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SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT 

A Wesley János Lelkészképző Főiskola Környezettan szakos hallgatói számára 
 

Kivonat a Wesley János Lelkészképző Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzatából: 

 

5.1.1. A Hallgatónak a záróvizsgára bocsátás feltételeként a szakjának tanterve szerinti 

szakdolgozatot kell készítenie. 

5.1.3. A záróvizsga a felsőfokú szakképzettség megszerzéséhez szükséges tudás /jártasság/ 

ellenőrzése és értékelése, amelynek során a jelöltnek arról is tanulságot kell tennie, hogy az 

ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és a szak tanterve szerinti 

ismeretanyagból tett komplex szóbeli vizsgából áll. 

5.1.4. A záróvizsga bocsátás feltétele a végbizonyítvány, valamint a minősítési javaslattal ellátott 

szakdolgozat megléte. 

 

A szakdolgozat  
 

A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő, a szakmához szorosan kapcsolódó bármely releváns 

témakörben önállóan elkészített tudományos jellegű dolgozat. A szakdolgozat annak bizonyítása, 

hogy a hallgató tanulmányai során elsajátította a tudományág, az adott témához kapcsolódó alapvető 

ismereteit, kellő tájékozottságot szerzett annak alapvető irodalmában és jogszabályi környezetében, 

ismeri a tudományos tevékenységhez szükséges technikákat és képes egy probléma 

megfogalmazására illetve önálló vizsgálatára. A szakdolgozat akkor minősíthető tudományosnak, ha 

önálló munka áll mögötte. Ennek megfelelően a hallgatók megfigyelnek, mérnek, hipotéziseket 

állítanak fel és vetnek el, alapfokon elsajátítják a tudományos munka nyelvét és technológiáját, 

minden általuk használt fontosabb fogalmat, szakkifejezést pontosan definiálnak, állításaikat 

bizonyítják.  

 

A szakdolgozatban a hallgató választott témáját saját szakmai tevékenysége, szakirodalmi 

tájékozottsága, ismeretei alapján önállóan dolgozza fel. A választott témához tartozó alapvető, és a 

legújabb szakirodalmi munkákat, valamint a kapcsolódó jogszabályokat kell felhasználnia. 

 

A szakvezető javaslatára a főiskola rektora azoknak a hallgatóknak, akik az Országos Tudományos 

Diákköri Konferencián I - III. díjat, vagy ennek megfelelő különdíjat, esetleg hasonló értékű 

versenyen jelentős díjat nyertek, ha díjazott munkájukat szakdolgozatként benyújtják, 

szakdolgozatnak fogadhatja el.  Az erre irányuló kérelmet a hallgatónak a rektorhoz címezve, és a 

szóban forgó írásmű nyers változatát mellékelve legkésőbb a 6. félév kezdetéig kell a Tanulmányi 

Hivatalba benyújtania.  

 

A szakdolgozat előkészítése 
 

Témaválasztás, témavezető felkérése, engedélyeztetés  

 

A hallgató a negyedik szemeszter szorgalmi időszakának végig köteles a szakdolgozat témáját és 

témavezetőjét kiválasztani a Neptun rendszerben megadott témakörök közül. A kiválasztott téma 

témavezetője 3 munkanapon belül köteles jóváhagyni, vagy elutasítani a témaválasztást. Elutasítás 

esetén a hallgató számra újra megnyílik a témaválasztói felület, ahol 3 munkanapon belül köteles új 

témakört megjelölni. A jóváhagyott szakdolgozati téma a következő tanév során nem változtatható.  

 

Csak a hallgató specializációjának megfelelő, a Neptun rendszerben feltüntetett szakdolgozati 

témák választhatók. Amennyien a hallgató a megadott témaköröktől eltérő témában, és/vagy külsős 
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témavezetővel kíván szakdolgozatot készíteni, akkor előzetesen kell kérnie a szakvezetőtől a 

választott témakör megjelenítését a Neptun rendszerben. A külső témavezetőnek PhD fokozattal, 

vagy mester dplomával és 10 év szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. A külső témavezető mellé 

minden esetben kötelező egy belső társ-témavezető kijelölése.  

 

Szakdolgozat címének megadása 

 

A szakdolgozat címét a hallgató a témavezetővel egyeztetve választja ki, és rögzíti a Neptun 

rendszerben, amit ott a szakvezető és a témavezető jóváhagy.  

 

A szakdolgozat címe az ötödik szemeszter szorgalmi időszakának végig, különeljárási díj ellenében, 

a témavezető és a szakvezető jóváhagyásával változtatható.  

 

A szakdolgozati konzultáció 

 

A téma feldolgozását a szak vezetője által megbízott, jellemzően a szakon oktató témavezető segíti. 

A hallgató a szakdolgozat készítése során a témavezető által meghatározottak szerint, de 

félévenként minimum kettő alkalommal köteles konzultációt igénybe venni. A szakdolgozati 

konzultáción való részvételt a témavezető a Neptun rendszer óranyilvántartásában dokumentálja.  

 

A szakdolgozat elkészítése 
 

A szakdolgozat a hallgató önálló munkája. A témavezető a konzultációk során segítséget nyújt a 

hallgatónak a témához kapcsolódó szakirodalom, jogszabályanyag, egyéb forrásmunkák 

összegyűjtéséhez és megismeréséhez. Segíti az összegyűjtött forrásmunkákból kiválasztani a 

témához kapcsolódó legjobb anyagot, irányítja a szelekciót. Tanácsot ad a bemutatott vázlat alapján 

a dolgozat szerkezetének kialakításához. A kidolgozás során gyakorlati tapasztalatainak átadásával 

ösztönzi a hallgatót a probléma-felvető és probléma-megoldó, elemző munkára. A hallgató által 

bemutatott nyers szakdolgozat alapján útbaigazítást ad az esetleg szükséges átdolgozáshoz, az 

elkövetett hibák kijavításához. 

 

A szakdolgozat előállításával kapcsolatos gépelési, nyomtatási, másolási és egyéb technikai 

feltételek biztosítása a hallgató feladata és költsége. 

 

A szakdolgozat formai és tartalmi követelményei 
 

Terjedelem és tipográfia 

A szakdolgozat papíralapú, írásos változatát magyar nyelven, A/4-es formátumban, fehér lapokon, 

szövegszerkesztővel kell elkészíteni, 2,5 cm margóbeállítással + 1 cm. kötésmargóval, Times New 

Roman betűtípussal, 12 pontos betűmérettel, 1,5-es sorközzel.  
 

A dolgozat terjedelme – mellékletek és függelék nélkül - legalább 25 oldal (50 ezer karakter) és 

legfeljebb 50 gépelt oldal (100 ezer karakter). A téma jellegére való tekintettel, ettől az előírástól 

kivételes esetben el lehet tekinteni. A terjedelmet a kiszámításnál és nem az oldalak szerkesztésénél 

kell figyelembe venni. A minimális terjedelem esetén a táblázatok, ábrák, irodalomjegyzék, stb. 

ezen felül értendők.  

Az átvett adatok, vélemények, forrásidézetek, átvett táblázatok csak kivételes esetben haladhatják 

meg a dolgozat egyharmad részét. 

 

A dolgozat szerkezete 
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- A dolgozat külső (kemény) borítóján felül középen azt a szót, hogy „Szakdolgozat”; alul balra a 

WJLF betűszót, alul középen a beadás évét, alul jobbra a szerző nevét, és alatta NEPTUN-kódját 

kell feltüntetni, 

- a belső címlapon pedig felül főiskolánk teljes nevét, alatta a Környezetbiztonsági tanszék nevét, 

alatta azt, hogy Környezettan szak, lejjebb középen a dolgozat címét, (ha van, alatta az alcímet is), 

alatta azt, hogy „szakdolgozat”, alul balra a dolgozat témavezetőjét, jobbra a szerző nevét, alatta 

NEPTUN kódját, és végül középen alattuk a beadás évét. 

 

- A következő lapon a szakdolgozat tartalomjegyzékét kell szerepeltetni. A tartalomjegyzék a 

részek, a fejezetek, az alfejezetek (és a még kisebb egységek) sorszámából, címéből, valamint a 

hozzájuk tartozó oldalszámokból épül fel. (Számozatlan lapok a dolgozatban nem lehetnek.)  A 

tartalomjegyzék elkészítése csak a szövegszerkesztés után történhet, (célszerűen automatikus 

generálással), a végleges oldalszámok ismeretében! 

- A tartalomjegyzék utáni, önálló lapon szerepeltethető a mottó. Ez nem szükséges része a 

dolgozatnak. Csak akkor érdemes alkalmazni, ha az idézet hatásos és a témához kapcsolódik. 

Alkalmazása esetén önálló oldalon szerepeljen, és feltétlenül tartalmazza az idézet forrását. 

- A dolgozat főszövegének közlése során a mondanivalót célszerű fejezetekre bontani, s az egyes 

fejezeteket számozni. A tagoláshoz igazodó fejezetek számozását célszerű a decimális rendszer 

szerint felépíteni. A fejezetek sorszáma így 1., 2. stb., az alfejezetek sorszáma 1.1, 1.2 etc., és 

természetesen az alfejezetek is tovább oszthatók: 1.1.1, 1.1.2 stb.. 

Az egyes fejezetek arányát a téma jellege határozza meg. Ehhez a témavezetők adnak megfelelő 

segítséget. 

- A főszöveg után kerül sor a Hivatkozásokra, azt követően pedig a Felhasznált irodalom 

jegyzékére,  

- és végül, (ha van) a Mellékletet, és a Függeléket közöljük. Ezeket, ha vannak, a 

tartalomjegyzékben is szerepeltetni kell. 

 

A szakdolgozat tartalmi felépítése: 

 

A dolgozat stílusa feleljen meg a tudományos értekező próza követelményeinek. 

Törekedjünk a tárgyilagos, szabatos, világos fogalmazásra. Kerüljük a túlzottan személyes jellegű, 

érzelgős, szóvirágokkal teli stílust. 

 

Bevezető: 2-4 oldal 

A témák bemutatása, aktualitása, indoklással, keretek megjelölésével. Célok, célkitűzések 

meghatározása. Kulcsfogalmak tisztázása. Vizsgálati módszerek ismertetése.  

 

Irodalmi áttekintés: 5-15 oldal 

A témával foglalkozó hazai és külföldi szakirodalom főbb megállapításai, a változások irányai. 

Történeti jellegű dolgozatnál a téma forrásalapjának (levéltári iratok, dokumentumok, statisztikai 

adatok, korabeli kiadványok stb.) ismertetése is. Vonatkozó irodalom áttekintése, milyen 

előzményhez kapcsolódik, mit akar bizonyítani, kritika alá venni, mivel vitatkozik. 

 

A téma részletes kifejtése: 10-30 oldal 

A téma tartalmi sajátosságainak megfelelő tagolásban a témavezető tanárral való konzultáció 

alapján. A szövegben jegyzetek, hivatkozások révén feltétlenül legyenek megkülönböztethetők az 

átvett adatok, vélemények a szerző saját adataitól és véleményétől. Kritika, értékelés nélkül nem 

szabad átvenni adatokat, állításokat. Az egyszerű tartalmi összefoglalók, kivonatok nem fogadhatók 

el. 

 

Összegzés: A kutatómunka eredményeinek összefoglalása. 5-10 oldal 
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Az irodalom, jogszabályok és a saját vizsgálat, kutatás, elemzés alapján levont következtetések, 

javaslatok, elsősorban megoldási javaslat.  

 

Következtetések, hasznosítás, kitekintés: 2-5 oldal 

A téma további kutatásának lehetőségei, feladatai. A szerző eredményeinek hasznosítási 

lehetőségei. 

 

Hivatkozások: 

Itt azokat a szakirodalmi tételeket kell felsorolni, amelyekre a szövegben hivatkozott a szerző. Itt 

adjuk tehát meg – pontos címleírással - az idézetek forrásait, azokat a munkákat, könyveket, 

tanulmányokat stb., amelyekre a szöveg valamely pontján utaltunk, amelynek a következtetéseit 

átvettük.  

Vagyis, ez a rész nem általános bibliográfia, hanem csakis azoknak a munkáknak a felsorolása, 

amelyekre, illetve, amelyek valamely részére, fejezetére, pontjára a szövegben hivatkozunk. 

 

Amikor egy szerzőt nem szó szerint, hanem csak összefoglalva idézünk, vagy utalunk rá, akkor is 

meg kell adni a forrást 

A szó szerinti idézeteket mindig idézőjelbe kell tenni, és a hivatkozásban pontosan megjelölni 

oldalszám szerint is a forrást.  

Ugyanazon mű többszöri idézése, hivatkozása esetén a második, és későbbi hivatkozásoknál elég a 

„korábban már idézett mű” jelzését alkalmazni.  

 

Tankönyveket, jegyzeteket, tantárgyi előadásokat lehetőleg ne idézzünk. Ugyancsak nem idézhetők 

a nem megbízható források, mint pl. a különböző „Wikipédiák”. Kerüljük továbbá a tudományos 

evidenciák, általánosságok idézését, kivéve, ha éppen ezek vizsgálata, kritikája a dolgozat tárgya.  

 

A hivatkozások teljes terjedelme nem haladhatja meg a teljes  10-15 %-át még abban az esetben 

sem, ha egyébként szabályosan került sor az idézésre.  

 

Mások szövegét, vagy gondolatát a forrás megjelölése nélkül átvenni súlyos vétség, a szerzői jogok 

megsértése. Plágiumnak minősül, és a dolgozat teljes elutasítását vonja maga után. Plágium 

felfedezése esetén a hallgatónak új szakdolgozatot kell készítenie. (A bírálók általában használják az 

internetes plágiumkeresők valamelyikét.) 

 

A felhasznált irodalom jegyzéke: 2-4 oldal 

A dolgozat főszövegét, és a hivatkozásokat követően kell közölni. 

Ennek az irodalomjegyzéknek a dolgozat elkészítése során elolvasott, felhasznált valamennyi 

munkát – azokat mind, de csak azokat – tartalmaznia kell.  Felsorolásuk alfabetikus rendben, a 

szakirodalmi közlés egyszerűsített szabályai szerint történjék.  

 

Ábrák, táblázatok 

Az ábráknak és a táblázatoknak sorszámot és címet kell adni, forrásukat mindig meg kell jelölni. 

Minden egyes ábrának, táblázatnak önmagában értelmezhetőnek kell lennie, ezért a szükséges 

magyarázatokat nem elég a szövegben, vagy csak egyetlen táblánál, ábránál megadni.  

Ha a kifejtés logikája megkívánja, a szöveg közé illeszthetők, de célszerűbb a szövegben csak a 

számukkal hivatkozni rájuk, és a dolgozat végén külön részt alkotni belőlük: Táblázatok és ábrák 

címmel (ami természetesen a tartalomjegyzékben is meg kell, hogy jelenjen). 

 

Végjegyzetek és lábjegyzetek 

Ha úgy ítéljük meg, hogy a főszövegbe nem tartozó megjegyzést kell tennünk, akkor folyamodunk a 

jegyzethez. 
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Evileg mindkét megoldás használható, de legyünk következetesek: vagy ezt, vagy azt alkalmazzuk. 

Szakdolgozatban legcélszerűbb a végjegyzetek alkalmazása. Ilyenkor a szövegben felső indexbe 

teszünk jegyzetszámot, és a dolgozat végén, a Hivatkozások után, új oldal tetejére írjuk, hogy 

Jegyzetek. E cím alatt következnek a számozott megjegyzések.  

 

Mellékletek  

A szakdolgozat végére kerülhet, tartalma lehet pl. a képanyag, statisztikai elemzéshez felhasznált 

adatok, táblázatok, az alkalmazott kérdőív, interjúterv, a kérdőív szabad válaszainak gyűjteménye, 

etc. Szintén meg kell jelölni forrásukat és szükség esetén felhasználási engedélyüket.  

 

A szakdolgozat beadása 

 
Az elkészült szakdolgozatot egy keményfedelű-bekötött, egy fűzött (spirálozott), valamint egy 

elektronikus adathoordozón le kell adni a Tanulmányi Hivatalban, melynek átvételéről a hallgató 

írásbeli elismervényt kap.  A három leadott példánynak teljesen azonosnak kell lennie. A 

szakdolgozat mellé a hallgatónak le kell adnia témavezető által kitöltött, a beadást engedélyező 

Konzulensi lapot, illetve az aláírt Eredetiségi nyilatkozatot. Ezek hiányában a hallgató záróvizsgára 

nem bocsájtható.  

 

A szakdolgozat és a kisérőlapok leadási határideje: 

 a tavaszi szemeszterben április 16-a. E határidőn túl a szakdolgozat különeljárási díj 

ellenében adható le, legkésőbb április 30-ig. 

 az őszi szemeszterben november 16-a. E határidőn túl a szakdolgozat különeljárási díj 

ellenében adható le, legkésőbb november 30-ig.   

 
A hallgató a dolgozat fűzött példányát a záróvizsga után visszakapja, a bekötött és a digitális 

példány a főiskola könyvtárába kerül. A hallgató indokolt esetben kérheti dolgozatának a 

könyvtárban zárt (csak külön engedéllyel olvasható) anyagként való kezelését. 

 

A szakdolgozat elektronikus példányára vonatkozó előírások 

A hallgató a szakdolgozat digitális változatát a papíralapú változatokkal együtt és egyszerre, 

digitális adathordozón, adja le a Tanulmányi Hivatalban. A hallgató az adathordozóra a nevét és 

NEPTUN kódját is köteles felírni (alkoholos filctollal).  

 

Az adathordozó könyvtárszerkezete: 

(a) Az adathordozó gyökérkönyvtárában egyetlen könyvtár/mappa legyen, amelynek neve: 

a szakdolgozatíró neve és az NEPTUN kódja pl.: KovacsAlajosWBC123  

 

(b) Ebben a mappában a szakdolgozat szövege kétféleképpen, azaz 

- egy egységes, szerkesztésre alkalmas állományként (lehetséges formátumok: .doc, .rtf),  

- valamint egy .pdf állományként is kell, hogy szerepeljen. 

Az állományok neve tartalmazza a készítő nevét, pl.: 

-  Kovacs_Amalia_szakdolgozata.doc, és  

-  Kovacs_Amalia_szakdolgozata.pdf 

 

(c) Az elektronikusan leadott anyagot plágiumvizsgálattal ellenőrizzük. 

 

(d) A mappa ezen túl tartalmazzon egy fejléc.pdf nevű állományt az alábbi adattartalommal: 

Wesley János Lelkészképző Főiskola 



 WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKLOLA 

6 

 

ő neve: 

 

 

 (ha van): 

alszám:  

ű a szakdolgozat): 

ő oktató neve: 

Budapest, a benyújtás éve 

 

 

A szakdolgozat értékelése 
A szakdolgozatot két bíráló értékeli: 

- a témavezető (konzulens), és  

- a szakvezető által felkért opponens.  

 

A bírálók a szakdolgozatot és bírálati lapot elektronikus formában kapják meg a tanszéki 

asszisztenstől. A szakdolgozat bírálatát három héten belül vissza kell küldeni a tanszéki 

asszisztensnek.  

 

A két bíráló jogosult a szakdolgozatban nem szereplő, de a bírálat szempontjából lényeges, a 

szakdolgozatot megalapozó dokumentumokat is bekérnie a szakdolgozat készítőjétől.   

 

A  két bíráló véleményének jelentős (háromfokozatú) eltérése esetén, illetve, ha valamelyik 

értékelés elégtelen (1), a szakvezető felkér egy további opponenst a szakdolgozat értékelésére.   

 

Amennyiben mindkét bíráló elégtelenre értékeli a szakdolgozatot, vagy egyikük plágiumot jelez, és 

az bebizonyosodik, a hallgató záróvizsgára nem bocsátható. Ilyen esetekben a hallgató a következő 

záróvizsga-időszakra készíthet új szakdolgozatot. 

 

A szakdolgozat bírálóinak értékelését a tanszéki asszisztens elküldi a hallgatónak legkésőbb a 

záróvizsga kezdete előtt 5 nappal.  

 

A szakdolgozati bírálat szempontjai 

 

A bíráló a következő szempontok figyelembevételével készít értékelést a szakdolgozatról: 

- Jelen szabályzatban rögzített, tartalmi és formai követelmények teljesülése; 

- A dolgozat egyes fejezeteinek tartalmi bírálata.  

 

A bíráló röviden összegezze:  

A hallgató elsajátította-e a témához kapcsolódó ismereteket, tájékozott-e a jogszabályi, alapvető 

irodalomban és gyakorlati alkalmazásban. Mennyiben képes a problémát, problémakört 

megfogalmazni és önállóan vizsgálni. Elsajátította-e a szükséges alapfogalmakat, szakkifejezéseket, 

terminológiákat. Vannak-e önálló gondolatai és azokat érvekkel bizonyítja-e. Szakmai és 

tudományos felkészültségének fejlődése bizonyítható-e. 

 

A bíráló a szakdolgozati bírálati lapon: 

- szövegesen értékeli a dolgozatot a fenti szempontok alapján 

-  egytől ötig terjedő skálán javaslatot tesznek a szakdolgozat érdemjegyére 

-nyilatkozik arról, hogy a szakdolgozat védésre bocsátható-e 
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- a szakdolgozat témájához kapcsolódó kérdéseket tesz fel, melyek a védésen kerülnek 

megválaszolásra. 

 

A szakdolgozat védése és érdemjegye 
 
A szakdolgozat szóbeli védése a záróvizsga bizottság előtt történik. 

 

A hallgató a szakdolgozat szóbeli védésekor röviden ismerteti kitűzött célját, eredményeit. Kifejti 

írásának a szakmailag releváns mondanivalóját és reagál az opponens véleményében 

megfogalmazottakra. Végül válaszol a bizottság tagjainak a szakdolgozattal kapcsolatban feltett 

kérdéseire.  

 

A bizottság a szakdolgozat ismeretében, a bírálók véleménye, valamint a szóbeli védés alapján 

állapítja meg külön-külön a szakdolgozat, illetve a védés végleges érdemjegyét.  

 

Ez után írják jóvá a hallgató számára a szakdolgozat kreditértékét is, amely a vonatkozó szabályzók  

szerint 10 kreditpont. 

 

 

Egyéb rendelkezések 
A fentiekben nem említett kérdésekben a WJLF Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának előírásai 

érvényesek. 

 

 

 

Budapest, 2021. április 25.    Dr. habil. Plank Zsuzsanna 

       szakvezető, tanszékvezető 


