
 Szakdolgozattal kapcsolatos tudnivalók Földtudomány BSc szakos hallgatóknak 

 

Földtudomány alapszakon a záróvizsgára bocsátás feltétele a szakdolgozat elkészítése. 

A „Szakdolgozati szeminárium” című tárgy tárgyfelvételének a mintatanterv szerinti javasolt 

féléve: 6., kreditértéke: 10.  

A „Szakdolgozati szeminárium” című tárgy felvételének előfeltétele a szakdolgozati 

címbejelentő leadása a Tanulmányi Osztályon 

- tavaszi féléves tárgyfelvétel esetén: október 15-ig, 

- őszi féléves tárgyfelvétel esetén: május 15-ig. 

 

A szakdolgozat célja: 

 

A szakdolgozatnak igazolnia kell, hogy szerzője tanulmányai során elsajátította a szakma 

(különösképp a szakdolgozati témakör) ismeretszerzési, anyagfeldolgozási, és értékelési 

módszereit, szabályait. A dolgozatnak nem követelménye új tudományos eredmény elérése, 

de igazolnia kell a vonatkozó szakirodalom érdemi ismeretét, annak önálló értelmezésére való 

készséget. 

 

Témavezető: 

 

A szakdolgozatot témavezető irányításával kell elkészíteni. 

„Belső” témavezető lehet az adott tanszék bármely oktatója, tudományos munkatársa, 

(előzetes tanszékvezetői hozzájárulással) doktorandusza és olyan megbízott külső óraadó, aki 

az adott szakirányon oktat. 

A szakdolgozat előzetes tanszékvezetői hozzájárulással „külső” témavezető irányításával is 

készíthető, ekkor azonban belső konzulenst is ki kell jelölni. A belső konzulenst a 

témavezetővel való egyeztetés után a tanszékvezető jelöli ki. 

A szakdolgozat készítése során a szakdolgozó a témavezetővel folyamatos munka-  

kapcsolatban kell álljon. Ennek során számot kell adni munkája előre haladásáról és 

megbeszélni a szakmai kérdéseket, problémákat. .A témavezető feladata az útmutatás, 

segítség a szakirodalom felkutatásában és tanácsadás az önálló munka sikeres végzéséhez.  

A témavezetőnek jogában áll csak annyi szakdolgozat irányításának elvállalása, amennyit 

belátása szerint jól el tud látni. 

 

 

 

 

A téma kiválasztása: 

 

A javasolt szagdolgozati témákat az adott tanszék minden év április 20-ig közzé teszi, az 

azokat kiíró témavezetők megjelölésével. 

 
A szakdolgozat témáját a földtudományi alapszakos hallgatók kötelesek a választott 
szakirányuknak megfelelő témakörökből választani. Ettől való eltérést az alapszak felelőse 

engedélyezhet írásos kérvény alapján. 

 

A téma kiválasztása után fel kell keresni a belső témavezetőt vagy konzulenst, aki aláírja a 

szakdolgozati címbejelentő űrlapot.  



 

A szakdolgozat formai és tartalmi alapkövetelményei:  

 

- A szakdolgozat terjedelme: 30-50 oldal, minden, a dolgozathoz tartozó rész  

(bevezetés, ábrák, táblázatok, összefoglalás, hivatkozási lista, köszönetnyilvánítás 

és nyilatkozat) beszámításával. A terjedelmi minimumnál rövidebb szakdolgozat 

nem adható be, de az előírtnál hosszabb munka a témavezető jóváhagyása esetén 

elfogadható. 

- A szakdolgozat formájára a szakterületi tudományos publikációkkal, kéziratokkal 

szembeni követelmények az irányadók. Különösen vonatkozik ez a hivatkozások 

stílusára, a hivatkozási lista összeállítására, az ábraaláírásokra és a 

jelmagyarázatokra. 

- A szakdolgozat szerkezete: címlap, tartalomjegyzék, bevezetés, a téma kifejtése 

(akár több fejezetben), összefoglalás, hivatkozások, köszönetnyilvánítás. A 

tartalmi szerkezet kialakításánál törekedni kell az áttekinthetőségre, a logikus 

felépítésre. Az egyes fejezetek között megfelelő arányokat kell tartani. 

- Követelmény a nyelvhelyesség, a helyesírás és a műfajhoz illő stílus. 

- A belső címlapnak és a borítónak a mintán felsorolt adatokat kell tartalmaznia: 

                  Belső címlap (minta)                                      Borító (fekete kötés) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat 
 

A Hallgatói követelményrendszer (ELTE SzMSz, II. kötet) szakdolgozatra vonatkozó 76.§ (6) pontja 

szerint: „a szakdolgozathoz csatolni kell a hallgató eredeti aláírással ellátott nyilatkozatát, melyben 

kijelenti, hogy a munka saját szellemi terméke. A plágiummal gyanúsítható szakdolgozat szerzője ellen 

fegyelmi eljárás indítható.” 

Az aktuális adatokkal kiegészített nyilatkozat a szakdolgozat minden kinyomtatott példányában (az 

utolsó oldalon) a hallgató eredeti aláírásával kell szerepeljen! 
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A szakdolgozat beadása: 

 

A szakdolgozat a témavezető jóváhagyásával adható be záróvizsgára. A jóváhagyást meg kell 

tagadni a fenti formai és tartalmi feltételek hiányában, a konzultációs követelmények 

teljesítésének hiányában, valamint a megjelölt határidők elmulasztása esetén.  

 

A szakdolgozatot kinyomtatva két példányban a szokásos fekete kötésben, valamint 

elektronikus formában (CD-n) kell beadni.  

 

A benyújtással a hallgató – a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok fenntartásával – hozzájárul 

ahhoz, hogy dolgozata nyilvános legyen, azt a tanszéki könyvtárban, vagy a tanszék honlapján 

bárki megtekinthesse. 

 

Beadási határidő a tavaszi félévben május 15. Az őszi félévben (ha szerveznek záróvizsgát) 

december 15. 

 

A szakdolgozat bírálata: 

 

A beadott szakdolgozatot a témavezető és egy belső, független tanszéki bíráló írásban értékeli 

és javaslatot tesz annak ötfokozatú skálán való minősítésére. Az írásos bírálatokat a hallgató 

még a védés előtt megtekintheti.  

A szakdolgozat fő eredményeit a záróvizsgán be kell mutatni és a bírálat ismeretében meg- 

védeni. 

A dolgozatot és a védést egy-egy érdemjeggyel értékeli a Vizsgabizottság.  

 

 

Budapest, 2008. december 15. 

         

 

        dr. Horváth Ferenc 

           egyetemi tanár 

          alapszak felelős 

 


