
FINNUGRISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A szakot gondozó intézet: 
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet 

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, a képzés és a specializáció megnevezése. 

– A diplomamunka tartalomjegyzékét a címlap után következő lapon kell elhelyezni. 

– A diplomamunka nyelve az esztológia szakirányon észt, a fennisztika szakirányon finn, az 
uralisztika szakirányon magyar, vagy – a témavezetővel és a tanszékvezetővel való 
megállapodás alapján – idegen nyelv is lehet. 

− A szöveg formátuma: Times New Roman betűkészlet, 12 pontos betűméret, másfeles sorköz, 
sorkizárás, 3 cm-es margóbeállítások, lapszámozás. A diplomamunka terjedelme: 80 000–
200 000 leütés (kb. 40–100 lap, mellékletek nélkül). 

− A dolgozatot fejezetekre osztással, címekkel, alcímekkel, illetve decimálisan számozott rendszer 
szerint kell tagolni, és tartalomjegyzékkel 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 diplomamunka tartalmazzon egy-egy rövid (1000-1500 leütés terjedelmű), magyar és angol 
nyelvű tartalmi összefoglalót.  

– A fentiekkel, illetve általában a nyelvészeti dolgozatok megformálásával, valamint a 
diplomamunka bírálati szempontjaival kapcsolatos további tájékoztatók a Magyar 
Nyelvtudományi és Finnugor Intézet honlapján találhatók (http://mnyfi.elte.hu). 

– A diplomamunka formázásával kapcsolatban további tanácsok olvashatók a Finnugor 
Tanszék honlapján: http://finnugor.elte.hu/?q=szakdolg 

Tartalmi követelmények: 

– A téma világos meghatározása, a tudománytörténeti előzményeinek számbavétele. 

– A feldolgozás forrásainak megadása, az alkalmazott módszerek megjelölése. 

http://mnyfi.elte.hu/
http://finnugor.elte.hu/?q=szakdolg


– A résztémák világos elhatárolása, logikus, áttekinthető kifejtés. 

– Egyértelmű kérdésfeltevések, a dolgozat végén a válaszok, következtetések összefoglalása. 

Értékelés: 

Az értékelés a hagyományos öt fokozat szerint történik, a diplomamunkát bíráló tanár részletes 
írásbeli értékelése alapján. 

A diplomamunka bírálati szempontjaival kapcsolatos tájékoztató a Magyar Nyelvtudományi és 
Finnugor Intézet honlapján található (http://mnyfi.elte.hu). 

MA szakzárás követelményei 

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

A szakzáróvizsga menete: 

0. A fennisztika és az esztológia szakirányon a szakzáróvizsga nyelve finn, illetve észt. Az uralisztikai 
szakirányon a vizsga nyelve magyar. 

1. A hallgató röviden ismerteti diplomamunkájának lényegét. 

2. A hallgató válaszol a bizottságnak a diplomamunka anyagával kapcsolatos kérdéseire. 

3. A hallgató válaszol a bizottságnak a diplomamunkához kapcsolódó tudományterületekkel 
kapcsolatos kérdéseire. 

4. A bizottság a hallgató távollétében értékel és osztályoz. 

5. A bizottság elnöke a bizottság jelenlétében a szakzáróvizsga után az éppen vizsgázott hallgatóval 
vagy a szakzáróvizsgák lezárultával az összes aznap vizsgázott hallgatóval hivatalosan közli a 
szakzáróvizsga eredményét. 

A szakzáróvizsga értékelése: 

A szakzáróvizsga értékelése a hagyományos öt fokozat szerint történik. 

További információk a szakzáráshoz Mindhárom szakirányra vonatkozóan: 

A diplomamunkák tematikájának előre nem tervezhető diverzitására való tekintettel a 
diplomamunka témájára, valamint az ahhoz kapcsolódó szakterületre vonatkozó tételsorokat és 
szakirodalmat a mindenkori témavezető jelöli ki a hallgató számára, legalább két hónappal a 
szakzáróvizsgát megelőzően. 

Az oklevél minősítése: 

Az oklevél minősítését három részeredménynek: 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. 

 
 

http://mnyfi.elte.hu/

