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    ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK 

 

Szakdolgozat és Diplomamunka készítési Útmutató 

 

Az Alkalmazott Mechanika Tanszéken szakdolgozatot (BSc szint), illetve a diplomamunkát (MSc 
szint) készítő hallgató a jelen Útmutató alapján köteles dolgozni. 

A dolgozat elkészítésének első lépéseként feltétlenül olvassa el az egyetemi Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzatot (TVSZ) és a kari Záróvizsga Szabályzatot (ZVSZ)! A dokumentumok az 
Alkalmazott Mechanika Tanszék honlapjáról is elérhetők (http://amt.sze.hu). 

Az Alkalmazott Mechanika Tanszék mindenkor aktuális szakdolgozat- és diplomamunka-témái a 
Tanszék honlapján, az Oktatás → Diplomamunka/Szakdolgozat menüben találhatók meg. Javasoljuk 
hallgatóinknak, hogy a honlapot különösen a témaválasztást megelőző időszakban rendszeresen 
látogassák. A hallgató a kiírt témák közül választhat. Amennyiben a hallgató saját témával kíván 
foglalkozni, úgy azt a felkért belső és külső konzulensekkel időben köteles egyeztetni.  

A hallgató által választott témát engedélyeztetni kell a ZVSZ 1. melléklete (Tanszéki honlapról 
letölthető a szerkeszthető változat) szerint. Az adatlapot a Tanszék titkárságán (A-404) a 
szakdolgozat, vagy diplomakurzus (pl. Szakdolgozat, Diplomamunka I., Diplomamunka) 
tantárgyfelvételi határidejéig (értsd: péntek 12.00) köteles leadni, vagy postán eljuttatni. Ezzel egy 
időben a hallgató felveszi a tanszéki konzulens megfelelő kurzusát a Neptun-rendszeren keresztül. 

A konzulens felkérése, megkeresése, illetve az adatlap határidőig való leadása a hallgató felelőssége. 
Az adatlapot számítógépen kell kitölteni, majd kézzel aláírni és leadni a Tanszék titkárságán. 
Határidő után érkező, valamint elektronikus úton küldött formanyomtatványt a Tanszék nem fogad 
el. A tanszékvezető, szakfelelős és a konzulensek által jóváhagyott és aláírt adatlap egy-egy 
másolatát a hallgató és a belső konzulens kapja, az eredetit a tanszéki irattárban kell őrizni. Fontos 
elem, hogy a szakdolgozat, illetve a diplomamunka írása során külső konzulenst is fel kell kérni, 
amiről a hallgatónak időben gondoskodni kell. A félévközi követelményeket a belső konzulens adja 
meg.  

 
Az Alkalmazott Mechanika Tanszéken egységes sablon áll rendelkezésre a szakdolgozat, valamint a 
diplomamunka elkészítéséhez (http://amt.sze.hu), amely a dolgozat formai követelményeket 
tartalmazza. A sablon használata kötelező, annak minden oldala aktualizálva a leadandó műbe 
bekötendő! Figyelmesen olvassa át a sablont, mert egyes részeit aktualizálni kell (pl. név, dolgozat 
címe, év stb.), és vannak megjegyzések, amelyeket törölni kell (pl. az 1. oldal, a [Borítólap 
formátuma] szöveg stb.). Az Alkalmazott Mechanika Tanszékre csak a sablon szerint készített 
dolgozatok adhatók be. A dolgozatot és mellékleteit elektronikus formában is be kell adni CD/DVD-
melléklet formájában. Az elkészített dolgozat a kötelező elemeken kívül kb. 60 oldal terjedelmű kell, 
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hogy legyen. A feladat kiírása a ZVSZ 1. melléklete (engedélyezés) szerint kell, hogy bejegyzésre 
kerüljön.  

A dolgozatban szereplő ábrák egyike sem lehet szkennelt, az ábrákat a hallgató köteles 
megszerkeszteni valamely szoftver segítségével. Amennyiben egy nagy rendszer vázlata, idegen 
fotó, vagy kép kerül beillesztésre, a forrást minden esetben kötelező pontosan megjelölni. Az ábrák 
sorszámozottan, ábraaláírással kerüljenek a dolgozatba, és az ábrákra sorszámukon keresztül 
hivatkozás is történjen a szövegben. Egyenletek az egyenletszerkesztővel kerüljenek beillesztésre, s 
azok szintén számozással legyenek ellátva, hogy rájuk a szükséges helyen hivatkozni lehessen. 
Ügyeljen az irodalomjegyzék pontos megadására, használjon szakkönyveket, szakcikkeket, és 
kerülje az internetről letölthető, esetleg kétes forrásokat. Internetes hivatkozást csak kiegészítő 
jellegű forrásoknál vagy nagyon speciális, szakmailag indokolható esetben szabad megadni, az 
internetes források száma nem érheti el a teljes irodalmi hivatkozások számának 10%-át, továbbá 
internetes forrás megjelölésekor kötelező a honlap utolsó látogatásának időpontját is megadni! Az 
irodalmi hivatkozásokat a szövegben a megfelelő helyen jelölni kell. A dolgozat elkészítése során a 
hallgató kérjen segítséget konzulensétől, hogy a dolgozat a fenti kritériumoknak minél jobban 
megfeleljen.  

Titkosnak minősített dolgozat esetében a ZVSZ-ben leírtaknak megfelelően kell eljárni. A 
szakdolgozat és a diplomamunka célja annak bizonyítása, hogy a jelölt önálló mérnöki munkára 
képes. Az elkészített mű tehát saját alkotómunkát kell, hogy bizonyítson!  

 
A dolgozat sorszámozott fejezetekből, illetve alfejezetekből áll. A dolgozat Jelölések című fejezettel 
kezdődjék, amelyben a hallgató ábécé sorrendben felsorolja a dolgozatban használt összes 
mennyiség jelölését és pontos, szakszerű megnevezését. A dolgozat néhány oldalas bevezetővel 
folytatódjon, amely bemutatja a feldolgozott szakterületet, ha szükséges történelmi utalásokat is 
tehet, s a jelölt itt jusson el a megoldandó probléma világos, tényszerű megfogalmazásához, s vázolja 
fel, hogy azt milyen módon oldotta meg. Ha szükséges, röviden bemutathatja a céget, ahol a munkát 
végezte, méltathatja a felvetett probléma időszerűségét, a megoldás korszerűségét. A bevezető célja, 
hogy a bíráló, vagy az olvasó el tudja helyezni az elkészített munkát a szakmán belül. 

A felhasznált szakirodalomnak a jelölt által történő feldolgozása és bemutatása rendkívül fontos, 
hiszen a munkát arra alapozva készíti el. Szükséges tehát egy olyan fejezet megírása, amelyben a 
jelölt a szakirodalomra (szakkönyvek, szakcikkek, tankönyvek) hivatkozva összegzi a már ismert 
tényeket, eredményeket és összefüggéseket. A felhasznált irodalom feldolgozásáról szóló fejezet ne a 
jól ismert tananyag ismétlése legyen! Törekedjen arra, hogy a fejezet áttekintése után az olvasó 
elegendő ismerettel rendelkezzen ahhoz, hogy a jelölt saját munkáját megértse. Használja a 
könyvtárat, s válogasson az interneten közzétett anyagok között, de kerülje a kétes eredetű 
forrásokat! Ez a fejezet kb. 10-15 oldal terjedelmű legyen.  

 
A következő fejezet az elvégzett munkát hivatott bemutatni, s így a terjedelme is nagyobb kell, hogy 
legyen. A fejezetet célszerűen a feladat részletes leírásával kezdje, térjen ki minden lényeges 
momentumra (pl. alkalmazott mechanikai modell, peremfeltételek, stb.). Gyakran előfordul, hogy a 
feladat egy meglevő szerkezet szilárdságtani elemzése, optimalizálása. Ilyenkor a meglevő szerkezet 
ismertetése a fejezet elején történjen meg, a változtatások bemutatása, a tervezés menete, az elvégzett 
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lépések indoklása stb. pedig a fejezet fő súlypontját alkossák. Ebben a fejezetben fotókon, ábrákon, 
grafikonokon, képleteken keresztül érthetően, világosan mutassa be, hogy mi a saját, önálló 
tevékenysége, mit és hogyan oldott meg. A fejezet végén elemezze az elkészült munkát. Ez a fejezet 
legyen kb. 30-40 oldal, s ez legyen a dolgozat hangsúlyos része. Amennyiben munkája több, 
határozottan elkülönülő tevékenységből állt, ez a rész több fejezetre is tagolható.  

A dolgozatot az összefoglalás zárja. Itt múlt időben a szerző röviden ismételje meg, hogy mit és hogy 
valósított meg. Ebben a rövid, egy-két oldalas fejezetben a jelölt rámutathat a még megoldásra váró 
kérdésekre, esetleges jövőbeni tervekre, feladatokra. Itt írja le tapasztalatait, következtetéseit is.  

A következő szakasz az irodalomjegyzék, amelynek formája kötött (lásd: sablon). A két felkínált 
lehetőség közül az A-típust javasoljuk használni. A tartalomjegyzék a sablon szerint a dolgozat 
elején legyen.  

 
Amennyiben szükséges, mellékleteket tehet az irodalomjegyzék után. Általában ide szokás tenni a 
programkódokat, nagyobb lélegzetvételű terveket, rajzokat, mérési adatokat, eszközök listáját, 
fotókat stb. A lényeges részek a fenti fejezetekben legyenek, de a hosszú és részletes anyagot 
mellékletként adja meg, amennyiben az a megértést nem zavarja. Az elvégzett munka pontos és 
precíz közzététele sok esetben nagy segítség lehet a későbbiekben, illetve más szakember számára. 

 
A CD/DVD-mellékletet a borító belső felületén kialakított fülbe helyezze. Használjon pdf 
formátumot. Amennyiben szükséges, adjon tájékoztatót a CD/DVD-melléklet használatához (pl. ha a 
melléklet futtatható programot is tartalmaz). A dolgozat írásakor nyugodtan használhat egyes szám 
első személyt (pl. megoldottam, megterveztem stb.), hiszen a munka a sajátja. A mű rövid, egy 
oldalas magyar nyelvű összefoglalását a sablonban megjelölt helyén meg kell adni. Az angol nyelvű 
összefoglaló is egy oldal terjedelmű. Más egyéb összefoglalót nem kell készíteni! Az egységes 
sablon használata kötelező, annak formáját megváltoztatni tilos!  

 
Az elkészült munkát a jelölt legalább egyszer olvassa át, ellenőrizze az ábra aláírásokat, az ábrák, az 
egyenletek, illetve a fejezetek sorszámozását, az irodalmi hivatkozásokat, használja a helyesírás-
ellenőrzőt. Ügyeljen arra, hogy a mondatai értelmesek legyenek (legyen alany, állítmány, többes 
szám és igeidők egyeztetése, stb.). Ezután adja oda konzulenseinek, akik esetleg javaslatokkal látják 
el. Ezeket célszerű a végleges dolgozatba beépíteni. Célszerű a dolgozatot laikussal (családtaggal, 
ismerőssel, baráttal) is elolvastatni, így sok félreérthető rész logikusan felépíthetővé válhat. Ezután 
következhet a munka bekötése. A szöveget egyoldalas kivitelben nyomtassa ki, színesben, vagy 
szürkeárnyalatos formában.  

 
A szakdolgozat, valamint a diplomaterv leadásának határideje az aktuális szorgalmi időszak utolsó 
hetében, péntek 12:00 óra, helyszíne az A-404, a Tanszéki Titkárság. A határidő elmulasztása a 
Diplomamunka/Szakdolgozat tárgyakból az aláírás megtagadását eredményezi! 

Hallgatóinknak eredményes, szakmai kihívásokban és sikerekben gazdag munkát kívánunk! 

 
Győr, 2014. június 10. 
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 Prof. Dr. Égert János 

 tanszékvezető egyetemi tanár 


