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Belépés a rendszerbe
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A rendszer a https://gek.thesis.szie.hu címen érhető el.
Hallgatóként a „Belépés: MATE-azonosító”, majd a „Bejelentkezés”

gombra kattintva kell belépni. Az ezután megjelenő https://idp.szie.hu
oldalon gépelje be a központi azonosítóját (MATE-azonosító)!

https://gek.thesis.szie.hu/
https://idp.szie.hu/


Nyitóképernyő
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A rendszer főmenüje

1. Dolgozatok adatlapjának elérése 
(a „Dolgozataim” menüben)

2. Saját adatok módosítása

3. Letölthető útmutatók
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Saját adatok szerkesztése #1
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A rendszerben Önről tárolt adatok 
a Saját adatok menüben 

tekinthetők meg.

Amennyiben hibás adatot talál, 
mindenképpen javítsa azt, mert 

egyes nyomtatványokra ezek 
automatikusan átvételre kerülnek.

Ehhez kattintson a Szerkesztés
hivatkozásra!



Saját adatok szerkesztése #2
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Ügyeljen arra, hogy az adatait 
két menüpontban találja meg:

1. Saját adatok: A felhasználó 
adatait (emailcím, jelszó)

2. Hallgató: A hallgatói profilban 
tárolt személyes adatok (név, 
születési dátum, születési hely, 
anyja neve)

1 2



Dolgozatok listája
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A „Dolgozataim” menüben találja 
az Ön nevéhez rögzített 

dolgozatot (vagy dolgozatokat).

Tehát nem Önnek kell elkészíteni 
az adatlapot, hanem az az 

előzetesen feltöltött adatokat kell 
ellenőrizni és kiegészíteni. 

Ehhez kattintson a „szerkeszt” 
hivatkozásra!



A dolgozat adatlapja #1
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Ne felejtse el megadni a 
dolgozata végleges címét

abban a formában, ahogy a 
munkájában is szerepel! 

(Tehát nem „Dolgozatcím: xxxxx”, 
vagy ehhez hasonló 

megoldásokkal)



A dolgozat adatlapja #2
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Válassza ki a lenyíló menü 
segítségével, hogy mely Szakon és 

Specializáción adja le a 
dolgozatát, majd nyomja meg a 

„Hozzáadás” gombot! 

Figyelem! A kiválasztott szaknak 
meg kell egyeznie a záróvizsgával, 
amit a jelentkezése alapján Önhöz 

rögzítettünk!   



A dolgozat adatlapja #3
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Válassza ki a belső konzulensét 
(vagy az „Újabb elem hozzáadása” 

gombra kattintva konzulenseit)!

Kezdje el gépelni a konzulens 
nevét (legalább 3 karakter) és 
válasszon a megjelenő nevek 

közül! Csak a vezeték- és szükség 
esetén az utónevet írja be, a 

fokozatot jelölő előtagot (dr., prof. 
stb.) ne használja itt!



A dolgozat adatlapja #4
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1. Válassza ki a témát kiadó intézetet!

2. Mindenképpen jelölje meg, hogy kéri-e 
dolgozata titkosított kezelését!

3. Amennyiben dolgozatát már egy korábbi 
záróvizsgához leadta és rendelkezik bírálattal, 
azok digitalizált változatát töltse fel!

4. Végül töltse fel egyetlen pdf-fájlként 
(max. 30MB) a dolgozatát! Ebben fűzzön
össze minden olyan dokumentumot, amit a 
dolgozat értékeléséhez a bírálónak látni 
szükséges.

Végül a képernyő alján kattintson a Mentésre!

1

2

3

4



A dolgozat véglegesítése
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A „Dolgozataim” menüben a 
módosított címmel láthatja a 

dolgozatát. 

A végső ellenőrzéshez és 
véglegesítéshez kattintson a 

dolgozat címére!



A dolgozat véglegesítése
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Dolgozata jelenleg „Piszkozat” státuszú, 
így a cím alatt található Szerkesztés 

hivatkozáson keresztül módosíthatja.

Tekintse át, hogy a rögzített adatok 
helytállóak-e, majd a lap alján állítsa be 

a státuszt „Dolgozat benyújtva” 
állapotra és nyomja meg a „Státusz 

frissítése” gombot! Ezt követően már 
nem tudja szerkeszteni az adatlapot.



A dolgozat véglegesítése
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Véglegesítés után elérhetővé válik egy 
letölthető PDF-dokumentum, mely a 

rögzített adatokat tartalmazza.

Ezt normál oktatási rendben a 
hallgatónak a dolgozat nyomtatott 

példányával el kell juttatni a záróvizsgát 
szervező szervezeti egységhez. 

A jelenleg érvényben lévő rendkívüli 
helyzetben is szükség van erre a 

dokumentumra: 
Töltse le és juttassa el a konzulenséhez!


