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hét // 
week dátum //date feladat task 

reg. 09.01. Szakdolgozat előkészítő, Szakdolgozat és Diplomamunka tárgyak 
felvételének a határideje 

Deadline to register the Preparatory Course for Bachelor Thesis 
Project, Bachelor Thesis Project, and Diploma project subject. 

1 09.05-09. A tanszéki témavezető oktatók megkezdik a diplomakiírások 
elkészítését. 

Department supervisors are preparing the Thesis Project 
assignments. 

2-3 09.12-23. Tanszéki témavezető oktatók elküldik az elkészült kiírásokat a 
diplomaterv felelősnek vagy specializációfelelősnek. 

Supervisors send the completed assignments to the Thesis Project 
coordinator or the Chair of the specialization. 

3-4 09.19-30. A kiírások átnézése, amennyiben szükséges javítása, majd aláírása 
a specializációfelelős és a dékán részéről. 

Thesis assignments are revised, modified (if needed) and signed by 
the Chair of the Specialisation and the Dean.  

5 10.03-10 Aláírt kiírásokat megkapják a hallgatók. The signed assignments are received by the students. 

6-8  BSc Szeminárium BSc Midterm Presentation (seminar) 

7-9  BSc Pót-szeminárium BSc Midterm Presentation (seminar) – retake 

8 10.28. 12:00 A tanszéki témavezető oktatók elküldik a Szakdolgozat előkészítő 
tárgyból a féléves jegyeket az oktatási felelősnek vagy Neptun 
adminisztrátornak, Neptun beírás céljából. 

Department supervisors grade the Preparatory Course for BSc 
thesis subject. Thesis Project coordinator or Neptun administrator 
register the grades in Neptun. 

14 12.09. éjfél A Szakdolgozatok és Diplomatervek rendes leadási határideje. A 
Szakdolgozatokat és Diplomaterveket online módon a moodle 
rendszerbe kell feltölteni. 

Regular submission deadline of BSc and MSc Thesis 
documentation. Documentation should be submitted online in 
moodle. 

14 12.09-től Szakdolgozatok és Diplomatervek kiküldése bírálatra. Starting the reviewing process. 

15 12.16. 12:00 A tanszéki témavezető oktatók elküldik a Szakdolgozat és 
Diplomamunka c. tárgyakból a féléves jegyeket az oktatási 
felelősnek vagy Neptun adminisztrátornak, Neptun beírás céljából. 

Department supervisors grades the BSc. and MSc thesis subject. 
Thesis Project coordinator or Neptun administrator register the 
grades in Neptun. 



 

 

15 12.16. éjfél // 
midnight 

Szakdolgozat előkészítő tárgy dokumentációjának leadása, a 
késedelmes leadáson a TAD-ban elért készültségi szint elérése 
esetén, késedelmi díj megfizetése mellett. 
A Szakdolgozatok és Diplomatervek késedelmes leadásának 
határideje. A Szakdolgozatokat és Diplomaterveket online módon a 
moodle rendszerbe kell feltölteni. 

Submission of the documentation of the Preparatory Course for 
Bachelor Thesis Project for those who reach the level detailed in 
Subject datasheet, late submission fee is due. 
Late submission deadline of BSc and MSc Thesis documentation. 
Documentation should be submitted online in moodle. 

- 12.23. éjfél // 
midnight 

Diplomatervek végső leadási határideje Neptun kérelemmel. 
A Szakdolgozatokat és Diplomaterveket online módon a moodle 
rendszerbe kell feltölteni. 

Latest submission deadline of BSc and MSc Thesis documentation 
using Neptun request. Documentation should be submitted online 
in moodle. 

- 5 nappal a 
ZVG előtt //  
5 days prior 
to FE 

Bírálatok beadási határideje és beérkezett bírálatok feltöltése az 
online rendszerbe. 
Megjegyzés: méltányossági kérelemmel, késve leadott dolgozat 
esetén ez a határidő nem alkalmazható! 

End of review process. Reviews are to be shared with the students 
online. 
Note: deadline is not applicable in case of late submission using 
Neptun request. 

- 01.02-06. Előrehozott BSc záróvizsgák.  - 

- 01.16-31. Záróvizsgák (ZVG).  Final Exams (FE) 

 


