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Értelmező rendelkezések 

 
(1) Az alapképzési szakok „szakdolgozat”, a mesterképzési és osztatlan szakok 

„diplomamunka” írásával zárulnak (kivéve a tanár szakok). A továbbiakban a 
szabályzat mindkettőre a „diplomamunka”, a hozzájuk tartozó kurzusra pedig a 
„diplomakurzus” megnevezést használja. 

 
(2) Az ebben a szabályzatban nem rendezett kérdésekben a TVSZ alapján kell eljárni 

(3) A kari Záróvizsga-szabályzatot (ZVSZ-t) a Kari Tanács fogadja el és módosíthatja. 

1.§ 

Felelősségek és jogosultságok 

 

(1) Minden szak szakbizottsága dönt arról, mely tanszékek jogosultak az adott szakon 
diplomamunka és diplomakurzus-kiírására, illetve záróvizsga szervezésére.  

(2) A diplomamunka kiírásokat az erre feljogosított tanszékek vezetői hagyják jóvá.  A 
jóváhagyott kiírásokat a tanszékek vezetői teszik közzé. 

(3) Diplomakurzusokat a kurzuskiírásra jogosult tanszék tanszékvezetője által kijelölt 
tárgyfelelős írathat ki az oktatók, mint belső konzulensek nevére, a tanszékvezetővel 
egyetértésben. A diplomamunkával kapcsolatos minden kérdésben a kurzuskiírásra 
jogosult tanszék illetékes eljárni.  

(4) Diplomamunka-témajavaslatot a diplomamunka-kiírásra jogosult tanszék vezetőjének 
jóváhagyásával az egyetem oktatói írhatnak ki, vagy a hallgató vethet fel a téma belső 
konzulenséül felkért oktatónak. 

(5) A záróvizsgák szervezéséért és szabályszerű lebonyolításáért az erre felhatalmazott 
tanszék vezetője felelős. 

(6) A hallgató felelőssége záróvizsgára jelentkezni. 

 

2.§ 

A diplomamunkák kiírása 

 

(1) A hallgatók az első diplomakurzus tantárgyfelvételi határidejéig választanak a kiírt 
diplomamunka-témákból, vagy saját témajavaslatukkal megkeresik az oktatót, akit 
belső konzulensnek kérnek fel. Az oktató dönt arról, változatlan vagy módosított 
formában elvállalja-e a témát. Ha elvállalja, akkor kitölti az 1/a–b mellékletek szerinti 
feladat-kiíró lapot kitölti és a diplomatéma kiírására jogosult tanszék 
tanszékvezetőjével jóváhagyatja. 

(2) A hallgató kötelessége, hogy az oktatók elérhetőségét figyelembe véve időben 
megkeresse a belső konzulensnek felkért oktatót, úgy, hogy az (1) pontban említett ez 
a határidő betartható legyen. 

(3) A diplomamunka nyelve lehet a magyartól eltérő is, ha ezt a feladat-kiíró lapon 
feltüntetik. A diplomamunka nyelvétől függetlenül az egyoldalas magyar és egyoldalas 
angol vagy német nyelvű tartalmi összefoglalónak el kell készülnie. 

(4) Törekedni kell arra, hogy minden diplomatémához tartozzon külső konzulens is. 
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Tanszéki belső téma esetén ez nem feltétlenül szükséges. Ebben az esetben a külső 
konzulens adatai kihúzandók. 

(5) A diplomamunka-téma akkor tekinthető elfogadottnak, ha a „Feladat-kiíró lap”-ra 
rákerül az összes illetékes (belső-, külső konzulens, diplomatéma kiírására jogosult 
tanszék tanszékvezető) aláírása. A „Feladat-kiíró lap”-ból 2 eredeti példányt kell 
készíteni. Ebből egyet a hallgató kap (amelyet be kell kötni a leadandó 
diplomamunkába), egy pedig a tanszéki irattárba kerül. 

(6) Az „Feladat-kiíró lapot” és a bírálati lap eredeti példányát a tanszéki irattárban 5 évig 
kell megőrizni és a személyes adatok tárolására vonatkozóan kell kezelni. 

3.§ 

A diplomakurzus 

(1) A tanszékek a kurzuskiírási időszakban külön-külön diplomakurzusokat írnak ki a 
Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben (Neptun-ban) a belső konzulensek nevére. 

(2) A hallgató kötelessége, hogy a belső konzulense nevére kiírt diplomakurzusra 
jelentkezzen. Az olyan jelentkezések, amik nem a belső konzulens kurzusára 
történnek, érvénytelenek, és ezek törlésre kerülnek. 

(3) A diplomakurzusra a TVSZ kurzusokra vonatkozó általános szabályai vonatkoznak, a 
követelmények teljesítését és az értékelést az oktató (azaz a belső konzulens) végzi. 

(4) A diplomakurzus követelményei közt kell rögzíteni a konzultációkra vonatkozó 
követelményeket és azok teljesülésének ellenőrzési módját, az aláírás feltételeit, az 
értékelés szabályait, a pótlások módját, a határidőket. 

(5) A diplomamunka-téma megváltoztatását a belső konzulens javaslatára a kurzuskiíró 
tanszék vezetője engedélyezi. 

(6) Sikertelen diplomakurzus esetén a belső konzulens javaslata alapján a diplomakurzus 
kiírására jogosult tanszék tanszékvezetője dönt arról, hogy újbóli kurzusfelvétel esetén 
a hallgató változatlan témakiírással folytathatja-e a munkát, vagy új diplomamunka-
témát kell kérnie. 

 

4.§ 

A diplomamunka készítése 

 

(1) Az első diplomakurzus tantárgyfelvételének kezdetéig minden diplomakurzus kiírására 
jogosult tanszék a honlapján közzéteszi a Diplomamunka-készítési Útmutatót. A 
hallgatónak a diplomamunka készítése során diplomatervezés utolsó félévének 
felvételekor érvényes útmutató alapján kell dolgoznia. 

(2) A Diplomamunka-készítési Útmutató részei: 

a) Terjedelmi követelmények. 

b) Formai követelményeket és kötelező tartalmi elemeket tartalmazó leírás és sablon. 
A sablonnak „A diplomamunkák közös sablonja” c. dokumentumokban írtakat 
változtatás nélkül tartalmaznia kell, de ezen felül előírhat kötelező tartalmi elemeket 
és mellékleteket. 

(3) A diplomamunkákban a sablonban meghatározott formák valamelyikének megfelelően 
kell feltüntetni az irodalomjegyzéket. Ennek a dolgozatban felhasznált összes 
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alapismeretre vonatkozóan olyan hivatkozásokat kell tartalmaznia, melyek publikusan 
elérhető formájában jelentek meg. Internetes hivatkozást csak kiegészítő jellegű 
forrásoknál vagy nagyon speciális, szakmailag indokolható esetben szabad megadni. 

(4) A diplomamunkák leadásának határideje a vizsgaidőszak első hete, péntek 12 óra. A 
februárban induló mesterképzésre jelentkező hallgatók esetén a tanulmányi időszak 
12. hete, péntek 12 óra.  

(5) Határidő utáni leadás esetén legkorábban a következő záróvizsga-időszakban lehet 
záróvizsgára jelentkezni.  

(6)  A diplomamunka leadásának helye a diplomakurzust kiíró tanszék 

 

5.§ 

A diplomamunka leadása és bírálata 

 

(1) A diplomamunka akkor adható be, amennyiben a belső konzulens írásban, a külső 
konzulens pedig írásban, vagy elektronikusan nyilatkozik arról, hogy a dolgozat 
beadható. 

(2) A diplomamunkát az Egyetemi TVSZ-ben leírtaknak megfelelően egy nyomtatott 
példányban és elektronikus (PDF) formában kell beadni. Az elektronikus formátumot a 
nyomtatott változat CD mellékleteként a diplomamunkával együtt kell beadni, és a 
diplomamunka leadása előtti napon 12 óráig feltölteni a http://lib.sze.hu/diplomaleado 
weboldalra.  

(3) A bírálót a diplomakurzus kiírására jogosult tanszék tanszékvezetője kéri fel (szükség 
esetén a belső konzulens javaslatára) írásban.  

(4) A tanszék vezetője a bírálói felkérést és a diplomamunkát a beadást követő egy héten 
belül elküldi, vagy elektronikusan elérhetővé teszi a bírálónak. A diplomamunkához 
mellékelni kell a Diplomamunka értékelő lapot (2. sz. melléklet) és jelezni kell a bírálat 
elkészítésére adott határidőt. 

(5) A bírálatra vonatkozó határidőt úgy kell megállapítani, hogy a Diplomamunka értékelő 
lap és diplomamunka legkésőbb a záróvizsga időszak kezdete előtti héten hétfő 12 
óráig a tanszékre visszaérkezzen. 

(6) A diplomakurzust kiíró tanszék a záróvizsgát szervező tanszéknek a záróvizsgát 
megelőző 5. munkanapig átadja a diplomamunkát a bírálattal együtt. 

(7) A hallgatónak a bírálatot legkésőbb öt nappal a záróvizsga napja előtt meg kell 
ismernie.  

(8) Amennyiben a záróvizsga-bizottság vagy a bíráló plágiumot állapít meg, akkor a 
dolgozat érvénytelen, a hallgató záróvizsgát nem tehet, új dolgozatot kell írnia. 

(9) A diplomamunka érdemjegyéről a záróvizsga bizottság dönt a bíráló véleménye, a 
belső konzulens és a kurzuskiírásra jogosult tanszék tanszékvezetőjének javaslata 
alapján  

(10) Ha egy diplomamunkának nem volt külső konzulense, akkor a bíráló csak külső 
személy lehet, azaz olyan, aki nem oktatója, óraadója, tanszéki mérnöke vagy kutató 
státuszú alkalmazottja a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karnak. 

(11) A bírálat után a diplomamunka bíráló által aláírt bírálati lapjának szkennelt 
változatát (2/a-b melléklet) fel kell töltetni a Neptunba. 

http://lib.sze.hu/diplomaleado
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(12) A záróvizsga után a diplomamunkák eredeti, nyomtatott példányát a záróvizsgát 
szervező tanszék visszaadja a hallgatónak. A titkosított diplomamunkák esetében a 7.§ 
alapján kell eljárni. 

 

6.§ 

Záróvizsga-követelmények 

(1) A záróvizsgák rendjére vonatkozó szabályokat a szakok szakbizottsága terjeszti elő a 
Kari Tanácsnak jóváhagyásra „A(z) X szak Záróvizsga Szabályai” címen, amely 
útmutatót a kar, illetve a záróvizsgát szervező tanszék honlapján legkésőbb a 
szorgalmi időszak harmadik hetének végéig közzé kell tenni.  

(2) A szakok záróvizsga szabályainak az alábbi elemeket kell tartalmaznia: 

a) A tantárgyi/komplex záróvizsga és a diplomamunka-védés sorrendisége, 
ütemezése és ezek közti esetleges függőség, sikertelen vizsga esetén a 
megismétlendő vizsgarészek. 

b) A tantárgyi/komplex záróvizsga témaköreinek felsorolása és ezek pár soros leírása. 
(Címszavak, kulcsfogalmak, mely tantárgyakban és szakirodalomban szerepelnek 
a szükséges ismeretek.) 

c) A tantárgyi/komplex záróvizsga lebonyolítási rendje. (Írásbeli vagy szóbeli, az 
értékelés szempontjai.) 

d) A diplomamunka védésének lebonyolítási rendje. (A prezentáció időtartama, formai 
és tartalmi követelményei, az értékelés szempontjai.) 

(3) A záróvizsgához tartozó időpontokat, helyszíneket, a hallgatók beosztását a 
záróvizsgát szervező tanszék vezetője határozza meg, legkésőbb a záróvizsga-
időszak kezdete előtti 10. napig. A beosztásról a tanszék vezetője a tanszék honlapján 
keresztül, valamint záróvizsga-tájékoztató keretében értesíti az érintett hallgatókat.  

(4) A záróvizsga bizottságokat a záróvizsgát szervező tanszék vezetője állítja össze. 

(5) A védés és a tantárgyi/komplex záróvizsga ugyanazon bizottság előtt történik.  

(6) A tantárgyi/komplex záróvizsga minden szak esetében szóbeli. A tételek kihúzása után 
legalább 20 perc felkészülési időt kell adni a hallgatónak. 

(7) Sikertelen a záróvizsga, ha akár a diplomamunka, ha akár annak védése, akár 
bármely tantárgyi/komplex tantárgyi záróvizsga sikertelen. A sikertelen záróvizsga csak 
valamely későbbi záróvizsga-időszakban ismételhető.  

 

7.§ 

Titkosított diplomamunkák kezelése 

 

(1) A külső konzulens cége, gazdasági társasága, intézménye (továbbiakban: partner-
intézmény) a téma kiírásával egy időben a saját formátumának megfelelő formában 
(maximum 1 oldalas), vagy a 3. melléklet használatával kérheti a diplomamunka 
titkossá tételét. A titkosítás maximális ideje 5 év. 

(2) A titkosítási kérelmet a diplomamunka elejébe be kell kötni, valamint elektronikusan is 
fel kell tölteni a diplomamunka mellé. 
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(3) Titkosnak minősített diplomamunka szövegéhez csak a 4. melléklet szerinti 
„Titoktartási nyilatkozat” aláírása után férhet hozzá a belső konzulens, a bíráló és a 
védés valamennyi résztvevője. A nyilatkozatok eredeti példányait a tanszékek a 
feladatkiíró-lappal együtt tárolják. 

(4) A záróvizsga után a titkos diplomamunkákat a záróvizsgát szervező tanszékek 
visszaadják a hallgatóknak, az elektronikusan tárolt változatot a többi diplomamunkától 
elkülönítve őrzik a titoktartási időszak lejártáig. A diplomamunka ezután átkerül a nem 
titkosan őrzött dolgozatok közé. 

(5) Alaposan indokolt esetben (pl. a diplomamunka plágiumgyanú miatti hivatalos 
vizsgálata) a dékán eseti feloldást adhat a titkosság alól, mely csak az ügyben 
közvetlenül érintettekre vonatkozik, akik szintén titoktartási nyilatkozatot írnak alá. Erről 
a partner-intézmény hivatalos másolatot kap. 
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Mellékletek 

 

 
(A szabályzat PDF változatához MS-Word doc formátumban is csatolva) 
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1/a. melléklet: Feladat-kiíró lap szakdolgozathoz 

Feladat-kiíró lap szakdolgozathoz 
[Kérjük számítógépen kitölteni, majd kinyomtatva leadni!] 

 

Hallgató adatai 
Név: Neptun-kód: 

Szak: [szaknév] [főiskolai / BSc] 

Specializáció: Tagozat: [nappali / levelező ] 

 
A szakdolgozat adatai 
Kezdő tanév és félév: 

Nyelv: 

Típus: [nyilvános / titkos] 

[Cím] 

Feladatok részletezése: [legalább 3 részfeladat] 

1) [Irodalomkutatás az adott témában] 

2) [Probléma / feladat kifejtése] 

3) [Probléma / feladat megoldása] 

 

 

 

 

Belső konzulens adatai Külső konzulens adatai 

Név: Név: 

Tanszék: Munkahely: 

Beosztás: Beosztás: 

 
 

Győr, [dátum] 
 
 

 ______________________ 
belső konzulens  

  ______________________ 
külső konzulens  

 

    

   

 ______________________ 
[A témát kiíró tanszék megnevezése, 
tanszékvezetőjének neve és aláírása] 
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1/b. melléklet: Feladat-kiíró lap diplomamunkához 

Feladat-kiíró lap diplomamunkához 
[Kérjük számítógépen kitölteni, majd kinyomtatva leadni!] 

 

Hallgató adatai 
Név: Neptun-kód: 

Szak: [egyetemi / MSc / MA] 

Specializáció: Tagozat: [nappali / levelező ] 

 
A diplomamunka adatai 
Kezdő tanév és félév: 

Nyelv: 

Típus: [nyilvános / titkos] 

[Cím] 

Feladatok részletezése: [legalább 3 részfeladat] 

1) [Irodalomkutatás az adott témában] 

2) [Probléma / feladat kifejtése] 

3) [Probléma / feladat megoldása] 

 

 

 

 

Belső konzulens adatai Külső konzulens adatai 

Név: Név: 

Tanszék: Munkahely: 

Beosztás: Beosztás: 

 
 

Győr, [dátum] 
 
 

 ______________________ 
belső konzulens  

  ______________________ 
külső konzulens  

 

    

   

 ______________________ 
[A témát kiíró tanszék megnevezése, 
tanszékvezetőjének neve és aláírása] 
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2/a. melléklet: A szakdolgozatok bírálati útmutatója és bírálati lapja 

Útmutató a szakdolgozatok bírálatához 

 
[A következő szempontok egy átlagos, alapképzési szakra jellemző pontozást tükröznek. A szakbizottságok 
dönthetnek az ettől való eltérésről, de az új szempontoknak megfeleltetésben kell lenni az itt közöltekkel, az 
össz pontszám 50 kell legyen és az ittenihez hasonló pontozási útmutatót kell készíteni az egységesség 
kedvéért.] 
 

1. A dolgozat szerkezete, stílusa (max. 10 pont) 

◦ 9 – 10 pont: Szerkezetileg kifogástalan, logikusan felépített munka, kifogástalan hivatkozásokkal, 
ábrákat, táblázatokat, mellékleteket pontos rendszerben közöl, hibátlan stílusú. 

◦ 6 – 8 pont: Szerkezetileg megfelelő munka, melynek logikája követhető, kifogástalan 
hivatkozásokkal, az ábrák, táblázatok, mellékletek kezelése helyenként kissé pontatlan, nyelvezete 
jól érthető. 

◦ 3 – 5 pont: Szerkezetileg elfogadható, de logikája kérdéses, hivatkozásai esetlegesek, az ábrák, 
táblázatok helyenként hiányosak, ill. forrásuk nem egyértelmű, nyelvezete részben problematikus. 

◦ 1 – 2 pont: A szerkezet, logikailag nehezen ismerhető fel, de még értelmezhető, alig közöl ábrákat, 
adatokat, azok forrása nincs jelölve, a nyelvezet hibás, nehezen érthető. 

2. Szakirodalom feldolgozása (max. 10 pont) 

◦ 8 – 10 pont: A témában releváns hazai szakirodalom ismerete, összefoglalása 

◦ 5 – 7 pont: Néhány fontos szakirodalom ismerete, összefoglalása 

◦ 1 – 4 pont: A dolgozat saját tananyagokra, jegyzetekre épül, külső hivatkozásai ötletszerűek, 
alapvető művek hiányoznak. 

3. A téma kidolgozásának színvonala (max. 20 pont) 

◦ 16 – 20 pont: Pontos, saját mérések, megfigyelések, alkalmas feldolgozási módszer, lényegre törő 
véleményalkotás és hasznosítható javaslatok.  

◦ 11 – 15 pont: Nem saját mérésekre, megfigyelésekre alapoz vagy a használt módszer nem a 
legmegfelelőbb, kisebb gond a következtetések levonásában. 

◦ 6 – 10 pont: Komoly hiányosság a mérési, feldolgozási módszerekben, a közölt következtetés 
pontatlan, a hasznosíthatósággal nem foglalkozik, de a saját munka és a témában való alapvető 
jártasság még felfedezhető. 

◦ 1 – 5 pont: Súlyos hibák, saját eredmények hiánya, csupán a korábbi munkák összefoglalása, 
egyéni következtetések, javaslatok teljes hiánya. 

4. A dolgozat gyakorlati alkalmazhatósága (max. 10 pont) 

◦ 9 – 10 pont: A dolgozatban közölt eredmények közvetlenül hasznosíthatók a gyakorlatban. 

◦ 5 – 8 pont: A dolgozat eredményeit a téma szakemberei hasznosnak találhatják, de nem 
alkalmazható közvetlenül. 

◦ 1 – 4 pont: A közölt eredmények gyakorlati felhasználása a dolgozatból igen nehezen ismerhető fel. 
 
Az érdemjegy kialakításának módja: 

1. Ha bármelyik fenti részpontszám 0, akkor az érdemjegy elégtelen. 
2. Ha egyik részpont sem 0, akkor az alábbi táblázat a mérvadó: 

◦ 45 – 50 pont: jeles 

◦ 38 – 44 pont: jó 

◦ 31 – 37 pont: közepes 

◦ 26 – 30 pont: elégséges 

◦   0 – 25 pont: elégtelen 
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Diplomamunka/Szakdolgozat bírálati lap 

 

Hallgató adatai 
Név: Neptun-kód: 

[Cím] 

A bíráló adatai: 
Név:  
Munkahely: 
Beosztás: 
 
A szempontokra adott pontszámok és indoklásuk: 
1. A dolgozat szerkezete, stílusa (max. 10 pont) 
[indoklás] 

 

 

 

 

 

 

2. Szakirodalom feldolgozása (max. 10 pont) 
[indoklás] 

 

 

 

 

 

 

3. A téma kidolgozásának színvonala (max. 20 pont) 
[indoklás] 

 

 

 

 

 

 

4. A dolgozat gyakorlati alkalmazhatósága (max. 10 pont) 
[indoklás] 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZPONTSZÁM:  
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Általános megjegyzések: [kötelezően kitöltendő, minimum 10 sor] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérdések: [minimum 3 db] 
1.  
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Javasolt érdemjegy: [jeles / jó / közepes / elégséges / elégtelen] 
 
[hely], [dátum] 

   ______________________  

   [bíráló aláírása]   
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2/b. melléklet: A diplomamunkák bírálati útmutatója és bírálati lapja 

Útmutató a diplomamunkák bírálatához 

[A következő szempontok egy átlagos, mesterképzési vagy osztatlan szakra jellemző pontozást tükröznek. A 
szakbizottságok dönthetnek az ettől való eltérésről, de az új szempontoknak megfeleltetésben kell lenni az itt 
közöltekkel, az össz pontszám 50 kell legyen és az ittenihez hasonló pontozási útmutatót kell készíteni az 

egységesség kedvéért.] 
 

 
1. A dolgozat szerkezete, stílusa (max. 10 pont) 

◦ 9 – 10 pont: Szerkezetileg kifogástalan, logikusan felépített munka, kifogástalan hivatkozásokkal, 
ábrákat, táblázatokat, mellékleteket pontos rendszerben közöl, hibátlan stílusú. 

◦ 6 – 8 pont: Szerkezetileg megfelelő, logikus munka, érthető nyelvezet, kisebb részletekben (ábrák, 
hivatkozások) több pontatlanság figyelhető meg.  

◦ 3 – 5 pont: Szerkezetileg elfogadható, de logikája kérdéses, hivatkozásai esetlegesek, az ábrák, 
táblázatok helyenként hiányosak, ill. forrásuk nem egyértelmű, nyelvezete részben problematikus. 

◦ 1 – 2 pont: A szerkezet, logikailag nehezen ismerhető fel, de még értelmezhető, alig közöl ábrákat, 
adatokat, azok forrása nincs jelölve, a nyelvezet hibás, nehezen érthető. 

2. Szakirodalom feldolgozása (max. 10 pont) 

◦ 8 – 10 pont: A témában releváns hazai és nemzetközi szakirodalom ismerete, összefoglalása 

◦ 5 – 7 pont: A hazai szakirodalom ismerete,bemutatása. 

◦ 1 – 4 pont: Néhány releváns szakirodalmi hivatkozásra épülő munka. 
3. A téma kidolgozásának színvonala (max. 20 pont) 

◦ 16 – 20 pont: Pontos, saját mérések, megfigyelések, alkalmas feldolgozási módszer, lényegre törő 
véleményalkotás és hasznosítható javaslatok. Egyéni ötletek a megfigyelésekben vagy a 
feldolgozásban. 

◦ 11 – 15 pont: Korszerű, de közismert mérési és feldolgozási módszerek korrekt alkalmazása, 
helyes véleményalkotás és felhasználási javaslatok. 

◦ 6 – 10 pont: A mérési vagy feldolgozási módszerekben felismerhető pontatlanság vagy nem 
megfelelő módszer választása, de a saját munka és a témában való jártasság kétségtelen. 

◦ 1 – 5 pont: Súlyos hibák, saját eredmények vagy javaslatok hiánya. 
4. A dolgozat gyakorlati alkalmazhatósága (max. 10 pont) 

◦ 9 – 10 pont: A dolgozatban közölt eredmények közvetlenül hasznosíthatók a gyakorlatban 

◦ 5 – 8 pont: A dolgozat eredményeit a téma szakemberei hasznosnak találhatják, de nem 
alkalmazható közvetlenül. 

◦ 1 – 4 pont: A közölt eredmények gyakorlati felhasználása a dolgozatból igen nehezen ismerhető fel. 
 
 
Az érdemjegy kialakításának módja: 

1. Ha bármelyik fenti részpontszám 0, akkor az érdemjegy elégtelen. 
2. Ha egyik részpont sem 0, akkor az alábbi táblázat a mérvadó: 

◦ 45 – 50 pont: jeles 

◦ 38 – 44 pont: jó 

◦ 31 – 37 pont: közepes 

◦ 26 – 30 pont: elégséges 

◦   0 – 25 pont: elégtelen 
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3. melléklet: Szakdolgozatok és diplomamunkák titkos kezelésének kezdeményezése 

 

Titkosítási kérelem 

 
Alulírott [cég/társaság/intézmény (cím)] kérem, hogy [hallgató neve] [diplomamunka címe] 

című diplomamunkájának [maximum 5] évre történő titkosítását, mert a benne szereplő 

adatok és információk a cég tulajdonát képezik, ipari, üzleti titoknak minősülnek, és csak 

belső felhasználásra engedélyezettek. 

 
 

[angolul] 
 
 

[németül] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[hely], [dátum] 

 

P.H. ____________________________  

 aláírás  
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4. melléklet: Szakdolgozatok és diplomamunkák titkos kezelésének kezdeményezése 

Titoktartási nyilatkozat 

 

Hallgató adatai 
   név: Neptun-kód: 
   szak:  [szaknév] [BSc / főiskolai / egyetemi / MSc / MA / osztatlan] 
   specializáció:  
   tagozat: [nappali / levelező / távoktatás] 
 
A [szakdolgozat / diplomamunka] adatai 
   cím: 
   nyelv: 
    
Partner-intézmény (cég, gazdasági társaság, intézmény) adatai 
   név: 
   cím:  
 

Nyilatkozat 

 

Alulírott tudomásul veszem, hogy a fent említett Hallgató [szakdolgozatának / 
diplomamunkájának]  [konzultációja / bírálata / védése / vizsgálata] során olyan információk 
birtokába jutok, melyek a fenti Partner-intézmény szellemi tulajdonát képezik, így bizalmasan 
kezelendők.  

A dolgozatról illetve annak részeiről másolatot nem készítek, annak példányát munkám 
végeztével visszaadom vagy visszaküldöm annak (Partner-intézmény, bírálatot kérő tanszék, 
záróvizsga-bizottság), akitől kaptam. A dolgozattal kapcsolatos megbízásom körén kívül 
szóban és írásban sem adok információt át más személyeknek, intézménynek a titoktartási 
időszak végéig. 

 
A titoktartási nyilatkozatot adó személyek [amennyi szükséges, kétoldalas formában] 
   a titoktartási időszak vége: [dátum] 
 
[hely], [dátum] 

 

 ____________________________  

 [név 
intézmény 

a megbízás jellege: belső-, külső konzulens, 
bíráló, záróvizsga-bizottsági tag] 

 

 
[hely], [dátum] 

 

 ____________________________  

 [név 
intézmény 

a megbízás jellege: belső-, külső konzulens, 
bíráló, záróvizsga-bizottsági tag] 
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5. melléklet: Záróvizsga-jelentkezési lap, az aktuális TVSZ-ből 

ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP 

(leadandó a TO-n/FK-ban) 

 

Személyes adatok: 

Hallgató neve:  

Neptun-kód:     Anyja neve: 

Születési hely:     szül.idő:  év   hó  nap 

Lakcím: irányítószám:  város:    utca:  hsz:  

Tel.:        email: 

 

Tanulmányi adatok: 

A záróvizsgára történő jelentkezés tanéve:    féléve: 

A diplomaátvételéhez szükséges nyelvvizsgával rendelkezik a záróvizsgára jelentkezéskor? 

      [igen/nem] 

Amennyiben rendelkezik nyelvvizsga bizonyítvánnyal, annak másolatát a záróvizsga 
jelentkezési laphoz csatolni kell, az eredeti példányt pedig a jelentkezési lap leadásával egy 
időben be kell mutatni a Tanulmányi Osztályon/Felnőttképzési Központban. 

 

A záróvizsgához kapcsolódó adatok: 

A diplomamunka/szakdolgozat címe:  

 

A tanszék neve, ahol a szakdolgozatot/diplomamunkát leadta: 

 

A szakdolgozatot/diplomamunkát a jelen félévben adta le? [igen/nem] 

 

Győr, [dátum] 

 

 ____________________________  

 hallgató aláírása  

 
 

Igazolom, hogy a hallgató az Öregdiák honlapon az Egyetem Diplomás Pályakövetési 
kérdőívét kitöltötte. 

 

 ____________________________  

 Egyetemi Szolgáltató Központ  
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Melléklet: nyelvvizsga bizonyítvány másolat. 


