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Bevezetés 

 

A módszertani útmutató célja, hogy a környezetmérnöki BSc szakos hallgatók 

szakdolgozatának tartalmi és formai követelményeit ismertesse, és egyben segítséget nyújtson 

a sikeres elkészítéshez és benyújtáshoz. 

 

1. Általános alapelvek 

 

A szakdolgozat beadása a záróvizsgára való bocsátás alapfeltétele. A szakdolgozat feladat 

kiírását egyeztetés után BSc képzésben az utolsó előtti (nappali tagozat: 6. ) félév elején kapja 

kézhez a hallgató.  

 

A szakdolgozat készítésének célja a mérnökjelölt elméleti és gyakorlati műszaki ismereteinek 

rendszerezése, megszilárdítása és alkalmazása, a vonatkozó résztémakör elmélyültebb 

tanulmányozása, a kutatási, számítási és tervezési jártasság bizonyítása. A szakdolgozat 

valóságos műszaki feladat és önálló mérnöki munkát igényel. A mérnökjelölt a szakdolgozat 

sikeres elkészítésével bizonyítja be, hogy önállóan is képes mérnöki feladatok megoldására. 

Ennek megfelelően a szakdolgozatot a legnagyobb gonddal és alapossággal kell tartalmilag és 

formailag kidolgozni és összeállítani. 

 

A szakdolgozatok témáit vállalatok, cégek, kutatóintézetek adják saját, megoldásra váró 

feladataik közül. Ebből következik, hogy a szakdolgozat jó megoldása a témaküldő 

intézmények részére is hasznos lehet nappali, illetve levelező tagozatos hallgatók szerződést 

kötő, vagy alkalmazó vállalataiktól is kaphatnak témát. Megfelelő szinten megoldott 

tudományos diákköri dolgozat is továbbfejleszthető szakdolgozattá. A szakdolgozat igény 

esetén titkosítható, ha a cég, vállalat a téma esetében felhasznált adatokat nem kívánja 

nyilvánosságra hozni, vagy ezt csak részben vállalja. 

 

Az utolsó két szemeszterben a szakdolgozat készítésére a tanszék vezetője tanterv szerinti heti 

2 órás gyakorlati foglalkozási lehetőséget biztosít, illetve a hallgatók számára kijelölt belső 

konzulensek folyamatos kapcsolattartást nyújtanak.  
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A szakdolgozat készítést célszerű nappali tagozaton a 6. félévben, levelező tagozaton a 7. 

félévben intenzíven elkezdeni, valamint célszerű a szakdolgozathoz szükséges méréseket 

nappali tagozaton már a 2. nyári termelési gyakorlat alatt elvégezni. A szakdolgozatok kapcsán 

a 2018/19. tanév 1. félévében 2018. szeptember 30-ig lesz lehetőség esetleges kiírásbeli 

módosításokra, javításokra. Ezt követően csak a szakfelelős engedélye mellett tehető meg 

korrekció. 

A mérnökjelöltet a szakdolgozat kidolgozásában tanszéki (belső) és ipari (külső) konzulens 

irányítja, a feladatot azonban önállóan kell megoldani.  

A külső konzulens alapképzési szakok esetében legalább szakirányú, alapképzésben szerzett vagy 

főiskolai oklevéllel rendelkező szakember lehet. A hallgató a külső konzulens személyére tett 

javaslattal együtt -, melynek elfogadásáról az illetékes tanszék dönt -, egyúttal arról is nyilatkozik, 

hogy a külső konzulens nem közeli hozzátartozója. 

A konzulensek nem nyújtanak kész megoldásokat, de segítenek a szakirodalom, a 

dokumentáció, az üzemi segédletek használatában, rávilágítanak a túlzásokra és az esetleges 

helytelen elvi kiindulás, rosszul alkalmazott számítás, stb. következményeire, biztosítják az 

önálló munka feltételeit. 

A konzulensek a kidolgozás során kijelölik azokat a megoldandó részfeladatokat, amelyeket 

a kiíráskor még nem lehetett pontosan megfogalmazni. A feladatmegoldás mélységét és a 

feladatrész szerkezeti arányait a konzulensek (elsősorban a tanszéki konzulens) szabják meg. 

 

A szakdolgozatot a konzulensek csak akkor nyilvánítják beadhatónak, ha: 

- a hallgató a tanszéki konzulensnél legalább háromszor igazoltan megjelent; 

- a külső konzulens a beadást nem ellenzi; 

- a dolgozat teljesen kidolgozott, azaz tartalmi, formai, kiviteli szempontból megfelelő. 

 

2. A szakdolgozat felépítése és terjedelme 

 

A szakdolgozat felépítése a következő: 

- külső, egységes, fekete szövegborító kötés aranyozott betűkkel (lásd 1. melléklet) 

- belső borítólap (lásd 2. melléklet) 

- szakdolgozati feladatkiírás 

- tartalomjegyzék (3. oldalszám) 

- ha szükséges az alkalmazott jelölések és indexek összefoglaló jegyzéke (oldalszám 

folytatólagos) 
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- a feladat kidolgozása a kiírás, illetve a konzulensek javaslatai szerint 

- irodalomjegyzék 

- mellékletek 

- nyilatkozat (a hallgató kijelenti, hogy a dolgozat a saját munkája, a dolgozatban felhasznált 

külső irodalmakra pontosan hivatkozott, más szerzők munkáját nem tünteti fel sajátjaként, 

lásd 3. melléklet).  

- nyilatkozat (belső konzulens kijelenti, hogy a dolgozat beadható és megfelel az 

előírásoknak, lásd 4. melléklet).  

- igazolványkép a belső borítólapon középen feltüntetve 

- szövegborító hátsó lapja 

 

A feladat kidolgozása kb. 40-50 A/4 oldal terjedelmű legyen. A tömeges, táblázatos 

számításokat, költségvetést és hasonló, monoton, önállóságot nem igénylő, ismétlődő anyagot 

mellékletben kell közölni. 

 

3. A szakdolgozat kivitele 

 

A kidolgozott szakdolgozat külsőleg is legyen tetszetős és megnyerő formájú, valamint 

bizonyos vonatkozásban egységes kialakítású. Ennek érdekében be kell tartani a következő 

kivitelezési elvárásokat.  

 

Az előző fejezetben bemutatott szakdolgozati felépítésben szereplő lényegi rész: a feladat 

kidolgozása a kiírás, illetve a konzulensek javaslatai szerint az alábbi szerkezetben kell 

elkészíteni: 

 

- Bevezetés, témafelvetés: mely foglalkozik a téma elméleti és gyakorlati jelentőségével, ill. 

indokolja a saját vizsgálatokat és célkitűzéseket (1-2 oldal). 

 

- Szakirodalmi áttekintés: a témával összefüggő irodalom feldolgozása szorosan 

kapcsolódjék a témához. Az irodalomban ismertetett eredményeket kritikailag elemezni, 

értékelni kell. Terjedelme a dolgozat 15-20%-a. A hivatkozás módját lentebb ismertetjük. 
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- Anyag és módszer: a vizsgálatokkal, monografikus elemzésekkel kapcsolatos anyagok és 

módszerek ismertetésénél a kísérletezés, vizsgálat körülményeit, elemzés módszereit kell leírni. 

A fejezet ne haladja meg az összes terjedelem 10-15%-át. 

 

- Eredmények és azok értékelése: e fejezet a vizsgálatok és az elemzések eredményeit 

tartalmazza. Az eredményeket célszerű táblázatokban összefoglalni, ábrákkal szemléltetni és 

megbízhatóságukat a tudományterület sajátosságait figyelembe véve matematikai – statisztikai 

módszerekkel igazolni. Fontos, hogy a jelölt az eredményeit pontosan és áttekinthetően 

rögzítse, magyarázza és más vizsgálati eredményekkel is vesse egybe. E fejezet az összes 

terjedelemnek 40-50%-át képezze. 

 

- Következtetések és javaslatok: ebben a fejezetben kell ismertetni az eredményekből levont 

legfontosabb következtetéseket, és javaslatot tenni azok gyakorlati alkalmazására, illetve 

továbbfejlesztésére. Ennek a fejezetnek a terjedelme 2-3 oldal legyen. 

 

- Összefoglalás: az összefoglalás ne legyen hosszabb 3 oldalnál (a diplomadolgozat lényegének 

3 oldalban történő összefoglalása). Röviden ismertetni kell, hogy milyen körülmények között 

folytak a vizsgálatok és milyen kérdésekre terjedtek ki. Ismertetni kell a fontosabb 

eredményeket, megállapításokat és a levont következtetéseket. Törekedni kell a tömör és 

világos megfogalmazásra. 

 

 Szövegezés és szövegbe épített ábrák 

 

A szöveges részt a tartalomjegyzékkel kell kezdeni. A tartalomjegyzéket (külön lapon), ha 

szükséges a szakdolgozatban alkalmazott jelölések és indexek rövid magyarázata kövesse. 

Általában helyes, ha a dolgozat a téma áttekintésével, helyzetével, szakirodalmi 

összefoglalásával és bemutatásával kezdődik. A jelölt e részben tegyen tanúbizonyságot arról, 

hogy ismeri a témakört és képes annak jellemzésére. 

A kidolgozás során rövid, tömör, de kételyeket kizáró, érett műszaki szövegezésre kell 

törekedni. A szöveges részt fejezetekre kell bontani. A fejezetek fő címe, a címek, alcímek 

egymáshoz való viszonyát decimális jelölési rendszerrel kell biztosítani. 

A szöveget szövegszerkesztővel kell írni, A/4 méretű fehér papírra, baloldalon 3 cm, 

másutt 2,5 cm margóval, 12-es betűnagysággal, Times New Roman betűtípussal, 1,5-es 

sortávolsággal. 
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A dolgozat szöveges része képletekkel, grafikonokkal, ábrákkal, táblázatokkal, esetleg 

térképekkel, színes képekkel tehető szemléletessé és igényesebbé.  

Ezek nagysága lehetőleg ne haladja meg az A/4-es lap felét, háromnegyedét. Egész, vagy 

többoldalas szemléltetéseket, táblázatokat a mellékletben kell elhelyezni.  

  A képleteket a margótól 3 cm-re célszerű elhelyezni, amelyeket (ha több van belőle) 

számozni kell a sor végén kerek zárójelek között. A képlet elemeit jelmagyarázattal kell 

ellátni.  

 Az ábrákat arányosan a lap közepén kell elhelyezni. Alul sorszámmal, címmel és 

hivatkozással (forrás!) kell ellátni. Ábra gyanánt fotót vagy prospektusból szkennelt 

részeket el lehet helyezni, de az ábrákon szereplő feliratok csak magyar nyelvűek 

lehetnek.  

  A táblázatokat felül, középen kell sorszámozni, címmel ellátni és ha szükséges a 

hivatkozást megadni. 

 Az ábrákra, táblázatokra a szövegben hivatkozni kell.  

 A fizikai mennyiség mértékegységeinek jelölésénél a SI (Systéme International 

d’Unités) jelöléseit kell alkalmazni. 

 

A szakirodalomból vett adatokra egyértelműen hivatkozni kell (csak olyan irodalom vehető fel 

a jegyzékben, amelyet a jelölt felhasznált, és amelyre a diplomadolgozatban hivatkozik). 

Az irodalmi hivatkozási számokat szögletes zárójelbe kell tenni. Például: [4]. Az irodalmi 

hivatkozási számoknak meg kell egyezniük a szakdolgozat végén feltüntetett, 

irodalomjegyzékben található számmal. Az irodalmi hivatkozási számot és a táblázat sorszámát 

arab számokkal kell jelölni.  

A szakdolgozat végén fel kell tüntetni a felhasznált hazai irodalom jegyzékét. A hazai 

szakirodalom feldolgozása mellett emeli a diplomadolgozat értékét, ha a szerző külföldi 

forrásokra is támaszkodik. Szakdolgozatnál minimum 10-12 hivatkozást célszerű megadni. 

Ezek lehetnek: 

o könyvek, cikkek, tanulmányok 

o statisztikai adatforrások 

o jogszabályok 

o szabványok 

o szabadalmak 

o INTERNETES adatgyűjtés: ebben az esetben a hivatkozásokra különös figyelmet 

kell fordítani, a hivatkozásokat dokumentum mélységig kell megadni. 
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Az egyes irodalmi hivatkozásokat a szöveg szerinti sorrendben szögletes zárójelbe tett 1-től n-

ig sorszámmal kell megadni. Első helyen megadandó a szerző vezetékneve, a keresztnév vagy 

annak kezdőbetűje, a könyv címe és kiadója, valamint a megjelenési időpont.  

Folyóiratoknál a szerző neve után fel kell tüntetni a cikk címét, a folyóirat nevét, a megjelenés 

időpontját, a folyóirat számát és a cikk oldalszámát. Az oldalszám elé „p” betűt kell írni 

kettősponttal. 

 

4. A záróvizsga 

A tervezett környezetmérnöki alapszakon a záróvizsgáztatás a mérnökképzés hagyományainak 

megfelelően történik. 

A tanulmányok lezárása 

Az alapképzés (BSc) lezárásaként a hallgató részére a Kar végbizonyítványt (abszolutóriumot) 

állít ki. Abszolutóriumot a Kar annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben 

előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga 

letétele, a szakdolgozat, elkészítése kivételével – teljesítette, és az előírt krediteket (összesen 

210 kredit) megszerezte. Az abszolutórium minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a 

hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett. A 

végbizonyítványt megszerzett hallgató szakdolgozatot nyújthat be és záróvizsgát tehet. A 

hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése után tanulmányait Környezetmérnöki 

alapképzésben (BSc) záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga a felsőfokú iskolai végzettség 

megszerzéséhez szükséges tudás (készség) ellenőrzése és értékelése, amelynek során a jelöltnek 

arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. Záróvizsga az 

abszolutórium megszerzését követően záróvizsga-időszakban tehető. A záróvizsgát bizottság 

előtt kell letenni. Ha a hallgató a hallgatói jogviszony megszűnéséig záróvizsgáját nem teljesíti, 

azt a hallgatói jogviszonya megszűnését követően bármikor leteheti a záróvizsga letétele idején 

hatályos követelményeknek a záróvizsgára vonatkozó rendelkezései alapján. 

 

A záróvizsga a tantervben meghatározottak szerint több részből áll: 

• szakdolgozat megvédése (D), (prezentáció a szakdolgozatról, majd kérdések észrevételekre 

adott válasz) 

•    szóbeli vizsga: 

A. Környezeti elemek védelme tantárgycsoport témakörei 

B. Specializációtól függően:  
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B1: Környezettechnológia tantárgycsoport témakörei;  

B2: Környezetmenedzsment ismeretek tantárgycsoport témakörei 

 

Záróvizsga tantárgyak:  

Környezettechnológia specializáció: 

Levegőtisztaságvédelem, Vízgazdálkodás és vízminőségvédelem, Talajvédelem, Természet-, 

táj- és vízi, környezetvédelem, Zaj- és rezgésvédelem, Hulladékgazdálkodás, 

Környezetvédelmi műveletek, Környezetgazdálkodás, Környezeti állapotértékelés, 

hatásvizsgálat c. tantárgyak témaköreiből 

 

Környezetmenedzsment specializáció: 

Levegőtisztaságvédelem, Vízgazdálkodás és vízminőségvédelem, Talajvédelem, Természet-, 

táj- és vízi, környezetvédelem, Zaj- és rezgésvédelem, Hulladékgazdálkodás, 

Környezetgazdálkodás, Környezeti állapotértékelés, hatásvizsgálat, Környezetstratégia, 

Menedzsment, Életcikluselemzés c. tantárgyak témaköreiből. 

 

A záróvizsga eredményének (ZV) kiszámítási módja: 

2011. szeptemberében vagy korábban kezdők, illetve 2014-ben vagy utána kezdők esetében: 

ZV= (D+(A+B)/2)/2 

ahol: D a szakdolgozat Záróvizsgabizottság által meghatározott eredménye, (A+B)/2 a szóbeli záróvizsgatárgyak 

átlageredménye 

2012. és 2013. szeptemberében kezdők esetében: 

ZV= (D+SZ+(A+B)/2)/3 

ahol: D a szakdolgozat Záróvizsgabizottság által meghatározott eredménye, SZ a szigorlatok átlageredménye, 

(A+B)/2 a szóbeli záróvizsgatárgyak átlageredménye 

 

A szóbeli záróvizsga követelményeit, a számonkérendő témakörök tematikáját, annak 

szakirodalmi megjelölésével együtt a tanszék legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetében 

teszi közzé. A szóbeli vizsgát a záróvizsga bizottság tagjai ötfokozatú osztályzattal értékelik, 

majd zárt tanácskozás keretében szavazással állapítják meg a záróvizsga végosztályzatát. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A záróvizsga eredményét a bizottság 

elnöke hirdeti ki. A záróvizsgáról jegyzőkönyv készül.  
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Sikertelen záróvizsga javítása 

Amennyiben a záróvizsga bármelyik része elégtelen, a záróvizsgát az egyetem rendelkezései 

szerint meg lehet ismételni. Ismételt záróvizsga legkorábban a következő záróvizsgaidőszakban 

tehető le.  

Ha a bírálók egyértelműen elégtelenre minősítették a szakdolgozatot, akkor a hallgató 

záróvizsgára nem bocsátható és új szakdolgozatot kell készítenie. Ismételt záróvizsga 

témakörönként két alkalommal tehető. 

A záróvizsga bizottság 

A záróvizsga bizottság elnökét a szakterület elismert külső szakemberei közül,– a kari tanács 

egyetértésével – a dékán kéri fel és bízza meg. A kar hagyományainak megfelelően elnök és 

akadályoztatása esetére elnökhelyettes is felkérésre kerül. A záróvizsga bizottságot az elnökön 

kívül legalább két tag és szükség szerinti létszámú kérdezőtanár (az egyetem tanára, illetve 

docense) alkotja. A záróvizsga bizottság megbízatása egy évre szól. A hallgatók beosztását a 

megbízott záróvizsga bizottságokhoz a kari Tanulmányi Osztály teszi közzé. 

Az oklevél 

A sikeres záróvizsga és az előírt nyelvvizsga teljesítésének igazolását követő 30 napon belül a 

kar a hallgató számára az oklevelet kiállítja és kiadja a jogosult részére. Az oklevél kiadásának 

feltétele középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi 

bizonyítvány vagy oklevél megléte. Az oklevél a Magyar Köztársaság címerével ellátott 

közokirat, amely tanúsítja a tanulmányok sikeres elvégzését a környezetmérnöki alapszakon. 

Tartalmazza a kibocsátó felsőoktatási intézmény nevét, OM-azonosítóját, az oklevél sorszámát, 

az oklevél tulajdonosának nevét, születésének helyét és idejét, a végzettségi szint, illetve az 

odaítélt fokozat és a szak, szakképzettség, szakirány, képzési forma megnevezését, a kibocsátás 

helyét, évét, hónapját és napját. Tartalmaznia kell továbbá a felsőoktatási intézmény 

vezetőjének és a záróvizsgabizottság elnökének eredeti aláírását, a felsőoktatási intézmény 

bélyegzőjének lenyomatát. Ha a záróvizsga időszakában a hallgató nem rendelkezik 

nyelvvizsgát igazoló okirattal, és ezért az oklevél kiállítására a záróvizsga vizsgaidőszakát 

követően kerül sor, a záróvizsga-bizottság elnöke helyett a dékán vagy a kar oktatási 

vezetőhelyettese is aláírhatja az oklevelet. A kiadott oklevelekről központi nyilvántartást vezet 

az egyetem. Ha az oklevél kiadására azért nincs lehetőség, mert a nyelvvizsga-bizonyítványt a 

hallgató nem tudta bemutatni, a Kar igazolást állít ki. Az igazolás végzettséget és 

szakképzettséget nem igazol, tanúsítja a záróvizsga eredményes letételét. A kiadott 

igazolásokról központi nyilvántartást vezet a Kar. Az oklevél minősítésébe a záróvizsga 
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átlageredményét számítjuk. A kiszámított átlageredmény alapján az oklevelet a 

következőképpen minősítjük: 

kiváló 4,81 – 5,00; jeles 4,51 – 4,80; jó 3,51 – 4,50; közepes 2,51 – 3,50; megfelelt 2,00 – 2,50. 

 

5. A szakdolgozat beadás és értékelése 

A fentiek szerint elkészített, a konzulensek által jóváhagyott szakdolgozatot 1 fényképpel 

ellátott köttetett példányban és 1 példányban elektronikusan (CD-n, word és pdf formátumban 

is) személyesen kell a tanszéki irodában (312. szoba) leadni. A CD tartalmazza továbbá a 

szakdolgozat kiírást, a belső konzulensi nyilatkozatot és a plágium nyilatkozatot aláírva és  

szkennelve, a fényképet, illetve ha van akkor a Titoktartási szerződést is aláírva és szkennelve 

pdf formátumban. A dokumentumok a CD-re a megfelelő elnevezéssel kerüljenek! 

Ez a határidő a 2018/19. tanév I. félévében: 

 

2018. december eleje 

 

Ezek után a menetrend a következő: a tanszéki konzulensek a beadás után együtt maradnak és 

eldöntik, hogy a beadott szakdolgozatok elfogadhatóak-e és bírálatra bocsáthatók-e. Az 

elfogadást a belső konzulens kézjegyével igazolja. Csak teljesen kész anyag fogadható el, sem 

kötési, sem nyomtatási, sem egyéb gondokra való hivatkozást nem lehet figyelembe venni. A 

határidő túllépése esetén a szakdolgozat nem vehető be. 

Ezután a Hallgató eljuttatja bírálatra a szakdolgozatot a külső bírálónak, akivel a bírálat 

elvégzését előre egyeztetni kell, a bírálat formátuma a mellékletekben megtalálható.  

A bírálatot (zárt boritékban) és a külső konzulensnél lévő szakdolgozati példányt   

 

2018. december eleje 

 

időpontig vissza kell juttatni a Tanszékre, mert záróvizsgát csak érvényes bírálattal ellátott 

szakdolgozattal együtt lehet elkezdeni. Ezen a napon kerül megrendezésre a Záróvizsgához 

kapcsolódó házivédés is, ahol a Tanszék oktatóiból álló bizottság eldönti, hogy mely 

szakdolgozatok terjeszthetők a Záróvizsga Bizottság elé. Ezen minden szakdolgozatot 

benyújtott és Záróvizsgát tenni akaró hallgatónak kötelező a részvétel.  

Ugyanekkor a tanszékvezető tájékoztatás ad a hallgatóknak a záróvizsgáztatás végleges 

rendjéről. A szakdolgozat végleges osztályzatáról a Záróvizsga Bizottság dönt. 
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A záróvizsga időpontja: 

2019. január eleje. 

az eddigiekben ismertetett és a későbbiekben kifüggesztett rend szerint. 

 

Debrecen, 2018. február 12. 

Dr. Bodnár Ildikó 

főiskolai tanár, tanszékvezető   
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1. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

S Z A K D O L G O Z A T 

(7 mm méretű aranyozott felirat) 

 

 

 

 

N é v : 

 

 

 

 

 

 

 

 

D e b r e c e n 

2019. 
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2. sz. melléklet 

 

 

S Z A K D O L G O Z A T 

 

Szakdolgozat címe 

 

Fotó 

 

    

 

N É V 

 

környezetmérnöki BSc szakos hallgató 

 

 

 

 

 

 

 

Debrecen 

2019. 
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3. sz. melléklet 

Plágium - Nyilatkozat 

Szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályok betartásáról nyilatkozat 

 

Alulírott ………………….…………………… (Neptunkód: ………………) jelen nyilatkozat 

aláírásával kijelentem, hogy a 

…………………………………………………………………………………………………... 

című szakdolgozat/diplomamunka 

(a továbbiakban: dolgozat) önálló munkám, a dolgozat készítése során betartottam a szerzői 

jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. szabályait, valamint az egyetem által előírt, a dolgozat 

készítésére vonatkozó szabályokat, különösen a hivatkozások és idézések tekintetében. 

Kijelentem továbbá, hogy a dolgozat készítése során az önálló munka kitétel tekintetében a 

konzulenst, illetve a feladatot kiadó oktatót nem tévesztettem meg. 

Kijelentem, hogy az elektronikusan feltöltött és a papír alapú dokumentum mindenben 

megegyezik. (TVSZ 24.§ (8). alapján) 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben bizonyítható, hogy a 

dolgozatot nem magam készítettem vagy a dolgozattal kapcsolatban szerzői jogsértés ténye 

merül fel, a Debreceni Egyetem megtagadja a dolgozat befogadását és ellenem fegyelmi eljárást 

indíthat. 

A dolgozat befogadásának megtagadása és a fegyelmi eljárás indítása nem érinti a szerzői 

jogsértés miatti egyéb (polgári jogi, szabálysértési jogi, büntetőjogi) jogkövetkezményeket. 

 

 

………………….…………………… 

hallgató  

Debrecen, ………………….……… 
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4 sz. melléklet 

 
BELSŐ KONZULENSI NYILATKOZAT 

 

Fentnevezett hallgató által készített szakdolgozat beadását támogatom, és egyúttal javaslom a 

hallgató Záróvizsgára bocsájtását. 

 

Debrecen, 20..………….….. 

 

belső konzulens aláírása 
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DEBRECENI  EGYETEM 
 

Műszaki Kar  

   

 

 

Sorszám: KM_BSc-N/L-KT/KM_01/20... 
 

SZAKDOLGOZAT 

………………………………(név) 
 

végzős környezetmérnök BSc szakos hallgató részére 
 

……………………………………………………………… 

(szakdolgozat címe) 
 

A MEGOLDANDÓ RÉSZFELADATOK: 

 

1………………………………………………………… 

2………………………………………………………… 

3…………………………………………………………. 

4………………………………………………………….. 

5…………………………………………………………. 

 

A feladat megoldásához szükséges adatokat, műszereket és gyakorlati segítséget a külső 

konzulens biztosítja. 

 

KÜLSŐ KONZULENS:   ………………………………………………. 

(név, beosztás) 

………………………………………………. 

      (Cég neve, székhelye) 

 

TANSZÉKI KONZULENS:   ……………………………………………….  

 

BEADÁSI HATÁRIDŐ:    
 

A ZÁRÓVIZSGA TÁRGYAI: Levegőtisztaságvédelem, Vízgazdálkodás és 

vízminőségvédelem, Talajvédelem, Természet-, táj- és vízi, környezetvédelem, Zaj- és 

rezgésvédelem, Hulladékgazdálkodás, Környezetvédelmi műveletek, Környezetgazdálkodás, 

Környezeti állapotértékelés, hatásvizsgálat. 

 

Kelt: Debrecen, … 

          Dr. Bodnár Ildikó 

            tanszékvezető főiskolai tanár 
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Értékelési szempontok 

szakdolgozathoz 

 

Hallgató neve:…………………………………………………. 

Szakdolgozat címe:………………………………………………………………………… 

1. A szakdolgozat szakmai teljessége, korrektsége:                                  1-40 pont  

2. A szerző szakmai, gyakorlati felkészültsége:                                        1-20 pont  

3. A szakdolgozat szakszerű, logikus és szabatos nyelvezete, felépítése: 1-10 pont  

4. A tanult ismeretek alkalmazása:                                                            1-10 pont  

5. Szakirodalom felhasználás:                                                                   1-10 pont  

6. A záródolgozatban bemutatott újszerű, értékes javaslatok:                   1-10 pont  

 Összesített pontszám:  

 

 

Egyéb észrevételek; kérdés a záróvizsgára: (hátoldalon folytatható) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

Debrecen, 20…... év…………………..hó……nap 

 

………………….. 

javasolt érdemjegy 

.………………………………….. 

külső konzulens  

A záródolgozat minősítése: 

  0 -   50  pont  elégtelen  (1) 

51 -   65  pont  elégséges  (2) 

66 -   75  pont  közepes  (3) 

76 -   85  pont jó   (4) 

86 – 100 pont  jeles   (5) 
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SZAKDOLGOZATHOZ KAPCSOLÓDÓ 

KONZULTÁCIÓT IGAZOLÓ LAP 

végzős hallgatók részére 

a 2017/2018. tanév 2. félévére 

 

 

Szakdolgozó hallgató neve:…………………………………………………………………… 

A hallgató évfolyama, szakja:………………………………………………………………… 

Szakdolgozat címe:……………………………………………………………………………. 

Szakdolgozat készítésének helye:…………………………………………………………….. 

Külső konzulens:………………………………………………………………………………. 

Belső konzulens:………………………………………………………………………………. 

 

 

Konzultációk igazolása 
 

Konzultáció 

sorszáma 

Konzultáció  

dátuma 

Konzultáció  

témája 

Belső konzulens 

igazolása 

1.    

2.    

3.    

 

Megjegyzés: A Szakdolgozat elfogadásának feltétele a 3 kötelező konzultáción történő 

megjelenés és azok igazolása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


