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I. A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSSEL KAPCSOLATOS TEENDŐK ÉS 
HATÁRIDŐK

A pontos határidőket évente a KVK dékánja határozza meg.

1. Záróvizsga időszakok
Az őszi szorgalmi időszak után télen (január-február hónapban), a tavaszi szorgalmi időszak után 
nyáron (június-július hónapban) tartunk záróvizsgát a záróvizsgára bocsátható hallgatók részére.

2. A szakdolgozati témák meghirdetése
A témákat és főiskolai konzulenseiket az intézetek faliújságaikon teszik közzé.

Felelősök: intézeti igazgatók
Határidő: téli záróvizsga esetén: március15.

nyári záróvizsga esetén: október 15.

A hallgató  saját  témát  is  hozhat,  (és  ehhez  második  konzulenst  is)  ha  az  intézet  valamelyik 
oktatója – vezetője egyetértésével – elvállalja a főiskolai konzulensi teendőket.

3. A téma választása
A tantervben szereplő Szakdolgozat c. tárgyat (először) csak akkor veheti  fel a hallgató, ha a 
megelőző félévben ezen ütemterv szerint már van szakdolgozati témája.

A  hallgató  felkeresi  a  választani  kívánt  téma  főiskolai  konzulensét  a  feladat  részletesebb 
megbeszélése  céljából,  s  ha  a  választás  megtörtént,  ezt  bejelenti  az  intézet  illetékes 
ügyintézőjénél, aki ezt nyilvántartásba veszi.

Felelősök: a hallgatók
Határidő: téli záróvizsga esetén: április 15.

nyári záróvizsga esetén: november 15.

Ha a hallgató a fenti határidőt elmulasztja, az intézet igazgatója jelöli ki számára a témát és a 
konzulenst. 

Határidő: téli záróvizsga esetén: április 30.
nyári záróvizsga esetén: november 30.

Minden hallgató (a kooperatív képzésben részt venni kívánó is!) kap szakdolgozati témát.
A téma  választás  nyilvántartásba  vételekor  a  hallgató  megkapja  a  konzultációk  igazolására 
szolgáló Konzultációs naplót (1. számú melléklet).

4. Szakdolgozat beadása
A hallgató  átveszi  az  intézeti  ügyintézőtől  a  fedőlapot  (VI.  1.  pont,  2.  számú melléklet)  és  a 
szakdolgozat első lapjait (VI. 2. pont, 3., 4., 5. számú melléklet). 
A kész, bekötött, konzulensekkel láttamoztatott szakdolgozatot, valamint a teljes szakdolgozatot 
elektronikus  formában  tartalmazó  CD-t  az intézet  illetékes  ügyintézőjénél  kell  beadni  egy-egy 
példányban (VII. pont).

Határidő: téli záróvizsga esetén: január 15.
nyári záróvizsga esetén: május 15.

5. A szakdolgozat bírálata
A bírálót  –  a  főiskolai  konzulens  javaslatára  –  az  igazgató  kéri  fel,  a  bírálati  útmutatót  is 
mellékelve.

A bírálatra küldés határideje: a Záróvizsga előtt 3 hét
Felelősök: a főiskolai konzulensek
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A szakdolgozat bírálat határideje: a Záróvizsga előtt 1 hét

6. Javaslat a szakdolgozat érdemjegyére
A szakdolgozat érdemjegyére – lezárt borítékban – a bíráló tesz javaslatot. Ha ezzel a főiskolai 
konzulens nem ért egyet, azt írásban kell indokolnia.

Határidő: a Záróvizsga előtt 2 nap
Felelősök: a főiskolai konzulensek

II. A SZAKDOLGOZAT TÉMÁJA

A szakdolgozat készítésének az a célja, hogy a hallgató tanulmányi ideje végén önállóan oldjon meg 
egy – a szak jellegének megfelelő – összetett feladatot, s ezzel bizonyítsa, hogy a képzési célokban 
megfogalmazott követelményeknek megfelelő szakmai ismeretekkel és jártassággal rendelkezik.

A szakdolgozat-feladat lehetőséget ad a hallgatónak az önálló alkotó tevékenységre, továbbá arra, 
hogy  szakterületének  egyes  részei  közötti  lényeges  összefüggésekről,  valamint  az  ezekkel 
kapcsolatos gyakorlati műszaki-gazdasági követelményekről bemutassa ismereteit.

A szakdolgozat elfogadása
A szakdolgozatot a hallgatónak Záróvizsgáztató Bizottság előtt kell megvédenie.
A szakdolgozat végleges érdemjegyét a Záróvizsgáztató Bizottság állapítja meg.

A szakdolgozat alaptípusai

- Ismert  műszaki  megoldás-típusok  (ajánlások,  javaslatok,  szabványok)  felhasználásával 
konkrét feladat megoldása egyetlen változatban.

- A fenti  jellegű konkrét  feladat megoldása több változatban,  a változatok összehasonlítása 
műszaki-gazdasági szempontok alapján.

- Adott  ipari-technológiai  folyamat,  ill.  rendszer összefüggéseinek vizsgálata,  a  folyamathoz 
illeszkedő eszközök kiválasztása egy előírt műszaki feladat megoldása érdekében.

- Egy  technológiai  folyamat  egészének  vagy  részletének  elemzése,  átdolgozása,  illetve  új 
technológia kidolgozása.

- Adott  villamoskészülék,  áramköri  egység,  műszer,  szabályozási  kör,  stb.  bemérési, 
karbantartási,  szervizelési  utasításának  elkészítése,  a  szükséges  technikai  feltételek 
(célműszer, műszerpark, stb.) előírása, tervezése.

- Adott (villamos jellegű) műszaki feladat megoldására – ismert algoritmusok felhasználásával 
– számítógépi program (csomag) kidolgozása.

- Stb.

A szakdolgozati téma lehet
- Külső eredetű.  Ebben az esetben egy külső intézmény vagy magánszemély javaslatot  tesz a 

szakdolgozatban  megoldandó  feladatra  (a  feladatot  kidolgozó  hallgatóra,  illetve  a  második 
konzulens személyére is).

- Főiskolai  (belső)  eredetű.  Ekkor  az  intézet  valamely  oktatója  ipari  tájékozottsága  és  egyéni 
szakmai érdeklődése alapján tesz javaslatot a megoldandó feladatra.

A feladat-témák a hallgató beosztása szerint illetékes intézet hirdetőtábláján kerülnek meghirdetésre. 
A hallgató  –  a  belső  konzulenssel  való  megbeszélést  követően  –  az  intézeti  adminisztrációban 
jelentkezik  a  témára.  A szakdolgozatban  megoldandó  feladat  végső  formáját  és  követelményeit 
minden  esetben  (eredetétől  függetlenül)  főiskolai  konzulens  alakítja  ki,  figyelembe  véve  a  másik 
konzulens véleményét is.

III. A HALLGATÓ FELADATAI
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- A részletek megbeszélése céljából  felkeresi  a főiskolai  konzulenst  az -  I.  3.  pontban rögzített 
határidőig - a téma részleteinek megbeszélésre, illetve a feladatlap kitöltéséhez szükséges adatok 
rögzítésére, s ha a választás megtörtént, ezt bejelenti az intézet illetékes ügyintézőjénél, aki ezt 
nyilvántartásba veszi.

- Amennyiben van, felkeresi a második konzulenst.

- A hallgató által  hozott külső eredetű téma esetében a hallgató köteles - I.  3. pontban rögzített 
határidőig - először a második konzulenst felkeresni a téma részleteinek megbeszélésére, majd 
ezt követően a főiskolai konzulenst megkeresni a feladatlap kitöltése céljából.

- A szakdolgozati  téma  választását  követően  ajánlott  egy  A4-es  méretű  füzetet,  úgynevezett 
szakdolgozat-készítési naplót nyitni. Ennek első két oldalát célszerű a konzultációk igazolására 
fenntartani. A szakdolgozat készítése kapcsán megszerzett minden információt (irodalomgyűjtés, 
szóbeli tájékoztatás, adatlap, stb.) számítási munkát, tervezési menetet, mérési eredményt, stb. a 
szakdolgozat-készítési naplóba célszerű bejegyezni, befűzni, ill. beragasztani.

- A hallgató  feladata,  hogy  rendszeresen  (a  megbeszélt  időpontokban)  felkeresse  a  főiskolai 
konzulenst és tájékoztassa a szakdolgozatának készültségi állapotáról. Ennek elmaradása esetén 
a főiskolai konzulens megtagadhatja a „beadható” bejegyzés meagadását.

IV. AJÁNLÁSOK A SZAKDOLGOZAT FELÉPÍTÉSÉRE
A témától függő arányban, a szakdolgozat tartalmazza a következő főbb részeket:

1. Tartalomjegyzék (oldalszámozással).

2. A megoldandó probléma megfogalmazása.

3. A probléma elemzése, a specifikáció kidolgozása.

4. Az irodalom alapján a lehetséges megközelítési módok és megoldások áttekintése és elemzése.

5. A megoldási módszer kiválasztása, a választás indoklása.

6. A részletes specifikáció leírása. 

7. A tervezés során végzett munkafázisok és a tapasztalatok leírása.

8. A megvalósítás leírása.

9. A megvalósítás elemzése, alkalmazásának és továbbfejlesztési lehetőségeinek számbavétele.

10. Irodalomjegyzék.

11. A szakdolgozat tartalmi összefoglalója magyarul és egy idegen nyelven (angolul, németül, oroszul 
vagy franciául).

V. A  SZAKDOLGOZATTAL  SZEMBEN  TÁMASZTOTT  ÁLTALÁNOS 
ELVÁRÁSOK

A szakdolgozat  terjedelme 1-2  ív  (40000 karakter/ív).  A szakdolgozat  elkészítésére  a  hallgatónak 
mintegy 400 munkaórát kell fordítania a szakdolgozatért járó kreditpontoknak megfelelően.

A  fenti  felépítési  vázlat  általában  használható,  az  egyes  szakdolgozatok  ettől  arányaikban, 
sorrendjükben, jellegükben (villamoskészülék, áramkör, technológia, programozás, stb.) eltérhetnek.

Amennyiben  a  szakdolgozat  témája  több  szakterületet  is  érint,  ismertetni  kell  a  határterületi 
vonatkozásokat  is  olyan  részletességgel,  hogy  ezek  alapján  a  szakdolgozat  gondolatmenete 
követhető és értékelhető legyen. A számításokat, levezetéseket olyan mértékben kell részletezni, hogy 
a kiinduló adatok, illetve összefüggések alapján – a leírt módszerek szerint – ellenőrizhető legyen 
azok helyessége. A szövegezés kellő arányaihoz a konzulensek adnak tanácsokat.

A  szakdolgozat  szövegezésében  gondosan  ügyelni  kell  a  magyar  műszaki  szaknyelv  helyes 
használatára. Kerülni kell a felesleges rövidítéseket és a szakmai zsargon kifejezéseit. Törekedni kell 
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a szakszerű, de olvasmányos, gördülékeny fogalmazásra. A helyesírási hibák nagymértékben rontják 
a dolgozat színvonalát.

A szakdolgozatban szereplő rajzjelek feleljenek meg a vonatkozó hazai szabványnak.

A dolgozatban előforduló képletek közül csak azokat szükséges számozni, amelyekre a szöveg más 
részeiben hivatkozás van. A számozást fejezetenként ajánlott újra kezdeni (pl: 3.2 képlet).

A felhasznált irodalomra való hivatkozáskor az irodalomjegyzékbeli sorszám szögletes zárójelben való 
feltüntetése célszerű pl: [4.].

A szakdolgozathoz kapcsolódó katalógus lapokat,  forráskódot  stb.  mellékletként  kell  csatolni,  mely 
nem számít bele a terjedelembe.

Nem megengedett, ha
1. a  dolgozat  szerzője  bármilyen  más  forrásból  vett  gondolatot,  ötletet,  megállapítást, 

következtetést  a  sajátjaként  tüntet  fel  (plágium),  beleértve  azt  is,  hogy a  dolgozatot  vagy 
annak egy részét nem a dolgozaton szerzőként feltüntetett személy írja;

2. más  gondolatának,  ötletének,  megállapításának,  következtetésének  vagy  tényközlésének 
felhasználása, illetve a dolgozatban való megjelenítése esetén a forrás megjelölése, az arra 
való hivatkozás elmarad, vagy a hivatkozás alapján a forrás nem azonosítható;

3. más forrásból nyert adatok, tények, képek, ábrák felhasználása, illetve a dolgozatban való 
megjelenítése esetén a forrás megjelölése, a hivatkozás elmarad, vagy a hivatkozás alapján 
nem azonosítható a forrás;

4. más tudományos vagy egyéb munkákból, dokumentumokból, vagy bármely egyéb forrásból 
vett  – hét  vagy annál  több egymást követő átvett  szót tartalmazó – szószerinti  idézetet  a 
dolgozat készítője nem tesz idézőjelbe, vagy nem teszi egyéb módon egyértelművé, hogy az 
szószerinti idézet, és nem utal azonosíthatóan az idézet forrására.

A fenti szabályok akkor is alkalmazandók, ha más gondolata, ötlete, megállapítása, következtetése 
vagy  tényközlése  átfogalmazva,  összefoglalva,  rövidítve,  idegen  nyelvből  fordítva  jelenik  meg  a 
dolgozatban. 

A  szakdolgozat  nem  adható  be,  illetve  elégtelenre  kell  azt  értékelni,  ha  a  fent  felsorolt  nem 
megengedett plagizálás bármelyikét a hallgató elkövette. 

VI. A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS FORMAI ELŐÍRÁSAI ÉS AJÁNLÁSAI
1. A kinyomtatott szakdolgozat bekötése

A szakdolgozat beadásra szánt egy példányát kemény (fekete) fedélbe kell  köttetni,  amin a 2. 
számú melléklet (fedőlap) szerintieket kell feltüntetni.

2. Az első lapok (kötelezően) az alábbiak

- Címlap (3. számú melléklet)

- Feladatlapok (4. számú melléklet)

- Hallgatói nyilatkozat (5. számú melléklet)

A szakdolgozatot A4-es formátumban kell elkészíteni. Az oldaltükör ajánlott elhelyezési adatai: felülről 
40 mm, alul és a külső széleken 25 mm, a bekötés oldalán (a kötés miatt) 35 mm margóbeállítás. 
Lapszámozás felül, lapközépen, a lapszéltől 20 mm-re.

A folyószöveg betűtípusa lehetőleg Times New Roman, ajánlott mérete 12 pont, 1,5 sorközzel.

A szöveget értelem szerint kell tagolni, soremeléssel.

A  fejezetcímek  arab  számokkal  legyenek  számozva,  ajánlott,  hogy  14  pont  méretű  nagybetűs 
karakterekből álljanak, középre igazítva, lap tetején elhelyezve. Az alfejezetek címei legfeljebb három 
szám mélységéig számozódjanak, 12 pontos félkövér karakterekkel, balra igazítva elhelyezve, előtte 
és 1-1 sor kihagyással.
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Példák:

M I N T A

1. BEVEZETÉS
1.1 Szövegkereső rendszerek

1.1.1. Asszociatív rendszerek

1.1.2. Asszociatív szótárak

Az ábrák és táblázatok számozását célszerű fejezetenként 1-től kezdeni (pl: 6.1 ábra, 5.2 táblázat).

Minden ábrának és táblázatnak legyen (tömör fogalmazású) címe.

Az ábrák és táblázatok kivitele lehet 

- számítógéppel szerkesztve, szövegszerkesztő programmal a szöveg közé beillesztve, nyomtatva,

- jó minőségű fénymásolat,

- számítógépi protokoll (önállóan vagy papírra ragasztva),

- fénykép papírmásolata.

Az ábrák és táblázatok szokásos elhelyezési módjai

- szöveg közben, nem teljes lapszélességű ábra mellett gépelt szöveggel,

- szöveg közben, nem teljes lapszélességű ábra mellett mindkét oldalon üresen hagyott hellyel,

- a szöveges lapok közé beiktatva, teljes lapterjedelemben,

- a szakdolgozat végén összegyűjtve, befűzve,

- A3-as vagy nagyobb méretű ábrák, program-protokollok és egyéb dokumentációk hajtogatva, a 
hátsó borítóban kiképzett tasakban (ebben az esetben az ábra keretezve, szövegmezővel ellátva, 
a szövegmezőben feltüntetve a dolgozat címét,  az ábra megnevezését,  sorszámát,  a hallgató 
nevét, szakdolgozatának sorszámát).

Elfogadható minden olyan, a fentiektől  eltérő,  de a szabványokba nem ütköző,  világos,  esztétikus 
kiviteli forma, amelyet a konzulensek megfelelőnek tartanak.

VII. A SZAKDOLGOZAT CD-ÉN TÖRTÉNŐ LEADÁSÁNAK TARTALMI ÉS 
FORMAI KÖVETELMÉNYEI

1. A szakdolgozat CD változatának tartalma

A szakdolgozat CD változatát egy vírusmentes példányban kell beadni a kinyomtatott szakdolgozattal 
egy időben. A CD egy mappát, azon belül három (esetleg több) fájlt tartalmaz.

A mappa elnevezése: ékezetek nélkül a hallgató vezetékneve, keresztnevének első betűje, Neptun 
kódja és a végzés éve. Az elválasztó karakter az aláhúzás, minden karakter pedig kis betű legyen. 

Példaképpen: gipsz_j_a1b2c3_2008
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A CD-én lévő fájlok neve és tartalma:

Az 1. fájl neve: Adatlap.rtf 
Az 1. fájl tartalma: Az alábbi adatokat kell megadni egy RTF szövegfájlban: 

A hallgató neve és Neptun kódja:
A hallgató törzskönyvi száma:
A szakdolgozat címe magyarul:
A szakdolgozat címe angolul:
A belső konzulens neve:
A külső konzulens neve:
A végzés éve:
A kar neve: Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
A szak neve: Villamosmérnöki szak
A szakirány neve:
Kötelezően választható tárgycsoport neve:

A 2. fájl neve: Összefoglalás.rtf 
A 2. fájl tartalma:  A szakdolgozat  magyar  és  idegen nyelvű összefoglalója  egy RTF 

szövegfájlban. 

A 3. fájl neve: Szakdolgozat.rtf vagy Szakdolgozat.pdf
A 3. fájl tartalma: A teljes  szakdolgozat  (összefoglalókkal,  mellékletekkel  együtt)  vagy 

egy RTF szövegfájlban, vagy egy biztonsági jelszóval nem védett PDF fájlban. Terjedelmi okokból 
megengedett ennek a fájlnak több részre tördelése is. (pl.: Szakdolgozat1.rtf, Szakdolgozat2.rtf stb.)

2. A szakdolgozat CD változatának formája

A szakdolgozat  CD  változatát  papír  tokban  kell  leadni.  A  papír  tokra  az  alábbi  adatokat  kell 
rányomtatni:

A hallgató neve és Neptun kódja:
A szakdolgozat címe magyarul:
A szakdolgozat címe angolul:
A végzés éve:
A kar neve: Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
A szak neve: Villamosmérnöki szak
A szakirány neve:
Kötelezően választható tárgycsoport neve:

A szakdolgozat CD változatát magán a CD-n és a papírtokon is hitelesítés végett a hallgatónak és a 
főiskolai konzulensnek alá kell írnia!

VIII. KONZULENSEK ÉS BÍRÁLÓK FELADATAI
1. A főiskolai konzulens feladata a szakdolgozat-feladat és követelményeinek megfogalmazása (a 

Feladatlap  kitöltése),  továbbá  a  szakmai  segítségen  túl  ellenőrizni  a  feladat  megoldásának 
előrehaladását  és  a  formai  követelmények  teljesítését.  Javaslatot  tenni  a  szakdolgozat 
érdemjegyére, figyelembe véve a bírálatot is.

2. A második konzulens – ha van –  feladata  a munka szakmai  részének segítése.  A második 
konzulenst  –  a  főiskolai  konzulens  javaslatára  –  az  intézet  igazgatója  kéri  fel,  mellékelve  a 
szükséges dokumentumokat.

3. A bíráló feladata a szakdolgozat elbírálása, és javaslattétel a dolgozat érdemjegyére. A bírálót a 
– főiskolai konzulens javaslatára – az intézet igazgatója kéri fel, mellékelve a szakdolgozat bírálati 
útmutatót  (6.  számú  melléklet).  A  bíráló  2-3  kérdést  is  megfogalmaz  a  szakdolgozattal 
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kapcsolatban, amelyet a hallgató és a Záróvizsgáztató Bizottság is megkap az I. 6. pont szerinti 
határidőig.

4. Mind  a  konzulenseknek,  mind  a  bírálónak  feladata,  hogy  az  V.  pontban  leírtak  alapján 
ellenőrizze, hogy a dolgozat tartalmaz-e olyan részeket, melyek plágiumnak számítanak.
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1. számú melléklet Konzultációs napló

 

KONZULTÁCIÓS NAPLÓ

Hallgató neve: NEPTUN kód: Tagozat:

Telefon: Levelezési cím:

Szakdolgozat címe magyarul:

Szakdolgozat címe angolul:

Főiskolai konzulens: Ipari konzulens:

Kérjük, hogy az adatokat nyomtatott nagy betűkkel írja!

Alk. Dátum Tartalom Aláírás

1.

2.

3.

4.

5.

A Konzultációs naplót összesen 5 alkalommal az egyes konzultációk alkalmával kell láttamoztatni  
bármelyik konzulenssel, illetve mindkét konzulenssel alá kell írattatni a beadás előtt.
Ezt a lapot NEM KELL a Szakdolgozatba bekötni, hanem a Szakdolgozattal együtt az Intézetnél kell  
leadni. 

A dolgozatot beadásra alkalmasnak tartom:

………………………………….. …………………………………..
           Főiskolai konzulens               Ipari konzulens

Budapest, 20………………….
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2. számú melléklet Szakdolgozat fedőlap

SZAKDOLGOZAT

/Végzés éve:/

2008 /Hallgató neve:/      Gipsz Jakab 
/Hallgató Neptun kódja:/ A1B2C3 
/Hallgató törzskönyvi száma:/ KVK-T-NV-04-165
/Kötelezően választható tantárgycsoport jele:/      E-4
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3. számú melléklet Szakdolgozat címlap

 

SZAKDOLGOZAT

/Végzés éve:/

2008 /Hallgató neve:/      Gipsz Jakab 
/Hallgató Neptun kódja:/ A1B2C3 
/Hallgató törzskönyvi száma:/ KVK-T-NV-04-165
/Kötelezően választható tantárgycsoport jele:/      E-4
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4. számú melléklet Szakdolgozat feladatlap

SZAKDOLGOZAT FELADATLAP

Hallgató neve: Törzskönyvi száma:
NEPTUN kód:

A dolgozat címe: (lehetőleg egy sor)

Főiskolai konzulens neve: Ipari konzulens neve:

Munkahelye:

A feladat: 
(maximum 15 sorban, vagy külön lapon mellékelve a dolgozat részeként)

A dolgozatnak tartalmaznia kell: 
(maximum 15 sorban, vagy külön lapon mellékelve a dolgozat részeként)

Beadási határidő:
A kiadott téma elévülési határideje a kiadási időponttól számított … év.

A záróvizsga tárgyai:

Kiadva: Budapest, 20…………..

PH ………………………
Igazgató

A dolgozatot beadásra alkalmasnak tartom:

…………………………….. ……………………………..
Ipari konzulens      Főiskolai konzulens
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5. számú melléklet Hallgatói nyilatkozat

 

HALLGATÓI NYILATKOZAT

Alulírott  szigorló  hallgató  kijelentem,  hogy  a  szakdolgozat  saját  munkám  eredménye,  a 
felhasznált szakirodalmat és eszközöket azonosíthatóan közöltem.
Egyéb jelentős segítséget nem vettem igénybe.
Az elkészült szakdolgozatban található eredményeket a főiskola a feladatot kiíró intézmény 
saját céljaira térítés nélkül felhasználhatja.

Budapest, 20……….

…………………………………………...
Hallgató aláírása
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6. számú melléklet Bírálati útmutató

 

SZEMPONTOK A SZAKDOLGOZAT ELBÍRÁLÁSÁHOZ

A szakdolgozat  készítésének az a  célja,  hogy a  hallgató  tanulmányi  ideje  végén önállóan 
oldjon meg egy a – szak jellegének megfelelő – összetett feladatot, amellyel bizonyítja, hogy 
a képzési célokban megfogalmazott követelményeknek megfelelő szakmai ismeretekkel, és 
jártassággal rendelkezik.

A mérnöki képesítés megszerzéséhez minden hallgatónak szakdolgozatot kell készítenie, és 
azt a Záróvizsgáztató Bizottság előtt meg kell védenie. A szakdolgozat érdemjegyét – a bíráló 
javaslata alapján – a Záróvizsgáztató Bizottság állapítja meg.

A fentiekhez a bírálatban a következő szempontok érvényesítését kérjük:

1. A kiadott feladat és feladatmegoldás összhangja.
2. A  feladatmegoldás  színvonala,  a  hazai  és  a  nemzetközi  szakmai  elvárások 

tükrében.
3. Az elvi megoldás helyessége, teljessége, alternatív megoldások bemutatása.
4. A gyakorlati megoldás alkalmazhatósága, teljessége.
5. A hallgató önálló mérnöki  alkotómunkára alkalmasságának megítélése,  szakmai 

felkészültsége, rendszerező-képessége.
6. A dolgozat tartalmi és formai egysége (az egyes fejezetek, pontok fontosságának 

megfelelő tárgyalása, terjedelme), irodalmi hivatkozások korrektsége.
7. A szakdolgozat  tartalmaz-e  hivatkozás  nélküli  idézéseket?  (Plágium  esetén  a 

dolgozat nem adható be, illetve nem védhető meg.)
8. A szakdolgozat formai megjelenése.
9. A fogalmazás stílusa, a magyar műszaki szaknyelv helyes használata, rendeletek, 

szabványok betartása.

A bírálat befejezéseként 2-3 olyan a szakdolgozattal kapcsolatos kérdés megfogalmazására 
kérjük a bírálót, amelyre a hallgató a szakdolgozat megvédésekor a Záróvizsgáztató Bizottság 
előtt válaszol.

A szakdolgozatra javasolt érdemjegyet a mellékelt nyomtatványon, zárt borítékban a bírálat 
mellé kérjük csatolni.
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6. számú melléklet Bírálati útmutató

 

JAVASOLT ÉRDEMJEGY

……………………………………………………………………szigorló hallgató
..........................................................................................................................című
szakdolgozatára:

jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)

……………………….
   bíráló

(A nem kívántak törlendőek)
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