
RÉGÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A szakot gondozó intézet: 
Régészettudományi Intézet 

A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 

Diplomamunka 

Formai követelmények:  

– A dolgozattól elvárható legalább 50 oldalas terjedelem A4-es formátumban, ebből a 
törzsszövegnek (a dolgozat címlap, tartalomjegyzék, bibliográfia és képtáblák nélkül) 
legalább 40 oldalnak (kb. 80 ezer n) kell lennie, 12-es betűtípussal (Times New Roman) és 
1,5-es sortávval. 

– A dolgozatot elektronikus formában kell elkészíteni, és elektronikusan (PDF, vagy Word 
formátumban) kell felölteni a Neptun tanulmányi rendszerbe. 

– A diplomamunka-leadás során egyetlen dokumentum feltöltésére van lehetőség a 
mellékletekkel együtt. 

– A jegyzetelésnél az intézet Dissertationes Archaeologicae című folyóiratának előírásait kell 
alkalmazni. 

– 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. 

Tartalmi követelmények: 

– A hallgató MA diplomamunkáját a fő szakirányának tudományterületéről kell írnia, a 
témavezetővel egyeztetett témában. A dolgozatban a hallgatónak számot kell adnia arról, 
hogy képes önálló tudományos tevékenységre. Ennek megfelelően a dolgozatnak meg kell 
felelnie a tudományos közléssel szemben támasztott formai és tartalmi követelményeknek: 
alapvető elvárás, hogy a régészeti információk feldolgozási módja, az adatok összegyűjtése és 
közlése, a magyar és idegen nyelvű szakirodalom kezelése, az arra való utalás, az érvelés és a 
nyelvezet tudományos legyen. 

– A dolgozatnak új tudományos eredményeket kell tartalmaznia. 

Értékelés: 

A témavezető, esetleg egy felkért külső szakértő kb. egy oldalban írásban értékeli a dolgozat 
tudományos eredményeit, valamint azt, mennyiben felelt meg a tudományos publikációk formai és 
tartalmi követelményeinek, és érdemjegyet ad rá. 

MA szakzárás követelményei 

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

A szakzáróvizsga menete: 

A szakzáróvizsga három részből áll: 
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1. Szóbeli vizsga a diplomamunka szűkebb témaköréből ill. a dolgozat tudományos eredményeinek 
megvédése. 

2. Szóbeli vizsga a hallgató mellék szakirányának teljes területéből. 

3. Szóbeli vizsga a régészeti örökségvédelem témaköréből 

A szakzáróvizsga értékelése: 

A szakzáróvizsga jegye a három vizsga érdemjegyének egész számra kerekített számtani átlagából 
alakul ki. 

A régészeti örökségvédelem témakörei:  
 
1. Régészeti feltárásokra vonatkozó általános előírások, a feltárások formái 
2. Megelőző feltárásokra vonatkozó eltérő szabályok 
3. Régészeti feltárásokat megelőző jogi teendők 

4. Régészeti feltárásokat lezáró jogi teendők 

 

A régészeti örökségvédelem témakörei: 

2001. évi LXIV törvény a kulturális örökség védelméről 

5/2010. NEFMI rendelet a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet 
megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól 

B) Antik (görög-római) régészet szakirány: 

Fő szakirányként a diplomamunka témakörétől függően változó tételek, a témavezetővel történő 
egyeztetésnek megfelelően. 

Mellék szakirányként évenként változó tételsor a négy szemeszter előadási anyagának 
megfelelően. Félévenként két tétel, az aktuális lista az intézet fizikai és elektronikus felületein 
érhető el.  

Irodalom a négy szemeszter előadásaihoz mellékelt irodalomjegyzék.   

Az oklevél minősítése: 

Az oklevél minősítését a diplomamunkára kapott és a szakzáróvizsgán megszerzett érdemjegyek 
számtani átlaga adja, egész számra kerekítve a HKR 84§ (6) 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. 

 


