
Szakdolgozat feltöltés ellenőrzésének menete 

 

1. Belépés a DEA-ba (Neptunhoz használt belépési adatokkal) 

2. Feldolgozásra váró feladatok alatt rákattint az ellenőrizni kívánt tételre 

 

3.  „Feladat elfogadása” gombra kattint 

 



4. Amennyiben bírálatra tovább kell küldeni a fájlt, akkor nyissa meg a dolgozat fájlt. 

 

 
5.  Kattintson a letöltés gombra 

 
6. Majd a Fájl mentése opció kiválasztásával az OK gombra 

 
7. Ez után zárja be a pdf ablakot  / böngésző fület és folytassa a feltöltés ellenőrzését 

 

 



8. Ellenőrzi a tétel metaadatait. Az összes adatot „A tétel részletes adatai” gombra kattintva tudja 

megtekinteni. 

 

Fontos, hogy az adatok pontosan legyenek megadva (elgépelés ne legyen). A címet ne csupa 

nagybetűvel adják meg. A nevek előtt titulusok ne szerepeljenek. (Ezek a visszakereshetőség miatt 

fontosak). 

 



9. Amennyiben hibát észlel a kitöltött adatokban, akkor a következőket teheti. 

 
a. A „Metaadatok szerkesztése” gombra kattintva javíthatja a beírt szöveget. 

 



 
Ha nem az első oldalon van a hiba a „Következő” gombra kattintva folytathatja az ellenőrzést. 

b. „Tétel elutasítása” gombra kattintva a hallgatónak átadja a feladatot, hogy javítsa az adatokat.  

 
Az Indoklás mezőbe írja be az elutasítás okát, hogy a hallgató tudja javítani azt. Ezután kattintson a 

Tétel elutasítása gombra. 

 

10. Ha a leírás rendben van, akkor ellenőrizze, hogy a pdf-ek a megfelelő formátumban és tartalommal (valóban 

a szakdolgozatot töltötte fel teljes terjedelmében) kerültek feltöltésre.  

Amennyiben a fájlokkal probléma van a „Tétel visszautasítása” gombra kattintva a hallgatótól kérni kell, hogy 

javítsa a hibát. 

 

11. Ha mindent rendben talált, akkor kattintson a „Tétel elfogadása” gombra. Ekkor a dolgozat bekerül a 

gyűjteménybe, amiről a hallgató e-mailbe értesítést kap. 

 

12. Ha az ellenőrzést valamilyen okból meg kell szakítani, akkor a „Feladat visszahelyezése a listára” gombra 

kattintva lehetőséget adhat a többi ellenőrző személynek a feladat végrehajtására. Vagy a „Megszakít” 

gombra kattintva későbbre halaszthatja az ellenőrzést. Ekkor a tétel a „Saját feladatok” listába kerül, ekkor a 

többi ellenőrző személy nem látja a feladatot. 


