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DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS 

KÖVETELMÉNYEK 

Szakdolgozat 

Formai követelmények 

– A dolgozatot elektronikus formában kell elkészíteni, és elektronikusan (PDF, vagy 

Word formátumban) kell felölteni a Neptun tanulmányi rendszerbe. 

– A szakdolgozat-leadás során a mellékletekkel együtt egyetlen dokumentum 

feltöltésére van lehetőség.  

– A címoldalon fel kell tüntetni: „szakdolgozat” szót, a szakdolgozat címét magyarul, az 

idegen nyelven írt szakdolgozat címét  idegen nyelven is, a benyújtás évét, a bal alsó 

sarokban a témavezető nevét és egyetemi fokozatát, a jobb alsó sarokban a hallgató 

nevét, szakját és a szakdolgozat készítésének évét. 

– Formázás:  

o Főszöveg: 12-es Times New Roman betű, 1,5-es sortávolság 

o Margók: 2,5 cm  

o Lábjegyzet: lap alján, folyamatos számozással 

o Bibliográfia: főszöveg után, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság 

o Függelék/melléklet: főszöveg után, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság 

o Képanyag: mellékletként vagy képkötetként 

– A szakdolgozat nyelve magyar (indokolt esetben az intézetigazgatóval egyeztetett  

idegen nyelven is benyújtható). 

– A szakdolgozat terjedelmének csak az alsó határa van megszabva: min. 50 oldal a 

bibliográfiával együtt, a szöveges- és képmellékletek nélkül.  

–  

A hallgatónak feltöltés során nyilatkozni kell a Neptunban, hogy a munka saját szellemi 

terméke. (Kérjük, hogy figyelje az Egyetem plágium-ellenőrzésre vonatkozó szabályozását.) 

2021 szeptemberétől minden hallgató köteles témavezetői nyilatkozatot is mellékelni 

dolgozatához. 

Tartalmi követelmények 

A szakdolgozat témáját a néprajz szakon oktatott témakörökből kell választani. Ezzel az 

önálló szakmai munkán és kutatásokon alapuló tudományos igényű tanulmánnyal a 

hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek az elsajátított ismeretek szintetizálására, a 

tudományos munkához szükséges lépések megtételére.  

A diplomamunkát készítőnek arra kell törekednie, hogy választott tárgyával, témájával 

kapcsolatban értékelhető új eredmény(ek)re jusson. A hallgató a diplomamunkával bizonyítja 

be, hogy a néprajz területén képessé vált az elmélyült és alapos kutatómunkára, a források és a 

másodlagos szakirodalom körültekintő és teljességre törekvő használatára és értelmezésére, 



valamint tudományos szempontból releváns problémák önálló felvetésére és ezek sokoldalú 

megközelítésére. 

Jellegét tekintve a munka témája lehet elméleti, illetve – ahol terepmunkára lehetőség van – 

gyakorlati. Kívánatos, hogy a szakdolgozat feldolgozza a téma újabb és nemzetközi 

szakirodalmát is. 

Értékelés 

Az értékelés ötfokú osztályzással történik. Az értékelés során a bírálónak figyelembe kell 

venni, hogy a diplomamunkát készítő betartotta-e az előírt tartalmi és formai 

követelményeket.  

Az értékelés szempontjai: tudományos eredmény, nyelvi és stilisztikai megformáltság, a 

szakirodalom ismerete és szakszerű felhasználási módja, esetleges további kutatási 

lehetőségek. 

A szakdolgozat bírálóját a tanszékvezető jelöli ki. Bírálónak szükség esetén a témavezető is 

kijelölhető. 

 

MA szakzárás követelményei 

A szakzáróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium és az elfogadott szakdolgozat, továbbá 

az intézménytől kölcsönvett javak visszaszolgáltatásáról szóló igazolás. 

A szakzáróvizsga a következő részekből áll: 

 a szakdolgozat bemutatásából és megvédéséből (egy részjegy) 

 szóbeli vizsgából, a Folklore Tanszék és a Tárgyi Néprajzi Tanszék által adott egy-

egy tételsor alapján (két részjegy) 

 

A szakzáróvizsga értékelése 

A szakzáróvizsga-bizottság a vizsgát ötfokú skálán három érdemjegyben értékeli; a 

szakzáróvizsga végső jegye a három érdemjegy számtani átlaga. 

 

 

AZ OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE: 

Az oklevél minősítését a diplomamunka és a szakzáróvizsga érdemjegyének számtani átlaga 
adja egész számra kerekítve a HKR 84.§-a szerint: 

− 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. 


