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Alap információk 

• A szakdolgozat, diplomamunka megírása 
Önöknek fontos! 

• A ZVSZ, a sablonok és a segédlet a tanszéki 
honlapokról letölthetőek 

www.att.sze.hu  www.jt.sze.hu 
 

• Valamint az www.elearning.sze.hu oldalról, 
hozzánk tartozó hallgatók esetén! 

 

www.sze.hu/~dogossy  www.sze.hu/~szalaisz 

 



Kar – Szak 

Audi Hungária Járműmérnöki Kar 

• Járműmérnök BSc, MSc 

• Műszaki menedzser BSc, MSc 

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar 

• Gépészmérnöki BSc, MSc 

 

A szakhoz tartozó kart kell feltüntetni az előlapon! 

(Függetlenül a belső konzulens Tanszékétől!) 



Leadási információk 

• Késői leadás nincs! 

• On-line példány feltöltése 

leadás előtti napon 24 óráig 

lib.sze.hu/diplomaleado 

• Nyomtatott példány leadása, MSc-re jelentkező 

hallgatók esetében 

2016.11.25. (péntek) 9:00-12:00 



Leadási információk 
• Nyomtatott példány leadása, normál BSc-s és 

MSc-s hallgatók esetében 

2016.12.16. (péntek) 8:00-13:00 

• Minden tanszéken mindkét karon (AHJK, GIVK) 

azonos időpontban. 

• Leadás helye: B410-es irodában. 

• Ellenőrzésre kerül: 

– On-line feltöltés 

– Formai követelményeknek való megfelelés 



Nyomon követés - Konzultációk 

• Oktatónként egyéni! (személyes konzultáció is 
kötelező!) 

Dogossy és Szalai 

• Feltöltés www.elearning.sze.hu-n lévő kurzushoz, 
félév során legalább 5x! 

• E-mailen senki NE küldjön anyagot, NEM nézzük meg, 
TÖRÖLJÜK! 

• Irodalomkutatás „végleges” verziója 10. oktatási héten 

(2016. november 7. (hétfő) 8:00) 

• Dolgozat „végleges” verziója 13. oktatási héten 

(2016. december 5. (hétfő) 8:00) 



• Ariel/Times New Roman 12/13, 1,5 sorköz, 
sorkizárt bekezdések, középre zárt ábrák, 
táblázatok, hivatkozások, címsorok, 
tartalomjegyzék... 

• Szakdolgozat 
– 45-60 oldal 

– 30-50% irodalom 

• Diploma 
– 60-80 oldal 

– 20-40% irodalom 

Követelmények 



1. Bevezetés 

2. Irodalom  
2.1. Cégbemutatás (ha nagyon kell!) 

2.2. A téma irodalma 
2.2.1. Részletezés 1. 

2.2.2. Részletezés 2. 

2.3. Az irodalom kritikai elemzése 

3. Probléma felvetése 

4. Eredmények és kiértékelésük 
3.1. Első kísérlet 

3.2. Második kísérlet 

5. Összefoglalás 
4.1. Levont következtetések 

4.2. További megoldásra váró feladatok 

6. Irodalomjegyzék 

7. Mellékletek 

1-2 oldal 

15-26 oldal 
- 

- 
- 

- 

- 

2-3 oldal 

24-26 oldal 
- 

- 

1-2 oldal 
- 

- 

1-2 oldal 

akármennyi 

1-2 oldal 

22-30 oldal 
- 

- 
- 

- 

- 

2-4 oldal 

33-39 oldal 
- 

- 

1-3 oldal 
- 

- 

1-2 oldal 

akármennyi 



Irodalomkutatás 
• Minimalizálni a „100” éves tankönyveket, előadás 

anyagokat, céges belső anyagokat!! 

• Internetes hivatkozásokat csak kiegészítő jellegű 

forrásként … szakmailag indokolt esetben! (ZVSZ 4§(3)) 

• Friss irodalmak (könyvek, folyóirat cikkek) használatára 

kell törekedni! 

• Rövid kivonatokat kell készíteni, NEM másolni vagy 

PLAGIZÁLNI! 

• Ábrákat is hivatkozni (ha újra lett rajzolva akkor is!) 



Irodalomkutatás 

• Könyvtár! 

• Digitális Tankönyvtár! (on-line) 

• www.matarka.hu 

• www.eisz.hu (egyetemi IP tartomány!) 

• scholar.google.hu 

• www.google.hu 

Wikipédia kerülendő! 

• www.muanyagipariszemle.hu 

• www.muanyagesgumi.hu 

• www.anyagvizsgaloklapja.hu 



ÁV információk 
• Jelentkezés Neptunban: 

2016.12.01.-2016.12.15. 

• Előrehozott ÁV: 

2016.12.19. hétfő 9:30 

• ÁV tájékoztató: 

2017.01.18. szerda 

• ÁV időpontok: 

2017.01.25. szerda 

2017.01.26. csütörtök 

2017.01.27. péntek 


