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A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karán a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelet, 

valamint a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat 

érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet és a 4/2020. (IV. 22.) sz. a 

diplomadolgozatok és szakdolgozatok leadásának átmeneti rendjéről a vészhelyzet fennállása 

alatt c. rektori utasítás alapján a szakdolgozatok és diplomamunkák leadásának átmeneti rendje: 
 

A dolgozat beadásának módja 

A dolgozatot és a 2 oldalas Összefoglalót 1 példányban CSAK ELEKTRONIKUS 

FORMÁBAN, pdf formátumban kell benyújtani. Az elektronikus formában benyújtott 

dolgozatot vízjellel kell ellátni.  

A vízjel alkalmazásának módja: Microsoft Office Word: 

Formátum/Háttér/Nyomtatott vízjel. Itt adható meg a háttérszöveg: a hallgató neve és 

Szakdolgozat vagy Diplomamunka felirat. 

 

Az iparági technológia/modul/specializáció-felelős tanszéken kell leadni a kijelölt tanszéki 

felelősnek küldve: 

 

•a dolgozatot elektronikus formában, 

•a 2 oldalas összefoglalót elektronikus formában. 

 

A tanszéki felelősök elérhetősége a kari honlapon a 

https://etk.szie.hu/sites/default/files/files/ETK/Szakdolg_diplomamunka/etk_szakdolgozat_fel

elosok_20191014.xlsx linken található.  

Az Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök MSc és az Élelmiszermérnök MSc Élelmiszer-

biotechnológia specializáción lévő hallgatók a Élelmiszerminőségi, -biztonsági és 

Táplálkozástudományi Intézet felelősének küldjék a dolgozatokat. 

 

Az elektronikusan elkészített diplomadolgozat leadásának követelményei: 

• az összes melléklettel egybefűzött egy PDF dokumentum, 

• a nyilatkozatok – könyvtári nyilatkozat a nyilvános vagy korlátozott hozzáférésről, szerzői 

nyilatkozat, titkosítási nyilatkozat (ha titkos a dolgozat) - a dolgozatban egy helyre kerüljenek. 

• a fájlnév a hallgató neve ékezetek nélkül valamint a Neptun kód bármelyik két karaktere: 

(Minta_Nora_S4.pdf; TITKOS_Minta_Géza_XZ.pdf – titkosított dolgozatnál) 

• vízjellel ellátott a szerzői jog védelme érdekében, 

• nincs jelszóval védve, 

• tartalmazza a címoldalt. 

 

Az elektronikus verzión nem feltétlenül szükséges a konzulens, tanszékvezető stb. aláírása, 

viszont annak igazolása céljából, hogy a diplomamunkát, szakdolgozatot jóváhagyja és 

bírálatra alkalmasnak találja, a témavezető a dolgozat aláírt előlapját elektronikusan (pl. 

szkennelve) küldi meg az illetékes tanszéki felelős részére a beadási határidőt követő 3 napon 

belül (2020. május 11. 24:00 óráig). Ennek hiányában a dolgozat nem küldhető bírálatra! 

 

A leadott dolgozatok feltöltését az egyetemi tárhelyre a tanszék erre kijelölt felelős munkatársa 

végzi. 

https://etk.szie.hu/sites/default/files/files/ETK/Szakdolg_diplomamunka/etk_szakdolgozat_felelosok_20191014.xlsx
https://etk.szie.hu/sites/default/files/files/ETK/Szakdolg_diplomamunka/etk_szakdolgozat_felelosok_20191014.xlsx

