
 

Szakdolgozat leadásával kapcsolatos információk: 

Érvényes: 2021. április 

Tisztelt Hallgatók! 

A Gazdálkodástudomány Intézet a 2020/2021. tanév április hónapban esedékes szakdolgozat leadásánál tekintettel a 

kialakult koronavírus-helyzetre az alábbi szabályozással kíván élni, mely a gazdálkodási és menedzsment, a turizmus-

vendéglátás és a terület és településfejlesztés, bor-és gasztroturizmus szakos hallgatókra vonatkozik: 

 A hallgató szakdolgozatának és kapcsolódó dokumentumainak leadása  

-személyesen A épület 311 iroda-Lajsz Beáta-ügyintézőnél) vagy  

 -postai úton e történik.  

 A hallgató köteles valamennyi dokumentumot -csomag szerűen eljuttatni az intézet számára . 

 Határidő a Nyíregyházi Egyetem időrendje szerint: 2021. április 30. 

 Késedelmes leadás: 2021.május 07-péntek 12.00  

A  kötelező dokumentumokat az alábbi módon fogadjuk el: 

1. A dolgozat 1 példányban bekötve -fekete műbőrkötésben. 

2. A dolgozatba csak a plágium nyilatkozatot és a titkosítási nyilatkozatot (ha van) kell beköttetni, a többi 

dokumentumot csak le kell adni. 

3. CD-n a teljes dolgozat és annak teljeskörű dokumentációja pdf formátumban,( a file neve tartalmazza a hallgató 

teljes  nevét) A cd-t nem kell a dolgozatba beleragasztani, külön kérjük kezelni. 

4. Plágium nyilatkozat aláírva, belekötve a dolgozatba. 

5. A belső és külső aláírt  konzulensi igazolások, nyomtatva (az aláírt  konzulensi igazolások beszerzését a 

szakdolgozó hallgató egyénileg oldja meg.  A hallgató megkeresésére a konzulens,  a konzultációs igazolás 

dokumentálását  előzetesen e-mailben oldja meg  (pdf vagy jpg formátumban) Ezek kinyomtatott formáit 

természetesen elfogadjuk. 

6. Kitöltött záródolgozat bírálati lap külső konzulenstől nyomtatva,  aláírva - 2  eredeti példányban  

7. Összegzés (a dolgozat rövid tartalmi ismertetése- a hallgató nevének és a szakdolgozat címének 

feltüntetésével) nyomtatva-4 példányban 

8. A témavázlat NEM része a bekötött dolgozatnak. 

9. A nyomtatványok és az útmutató elérhetősége:  

http://www.nye.hu/gti/node/106 

 

Titkosítás: 

Szükség esetén a dolgozat titkosítását a hallgató kérheti.  

http://www.nye.hu/gti/node/106


 

Előzetesen a nyilatkozatokat aláírásra 2021. április 27-ig az ugyintezesgti@nye.hu címre lehet  elküldeni . Az aláírt 

dokumentumot pdf formátumban visszaküldjük a hallgató e-mail címére 

 Valamennyi dokumentumot az ugyintezesgti@nye.hu e-mail címre várjuk a megadott határidőig. 

Postai úton történő dokumentumleadás: 

 A hallgató a szakdolgozatát köteles 1 példányban bekötve eljuttatni az intézetbe. A dolgozatnak részét kell, 

hogy képezze az eredeti plágium nyilatkozat aláírt példánya is. + valamennyi felsorolt dokumentum és a CD. 

Postázási cím: 

Nyíregyházi Egyetem 

Gazdálkodástudományi Intézet 

Lajsz Beáta 

Nyíregyháza, Sóstói út 31. b 

4400  

  Postai feladás  végső határideje: 2021. május 06. csütörtök. 

További információk: 

 Az ugyintezesgti@nye.hu  e-mail címet kizárólag Lajsz Beáta ügyintéző kezeli. Minden további kérdést erre a 

címre várunk. 

 Amennyiben a hallgató a dokumentumokat hiányosan küldi az adott határidőig, úgy záróvizsgára nem 

bocsátható. 

 A szakdolgozatok belső  bírálatához a szakdolgozatokat az intézetigazgató és szakfelelősök juttatják el a 

bírálóknak. 

 A bírálatokba való betekintésről később értesítjük Önöket. 

 Záróvizsgán a hallgatók a szakdolgozatukat szóban, prezentációval kiegészítve védik meg.  

 

Záróvizsga időszak: 2021. június 16-18. 

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatóknak: 2021. május 25-június 05. 

Záróvizsgára jelentkezés: 2021. április 19-május 04. (Neptunban) 

 

Minden kedves hallgatónknak sikeres kutatómunkát és jó egészséget kívánok! 

A Gazdálkodástudományi Intézet kollégái nevében: 

Kósáné dr. Bilanics Ágnes 

Intézetigazgató 

mailto:ugyintezesgti@nye.hu

