
Konzulensi útmutató a szakdolgozati plágiumellenőrzéshez a Moodle 
rendszeren keresztül 

 

A BGE szakdolgozat-leadás menetrendjébe bekerült a plágiumellenőrzésre történő betöltés is 

hallgatói feladatként, így a hallgatóknak a Dolgozattár mellett a plágiumellenőrzéshez is fel 

kell tölteniük a szakdolgozatukat. Intézményünk jelenleg a Turnitin rendszerét használja a 

szakdolgozatok plágiumellenőrzésére, amit a hallgatók közvetve, az intézményi Moodle e-

learning felületen keresztül tudnak használni.  

A szakdolgozati konzulensek szintén a Moodle felületét használva tekinthetik meg a feltöltött 

dolgozatokról készült plágiumellenőrzési riportokat. Az alábbi útmutató segíti a konzulenseket 

a plágiumellenőrzési eredmények megtekintésében. 

 

Feltöltött szakdolgozatok és a plágiumellenőrzés eredményének megtekintése: 

1. Nyissa meg valamely internet böngészőben az intézményi Moodle e-learning 

felületet: https://moodle.uni-bge.hu 

2. Lépjen be a Moodle rendszerbe az intézményi felületeken (pl. Neptun) használt 

azonosítójával és jelszavával. 

 



3. A képernyő bal oldalán a Kar nevének megfelelő kurzust válassza ki (pl. BGE PSZK 

szakdolgozatok 2017/18/1) linket (ha valamely okból nem látszik Önnek a link, kérje 

a kar könyvtárosainak segítségét -> Kovács Zsolt, e-mail: kovacs.zsolt@uni-bge.hu, 

tel.: 061/469-6808. 

 

 

4. Ezután a Szakdolgozat-feltöltés linkre kell kattintania, hogy a szakdolgozói által 

használt feltöltési felületre jusson. 



5. Első alkalommal történő belépés esetén a továbbhaladáshoz el kell fogadnia a 

Turnitin (a plágiumellenőrző szolgáltatás) felhasználási feltételeket. 

 

6. A megjelenő listában találja a szakdolgozó hallgatóit, illetve hogy feltöltötték-e már a 

szakdolgozatukat és elkészült-e róla már a plágiumellenőrzési riport 

 A mellékelt példában a konzulens szakdolgozói közül az 1-es és 4-es számmal 
jelölt hallgató még nem töltött fel szakdolgozatot. 

 A 3. számú hallgató már feltöltötte a dolgozatot, a „Pending” felirat jelzi, hogy 
a riport készítése folyamatban van.  

 A 2-es számmal jelölt hallgatónak már elkészült a riport, és látszik a más 
szövegekben talált egyezőségek százalékos aránya (1%). 

 
 

7. Feltöltés után max. 48 óra alatt (a Turnitin szerverek terhelésétől függően) elkészül a 

plágiumellenőrzés eredménye -> ezután a „Pending” felirat helyett a százalékos 

értékelést látható. 



 

8. Az elkészült plágiumszűrési riport a szakdolgozat szövegében színekkel kiemelve 

tartalmazza a más forrásokban is megtalált szövegrészeket, linkekkel hivatkozva az 

eredeti forrásra. 

 

9. A százalékos érték önmagában nem értelmezhető, a százalékos értéktől függetlenül 

további kiértékelést igényel a konzulens(ek) részéről, hogy mi számít plágiumnak, mi 

nem. 

 
10. A hallgatóknak a feltöltési határidő vége előtt lehetőségük van cserélni a feltöltött 

szakdolgozati fájlt (javítás, rossz fájlt töltött fel, stb.), ilyenkor újragenerálódik a teljes 

plágiumellenőrzési riport. Ebből adódóan a riport végleges kiértékelésével érdemes 

megvárni a szakdolgozatfeltöltési időszak végét.  

 
 

 


