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Formai követelmények: 

- A dolgozatot elektronikus formában kell elkészíteni, és elektronikusan (PDF, vagy Word 
formátumban) kell felölteni a Neptun tanulmányi rendszerbe. A szakdolgozat-leadás során 
egyetlen dokumentum feltöltésére van lehetőség a mellékletekkel együtt.  

- 2021-től minden hallgató csak témavezetői támogatással adhatja le dolgozatát. 

- A diplomamunka borítóján feltüntetendő a „diplomamunka” megjelölés, a dolgozat címe, a 
diplomamunkát készítő neve és a leadás éve, valamint ezen túl a témavezető, az egyetem, a 
kar, az intézet és a tanszék neve. A formátumhoz ajánlott: 12 pontos betű, másfeles sorköz, 
szabadsoros szedés. Összterjedelem: 100.000 – 200.000 leütés. (Szövegkiadó dolgozat 
esetében a kísérőtanulmány legalább  30 000 leütés terjedelmű legyen.) 

- A dolgozathoz csatlakozzon bibliográfia, a témában elmélyült szakmai tájékozottságot 
kifejező jegyzetapparátus (lábjegyzetek vagy végjegyzetek formájában), tartalomjegyzék. 

- A hivatkozások alkalmazkodjanak a szakterület normáihoz, pl. az It vagy ItK szabályzatához. 

- A diplomamunka tartalmazzon rövid (1000-1000 leütés) magyar és angol nyelvű 
összefoglalót. 

- A hallgatónak feltöltés során nyilatkozni kell a Neptunban, hogy a munka saját szellemi 
terméke. (Kérjük, hogy figyelje az Egyetem plágium-ellenőrzésre vonatkozó szabályozását!) 

- A szakzáróvizsgán elsősorban a diplomamunka megvédésére kerül sor, valamint válasz 
várható az adott témához kapcsolódó, a mesterszakon oktatott tárgyak vonatkozó 
szakterületeit illető kérdésekre. 

Tartalmi követelmények: 

- a BA-fokozat elvárásait meghaladó szakmai innovativitás, az elsajátított kutatási 
készségeknek a mesterszak képzési céljának megfelelő színvonalú alkalmazása; 

- a tudományos értekezés normáinak megfelelő nyelvi-stiláris kidolgozottság; 

- általánosságban a tudományos publikációkkal szemben támasztott szakmai igények 
teljesítése. 

Értékelés: 
A bírálót a szakvezető kéri fel, s nem lehet azonos a témavezetővel. Az értékelés öt 
fokozatú érdemjeggyel (1–5) és rövid (kb. 800 leütés) írásos indoklással történik. 

Az MA-szakzárás követelményei: 
A szakzáróvizsgára bocsátás feltétele az előírt tanegységek elvégzése és a kötelező kreditmennyiség 
megszerzése, a diplomamunkának és a szakzáróvizsgának legalább elégségesre értékelt teljesítése. 

A szakzáróvizsga értékelése: 
öt fokozatú érdemjeggyel (1–5) és rövid szóbeli indoklással történik. 



A szakzáróvizsgára bocsátás feltétele: 
A szakzáróvizsgára bocsátás feltétele az előírt tanegységek elvégzése és a kötelező 
kreditmennyiség megszerzése, a benyújtott diplomamunka intézeti elfogadása, az intézménytől 
kölcsönvett javak visszaszolgáltatásáról szóló igazolás. 

Az oklevél minősítése: 
Az oklevél minősítését a diplomamunkára kapott és a szakzáróvizsgán megszerzett 
érdemjegyek számtani átlaga adja, egész számra kerekítve, a HKR 84 § alapján: 

 kiváló, ha az átlag 5,00, 

 jeles, ha az átlag: 4,51-4,99,  

 jó, ha az átlag 3,51-4,50,  

 közepes, ha az átlag 2,51-3,50,  

 elégséges, ha az átlag 2,00-2,50. 
 

 


