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Diszciplináris MA-szakdolgozat követelményei és a záróvizsga „forgatókönyve” 
 

 

A szakdolgozat 
 

I.1 Terjedelme: 

 Az MA-szakdolgozat fıszövege és a fıszöveg jegyzetei együttesen (az esetleges 

szövegmellékletek nélkül) minimum 80 ezer leütés. 

I.2 Formai követelmények: 

Címlapon: a szerzı neve, a szakdolgozat címe, a kar és a mesterszak megnevezése, a 

konzulens/témavezetı neve, a benyújtás évszáma 

Felosztása: 1. címlap, 2. tartalomjegyzék, 3. fıszöveg (lábjegyzetekkel), 4. 

szövegmellékletek, 5. képmellékletek, 6. bibliográfia, 7. nyilatkozatok (eredetiség, a 

témavezetı engedélye a vizsgára bocsátásról) 

Formája: számítógéppel szerkesztett szöveg, az ItK jegyzetelési szabályai, 

lábjegyzetek, az ItK-szabvány szerinti teljes címleírásokból álló bibliográfia; margók: bal 

3,5cm, jobb 3cm; sortávolság: másfeles; betőtípus: Times New Roman vagy Garamond, a 

fıszöveg, a mellékletek és a bibliográfia 12-es, a lábjegyzet 10-es betőmérettel 

A dolgozat nyilatkozatai között szerepelnie kell a témavezetı jóváhagyó 

nyilatkozatának. A témavezetı a védésre bocsátást engedélyezı nyilatkozatában jelöli ki a 

védés tágabb tudományterületét. 

A dolgozat kinyomtatott változatát elektronikus formában, CD-n is mellékelni kell. 

I.3 Határidı  

A szemeszternaptár rögzíti. 

I.4 Opponens 

Az opponens nem azonos a témavezetıvel, az intézetvezetı ill. az intézeti értekezlet 

más személyt kér fel, lehetıség szerint az egyetem oktatói közül. Indokolt esetben két 

opponens is felkérhetı. 

 

 

A záróvizsga 
 

II.1 Záróvizsga menete 

A záróvizsga a szakdolgozat védésébıl áll, a záróvizsgán a szakdolgozat 

témavezetıjének és a bírálónak is jelen kell lennie. (Két opponens esetén csak az egyik 

opponensnek!) A védés három részbıl áll: a dolgozat összefoglalása, kérdések a dolgozattal 

kapcsolatban, kérdések a témavezetı által elıre kijelölt témakörben. 

a) a hallgató az elnök kérésére 5-10 perc terjedelemben összefoglalja a dolgozat 

legfontosabb téziseit. 

b) 10-15 percben válaszol az opponens bírálatára és írásban megfogalmazott 

kérdéseire, az opponensen kívül a bizottság bármely tagja tehet fel kérdéseket. 

c) 5-10 percnyi idıkeretben válaszol a bizottságnak a témavezetı nyilatkozatában 

megjelölt, a dolgozat tágabb témakörével kapcsolatos kérdéseire. Indokolt esetben – a 

kiemelkedı dolgozatok esetében – a vizsgabizottság eltekinthet a c) kérdésektıl. 

II.2 A bizottság tagjai 

Elnök, témavezetı, opponens, tagok, külsıs tag. A bizottság legkevesebb 4 fıbıl 

állhat. 



 


