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S Z A K D O L G O Z A T  
 

 

A hallgatónak a záróvizsgára bocsátás feltételeként szakdolgozatot kell készítenie.  

A témák meghirdetésének és választásának időpontját a tanév rendje szabályozza. A 

hallgató a választást követően félévenként a témavezető által meghatározott rendszerességgel 

köteles konzultálni.  

A  

- 3 éves képzésben résztvevők esetében a 4. félévben, 

- a 4 éves képzésben résztvevők esetében az 6. félévben kell a hallgatónak 

szakdolgozati témát választania az oktatóval történt egyeztetés alapján. 

- A szakirányú továbbképzéseken résztvevők esetében a tanterv szerint kell 

szakdolgozati témát választani. 

- A szakdolgozati témaválasztás a Szakdolgozat címválasztás című dokumentum 

(letölthető alább) kitöltésével történik, melyet a tanszéki adminisztrátoroknál kell 

leadni a tanszéki adminisztrátoroknál a Félév oktatási rendje című aktuális rektori 

utasításban foglalt határidőig. (Lásd: http://tfk.ejf.hu/hallgatoknak/ftp/) 

A téma és/vagy a témavezető megváltoztatása kizárólag az intézetvezető 

engedélyével történhet bármely szakon. 

 

I. A szakdolgozat tudományos értekezés, a felsőfokú tanulmányok szerves része, amely 

önálló kutatáson és a szakirodalmi források önálló értékelésén alapul. (Részletesen lásd: 

TVSZ 28. §.) 

Elkészítésével a jelöltnek bizonyítania kell, hogy a tanulmányi idő alatt elsajátított 

szakmai ismereteket önállóan is alkalmazni tudja, s képes azok szakszerű, írásbeli 

megfogalmazására is.  

 

II. A szakdolgozat részei, tagolása 

- A szakdolgozat címét úgy kell tömören megfogalmazni, hogy egyértelműen 

jelezze a tartalmat. A téma – szükség esetén – alcímmel pontosítható. 

- A bevezetés körülhatárolja a témát, tartalmazza a témaválasztás indoklását 

(aktualitás, hasznosíthatóság stb.), a megoldásra váró elméleti vagy gyakorlati 

kérdés, feladat megfogalmazását.  

- A tárgyalás a bevezetésben megfogalmazott problémára adható választ fejti ki 

részletesen, ajánlatos alcímekkel tagolni.  

- Más szerzők gondolatainak, eredményeinek átvétele minden esetben etikai és 

szerzői-jogi kérdés. A hivatkozás, idézés alkalmazásának a kutatásmódszertani 

előírásoknak megfelelően kell történnie.  

- A befejezés a hipotézisre, a problémafelvetésre adott válaszokat összegzi. Ha van 

mód rá, tegyen javaslatot további vizsgálatokra, kutatásokra vagy a feltárt 

törvényszerűségek, eredmények hasznosítására.  

- A szakdolgozat végén közölni kell az irodalomjegyzéket pontos, szakszerű 

leírással. 

- Mellékelni kell egy nyilatkozatot, amelyben a hallgató kijelenti, hogy a dolgozat 

saját kutatómunkájának az eredménye (lásd: nyilatkozat minta 4. oldal). 

- A dolgozathoz mellékletek is csatolhatók, amelyek táblázatokat, grafikonokat, 

fényképeket stb. tartalmazhatnak.  

- A tartalomjegyzék szerves része a dolgozatnak. Sorrendben tartalmazza a 

fejezetcímeket – beleértve az alcímeket is – a megfelelő lapszám feltüntetésével. 

- A dolgozat terjedelme minimum 30 gépelt (A/4-es) oldal a mellékletek nélkül.  
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- A dolgozatot alapszakosoknak 3, régi főiskolai képzésen felsőfokú szakképzésen 

és szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatóknak 2 példányban kell 

benyújtani a tanév oktatási rendjében meghatározott időpontig a Tanulmányi és 

Felnőttképzési Központban (Ebből 1 példány kötött, a továbbiak fűzöttek.) 
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Formai követelmények: A szakdolgozat kizárólag szövegszerkesztett formában nyújtható be:  

- 12-es betűnagyság 

- betűtípus: Times New Roman 

- 1,5-es sortávolság 

- bal margó behúzása: 3 – 3,5 cm 

- jobb margó behúzása: 2 – 2,5 cm 

- felső margó: 2,5 cm 

- alsó margó: 2,5 cm 

- számozott oldalak 

- a fejezetek és alfejezetek címei azonos címsorok alkalmazásával, a 

tartalomjegyzékben is 

 

III. A szakdolgozat értékelésének szempontjai 

Az alábbi értékelési szempontokat a dolgozat szerzője önkorrigálási útmutatóként is 

felhasználhatja: 

- A téma feldolgozásának eredetisége. 

- A dolgozat tudományos értéke. 

- A dolgozatban megfogalmazott hipotézis igazolása. 

- Eleget tesz-e a dolgozat az ellenőrizhetőség követelményeinek.  

- A következtetések és javaslatok egyértelműen következnek-e a közölt 

feltevésekből, problémákból és a feltárt, bemutatott vizsgálati anyagokból. 

- A közölt statisztikai adatok pontossága, a grafikonok helyessége. 

- A dolgozat szerkezeti felépítése, az egyes részek arányossága.  

- A dolgozat stílusa (az értekező műfaj sajátosságai), nyelvezete és a terminológia-

használat helyessége.  

- A bibliográfiai hivatkozások pontossága, az idézetek helyes megjelölése, a 

források feltüntetése stb.  

- Elegendőek-e a mellékletek a dolgozat hitelének garantálásához.  

 

A konzulens tanár (valamint alapképzési szakokon a külső opponens) a fenti 

szempontokat figyelembe véve a dolgozatot szövegesen értékeli és osztályozza betűvel és 

számmal egyaránt.  

Az értékelés 3 példányban készül. Az egyiket a Tanulmányi és Felnőttképzési 

Központ a jelöltnek – a záróvizsga előtt legalább egy héttel – megküldi. 

A szöveges értékelés tartalmazhatja azokat a kérdéseket, amelyeket a jelöltnek a 

védés során feltétlenül meg kell válaszolnia.  

 

A hallgatók az adott szakra vonatkozó témák közül szabadon választhatnak, 

függetlenül attól, hogy a konzulens tanár tanítja-e a csoportot avagy sem. 

 

A levelező tagozatos hallgatók telefonon és e-mailben is egyeztethetnek témát a 

választott konzulens tanárral, és elegendő a decemberi konzultáción aláíratni a 

dokumentumot. (konzulens tanárok e-mail címe: vezetéknév.keresztnév@ejf.hu) 

 

 

 

A kötött példányba az alábbi nyilatkozatot kell helyezni (nem beleköttetni a dolgozatba!). 
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N Y I L A T KOZA T  

 

 

 

Alulírott ________________________________________ (név) _________ (évfolyam) 

___________________ (tagozat) ______________________________ (szak) 

kijelentem, hogy _____________________________________________________________ 

_________________________________ című szakdolgozat saját kutatómunkám eredménye. 

 

 

Kelt: _______________________ 

 

 

_____________________________ 

aláírás 

 



 6 

A szakdolgozatok könyvtári példányainak leadása 
 

A szakdolgozatot nyomtatott és elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) kell leadni a 
szakdolgozatot gondozó intézetnél. A lemezmellékletet a szakdolgozat hátsó borítójának 
belső oldalára beragasztott papírtokba kell elhelyezni. 
A CD vagy DVD lemez lezárt (ne újra írható) legyen. 
A szakdolgozathoz tartozó mellékleteket a dolgozatba ragasztott vagy más módon rögzített 
zsebbe/borítékba kérjük elhelyezni. 
 
1. Az adathordozó (CD vagy DVD) adatszerkezete: 
 Szöveges formátum: Microsoft Word 
 A könyvtárak/mappák és a fájlnevek írásakor az angol abc karakterkészletét kell 

használni. 
 Könyvtárszerkezet: 1 db könyvtárban/mappa legyen a szakdolgozat 

- könyvtár/mappa neve: a szakdolgozatíró neve és a szakja 
o pl. Szakdolgozat Izolda – nappali-könyvtár egyszak <DIR> 

 
- a könyvtár/mappa az alábbi fájlokat tartalmazza: 

 
o fejlec.doc (a könyvtár által meghatározott adattartalommal – lásd később) 
o tartalom.doc = tartalomjegyzék 
o bibliografia.doc (vagy felhasznált irodalom, vagy jegyzetek) = teljes 

bibliográfia megjelenítése 
o szakdolgozat.doc = a szakdolgozatíró munkája a címoldaltól a 

bibliográfiával bezárólag 
o mellekletek <DIR> könyvtár/mappa = Tartalma: különböző mellékletek). 

 
2. Fejléc adattartalma 

 
 
 A fejlec.doc az alábbi adatokat tartalmazza: (Nem pótolja a szakdolgozat 
címoldalát!) (A beírt adatok példaként szerepelnek!!!) 
 szerző neve: Szakdolgozat Izolda 
 tagozat: nappali 
 szak: könyvtár 
 benyújtás éve: 2017. 
 konzulens neve: Konzulens Kázmér 
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 cím: Régi Magyar Könyvtár könyveinek katalógusa a Veszprémi Érseki 
Könyvtárban 

 címfordítás (ha idegen nyelvű a szakdolgozat, kérjük a magyar címet) 
 alcím (ha van): 1711 előtti munkák 
 terjedelem: 96 p. ; 30 cm 
 bibliográfia: p. 96. ;  27 tétel vagy p. 93-96. 
 tartalom: p. 2 vagy p. 2-3. 
 kulcsszavak: egyházi könyvtár 
     katolikus egyház 
     Veszprém 
     katalógus 
     könyvtártörténet 
     régi nyomtatványok 
    

A fentiekkel kapcsolatos kérdéseikre és problémáikra bővebb felvilágosítást Györgyfalviné 
Berki Gyöngyitől kérhet személyesen, telefonon (79/523-900 313 mell.) vagy e-mailben 
(gyorgyfalvine.berki.gyongyi@uni-nke.hu). 
 
         
 
 
A CD papírtokjában, aláírva az alábbi nyilatkozatot szintén el kell helyezni. 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat a szakdolgozatról 

 

Alulírott  _________________________________ (név) 

(évf.)  _____  ________________ (tagozat) 

 __________  ________________ (szak) 

kijelentem, hogy   

- hozzájárulok 

 - nem járulok hozzá (megfelelő rész aláhúzandó) 

hogy  ________________________________________ 

 _______________________________________________  

című szakdolgozatom teljes tartalmát (nyomtatott és 

elektronikus formában) elsősorban az Eötvös József Főiskola 

oktatói és hallgatói, szükség esetén más érdeklődők is 

felhasználhatják a szerzői jogok tiszteletben tartása mellett. 

Ugyanakkor kijelentem, hogy a szakdolgozat saját kutató 

munkám eredménye, minden felhasznált forrás a szerzői 

jogok tiszteletben tartása mellett került közlésre. 

Baja, 20__.  _________   ______________________  

                                                                    aláírás 

Kulcsszavak: _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 
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