továbbításra.
5. A szakdolgozat/diplomamunka elemzés eredménye – a szoftver által a plagizálás ellenőrzése
után – a Neptun rendszerben lesz elérhető a konzulensek számára.
6. A konzulens értékeli a kapott elemzést, kinyomtatja az elemzés összefoglaló oldalát, amire
aláírásával igazoltan ráírja a dolgozat minősítését:
a. "A szakdolgozat/diplomamunka bírálatra kiadható."
b. "A szakdolgozat/diplomamunka nem adható be."
7. A konzulens döntéséről minden esetben értesíti a hallgatót, és az intézeti adminisztrátornak
átadja a kinyomtatott és aláírt plágium elemzést.
8. A szakdolgozat/diplomamunka sikeres védését követően az intézményi adminisztrátor
értesítése alapján (a titkosításra vonatkozó dokumentumok átadása mellett) a Könyvtár
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archiválja a dolgozatokat legkésőbb a záróvizsgát követő szorgalmi időszak első hónapjának
végéig.
Jelen utasítás 2020. november 30-án lép hatályba és 2021. január 31-ig érvényes.
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