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A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 

 

Diplomamunka 

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.  

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

- 2021-től minden hallgató csak témavezetői támogatással adhatja le dolgozatát. 
- A diplomamunka borítóján feltüntetendő a „diplomamunka” megjelölés, a 

diplomamunkát készítő neve és a leadás éve, ezen túl pedig a dolgozat teljes címe; a 
témavezető neve és titulusa; az egyetem, a kar és a mesterszak megnevezése. 

- A szöveg formátuma: Times New Roman betűkészlet, 12 pontos betűméret, másfeles 
sorköz, sorkizárás, 3 cm-es margóbeállítások, lapszámozás (a lap alján). A diplomamunka 
terjedelme: 50–70 oldal (mellékletek, függelék, címlap, irodalom- és tartalomjegyzék 
nélkül). 

- A dolgozatot fejezetekre osztással, címekkel, alcímekkel kell tagolni, és tartalomjegyzékkel 
kell ellátni. A szöveg megformálásában a szakterület hagyományai a követendők. A nyelvi 
adatokat dőlt (kurzív) szedéssel kell elkülöníteni, az értelmi kiemeléseket félkövér 
betűtípussal. A gondos, pontos és szakszerű nyelvhasználat alapvető követelmény. 

- A forrásokra és a szakirodalomra szövegközi hivatkozásokkal kell utalni, a szakterület 
normái és mintái szerint. A felhasznált munkákat, teljes könyvészeti leírásukkal, a 
bibliográfiában szükséges megadni. A bibliográfia szerkezete bármely, a 
tudományterületen szokásos megoldást követheti, a megvalósítása legyen következetes és 
egységes. 

- A diplomamunka tartalmazzon egy-egy rövid (1000-1500 leütés terjedelmű), magyar és 
angol nyelvű tartalmi összefoglalót. 

Tartalmi követelmények: 

- a szakterület szempontjából releváns, kellő elmélyültséggel, szakszerűen, színvonalasan kidolgozott 
és megformált, önálló kutatásra és a szakirodalom ismeretére egyaránt építő diplomamunka 
elkészítése 

- a vonatkozó elméleti háttér kidolgozása, a kísérlet(ek), ill. kutatás leírása, az eredmények 
bemutatása, a következtetések levonása, logikus felépítés; 

- témától függően, de legalább 25 irodalmi tétel, amelynek fele idegen nyelvű 



 

Értékelés: 
Ötfokozatú skálán (1–5), a bíráló tanárnak az intézet által meghatározott szempontok szerinti 
szöveges véleményezésével. 

MA szakzárás követelményei 

A szakzáróvizsgára bocsátás feltétele az elfogadott diplomamunka, az előírt tanegységek 
elvégzése és a kötelező kreditmennyiség megszerzése. 

 

A szakzáróvizsga menete: 
Szakzáróvizsga-bizottság előtt a saját kutatás bemutatása és védése ppt-vel kísért előadás 
formájában, majd tanári kérdésekre válaszadás a szakdolgozat témakörében. 

A szakzáróvizsga értékelése: 
Ötfokozatú skálán (1–5). 

Az oklevél minősítése: 
 

Az oklevél minősítését a szak elvégzése során szerzett érdemjegyek számtani átlagának, 
valamint a diplomamunkára kapott és a szakzáróvizsgán megszerzett érdemjegyeknek a 
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. 

 

 


