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Kiegészítés  

a „DIPLOMADOLGOZAT (diplomamunka, szakdolgozat) tartalmi és 

formai követelményei” című dokumentumhoz  

az élelmiszermérnök BSc, valamint az élelmiszerbiztonsági és –minőségi 

mérnök MSc szakos hallgatók részére 
 

Érvényesség kezdete: a 2016. február 01. után benyújtott szak- és diplomadolgozatokra 

 

 

1. Ezúton is szeretnénk felhívni a hallgatók figyelmét a „DIPLOMADOLGOZAT 

(diplomamunka, szakdolgozat) tartalmi és formai követelményei” című dokumentum 

plágiummal kapcsolatosan előírására: 

 

„A szakdolgozat és diplomamunka készítése során el kell kerülni a plágium gyanúját.  

Plágiumnak minősül: 

- más szerző által leírt gondolat, szövegrész szó szerinti idézése az eredeti szerző 

nevének közlése és idézőjelek használata nélkül 

- más szerző gondolatainak sajátként való feltüntetése (például az eredeti szerző 

nevének elhagyása, vagy más szerző által leírt gondolat, szövegrész szerepeltetése 

szerkezetének és tartalmának minimális módosítását követően) 

A plágiumot tartalmazó dolgozatot a bíráló elégtelen érdemjeggyel minősíti és erről a Kar 

oktatási dékánhelyettesét értesíti. A dolgozatot készítő hallgató a döntés ellen fellebbezéssel a 

kari Oktatási Bizottsághoz fordulhat.” 

 

A fenti információkat azzal egészítjük ki, hogy kérjük a hallgatókat, hogy csak indokolt 

esetben (pl. definíciók, megállapítások, jogszabályi hivatkozás, stb.) alkalmazzák a szó 

szerinti idézet lehetőségét, amikor valóban nincs lehetőség a hivatkozott szöveg 

átfogalmazására.  

 

 

2. Az MSc diplomamunka esetén PhD hallgató csak társtémavezető lehet, mellette 

mindenképpen szükséges egy belső oktató témavezető is. A Neptun-ban is az oktató neve 

alatt kell futnia a diplomamunkának. A dolgozat címoldalán mind a két témavezető nevét fel 

kell tüntetni. 

 

 

3. A diplomamunkák nem alapulhatnak csak szakirodalmi feldolgozáson, mindenképpen 

tartalmazniuk kell saját vizsgálati eredményeket, és ennek megfelelően „Anyag és módszer”, 

„Eredmények és azok értékelése”, valamint „Következtetések és javaslatok” című fejezeteket. 
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4. Az elkészült dolgozatokat (Word-ben vagy nem titkosított pdf formátumban) a más 

publikációkkal való egyezőség vizsgálata, illetve a plágium ellenőrzés megkönnyítése 

érdekében, a dolgozat végső leadási határideje, illetve a dolgozat DEA-ba való feltöltése 

előtt legalább 10 nappal korábban, a hallgatónak el kell küldenie a dolgozat alábbi 

fejezeteit e-mail-ben a crosscheck@lib.unideb.hu címre. 

 

Az elküldendő dokumentumnak a következő fejezeteket kell tartalmaznia: 

 Bevezetés 

 Témafelvetés 

 Szakirodalmi áttekintés 

 Anyag és módszer 

 Eredmények és azok értékelése 

 Következtetések és javaslatok 

 Összefoglalás 

A többi fejezetet (Címlap, Tartalomjegyzék, Szakirodalom jegyzék, Nyilatkozat, Mellékletek) 

célszerű kivenni az elküldendő dokumentumból, annak érdekében, hogy ne befolyásolják 

indokolatlanul az egyezőség mértékét.  

 

Az e-mail címzettje:  

Varga Tamás 

Főigazgatói Hivatal 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 

 

Az e-mail-ben az alábbi információk megadása is szükséges:  

Szerző neve: … 

Beosztás: hallgató 

Szervezeti Egység: … Intézet 

Kar: Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

 

Az ellenőrzés eredményét e-mail-ben fogják megkapni. Ezt az eredményt azonnal 

(legkésőbb a leadási határidő előtt 7 nappal) továbbítaniuk kell e-mail-ben a 

konzulensnek, illetve a dolgozat köttetett változatához mellékelt CD-re is rá kell tenniük, 

annak érdekében, hogy a bíráló is ellenőrizhesse az egyezőséget.  

Az egyezőség (szabályosan idézett részek) nagysága nem lehet magasabb 20 %-

nál!  

Amennyiben 20%-nál nagyobb az egyezőség, akkor a témavezető a dolgozatot 

nem engedheti tovább védésre. 
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5. A dolgozatok nem tartalmazhatnak olyan elnevezéseket/megnevezéseket (pl. feldolgozó 

üzemek, áruházláncok neve, termékek márkaneve, stb.), melyek dolgozatban történő 

megjelenéséhez nem járult írásban hozzá az adott gyártó vagy forgalmazó.   

A hozzájárulási nyilatkozatot bele kell köttetni a dolgozatba, illetve a beszkennelt változatát 

a dolgozathoz mellékelt CD-re is rá kell tenni. 

Javasolt megnevezés termékek esetén: Termék1, Termék2, stb. (pl. Kefír1, Kefír2, stb.) 

Cégek esetén: Cég1, Cég2, stb. 

Gazdaságok esetén: Gazdaság1, Gazdaság2, stb. 

 

 

 

 

Debrecen, 2016. január 26. 

     

 

 

 

                                    Prof. Dr. Kovács Béla 
                                 egyetemi tanár, 

                          intézetigazgató, 

                  szakfelelős 
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