
Diplomadolgozat készítési útmutató – ÉM – 2021 

 1 

 

 

Diplomadolgozat készítési útmutató* 

 

*A Diplomadolgozat tartalmi és formai követelményei a  

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának elvárásai szerint 

vannak megfogalmazva 

 

 

 

dr. Csapó János (irodalmi adatok feldolgozása, dolgozat nyelvezete, formai 

megjelenítés és a ppt bemutató) 

dr. Szép Sándor, dr. Salamon Rozália, dr. András Csaba Dezső, dr. Molnos Éva 

(technológiai és műveleti számítások) 

dr. Gombos Sándor (kémiai vagy biokémiai folyamatokkal kapcsolatos 

számítások) 

dr. György Éva (a termékelőállítás mikrobiológiai vonatkozásai, a 

termékcsoportra jellemző mikroorganizmusok) 

dr. Szilágyi József (gépek, készülékek, berendezések, és termelési vonalak 

megjelenítése a dolgozatban, technikai rajzok iránti elvárások) 

dr. Salamon Rozália Veronika (csomagolás és élelmiszerbiztonság) 

dr. Madaras Szilárd (a termék költsége, a termelés gazdaságossága) 



Diplomadolgozat készítési útmutató – ÉM – 2021 

 2 

 

Az útmutató tartalomjegyzéke 

 

1. Előzetes pontosítások ............................................................................................................. 3 

1.1. A diplomadolgozat tartalomjegyzéke (Javaslat) ................................................................ 4 

1.2. Megjegyzések, útmutatások, határidők ............................................................................. 6 

2. Tudományos, illetve műszaki tanulmányírással kapcsolatos tudnivalók ............................. 8 

2.1. Az Összefoglalás fejezettel kapcsolatos tudnivalók ......................................................... 11 

2.2. Az irodalmi jegyzék összeállításával kapcsolatos tudnivalók .......................................... 11 

2.3. A kiegészítő dokumentumokkal kapcsolatos tudnivalók ................................................. 12 

3. A diplomadolgozat külalakjára vonatkozó formai előírások ............................................... 13 

4. A diplomadolgozat borítójának és mellékleteinek mintái .................................................. 16 

 

 



Diplomadolgozat készítési útmutató – ÉM – 2021 

 3 

  

 

1. Előzetes pontosítások 

 

A Diplomadolgozat készítési útmutató a Sapientia EMTE élelmiszeripari mérnök szakos 

hallgatóinak készült, belső használatra. A szerkesztésnél figyelembe vettük a Tantárgyi 

adatlapban megfogalmazottakat és az utóbbi pár év záróvizsgáinak tapasztalatait. A 

diplomadolgozat egyéni munka eredménye, amit a hallgató az Élelmiszertudományi Tanszék 

által kinevezett témavezető segítségével készít el. A kinevezett témavezető a dolgozat 

elkészítésének ideje alatt irányítja a hallgatót, számon kérve a szakmának megfelelő elvárások 

betartását, a megszabott formát és tartalmat. Mint minden más műszaki dokumentum, a dolgozat 

is tartalmaz egy szöveges leírást és egy ábrázoló (műszaki rajzokat magába foglaló) részt.  

A Tantárgyi adatlapban megfogalmazottakkal összhangban a dolgozat terjedelme 80 

oldal körüli, ami magába foglalja az 1-2 oldalas magyar, ugyanannyi angol és román nyelvű 

összefoglalókat is.  

A témaválasztáskor figyelembe kell venni, hogy a diplomadolgozat a szakmának 

megfelelő vagy az élelmiszeriparhoz kapcsolódó rokon téma legyen (pl. az élelmiszerláncban a 

nyersanyag feldolgozása, vagy az élelmiszeripari hulladék feldolgozása is beleszámított).  

A dolgozat alapjául tankönyvek, egyetemi jegyzetek, monográfiák, enciklopédiák, 

kézikönyvek, tudományos és szakmai folyóiratban vagy más kiadványokban megjelent cikkek, 

szabványok, szabadalom-gyűjtemények, adatbázisok, cégleírások, internetes oldalak használata 

ajánlott. A számításokhoz segítséget nyújt a jelen útmutató, illetve a Tanszéken megjelent 

számítási útmutatók:  

Salamon R.V., Szép Al.: Élelmiszeripari technológiaszámítások I. Anyag és 

energiamérlegek, Editura Cermi, Iași, 2013, 1-210 o. 

Salamon R.V., Szilágyi J., Szép Al.: Élelmiszeripari technológiaszámítások II. Mechanikai 

műveletek, Editura Cermi, Iași, 2015, 1- 200 o. 

Salamon R.V., András Cs.D., Szép, Al.: Élelmiszeripari technológiaszámítások III. 

Élelmiszeripari technológiai számítások III. Hőközvetítéssel megvalósított 

komponensszétválasztási műveletek, Editura Cermi, Iași, 2015, 1-190 o. 
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Szép Al. (szerk.): Diplomadolgozat készítési útmutató, Editura Cermi, Iași, 2018. (Elérhető 

elektronikus formában is a Neptun - Meet Street felületén az érdekelt hallgatók és 

vezetőtanáraik számára.) 

Miután a témának megfelelő ismeretanyagot beszereztük és átolvastuk, a témavezető 

segítségével elkészítjük a jövendő dolgozat tartalomjegyzékének első változatát. Erre a Tantárgyi 

adatlapban megfogalmazottakat, illetve az 1.1 alpontban olvasható tartalomjegyzék-javaslatot 

vesszük figyelembe. Az első konkrét tartalomjegyzék-változatunk megírásakor arra törekedjünk, 

hogy minél jobban kövessük a javaslatot. Természetesen, ahol ez nem lehet, hisz a választott 

termék technológiája eltér e vezérfonaltól, akkor is igyekezzünk a folyamatunkat minél több 

műveletre bontani, egyszerűsítve így a technológia leírását. A műveletek elemzésekor lehetséges 

az utólagos összevonás is. 

A tartalomjegyzék-tervezetünk akkor lesz hasznos számunkra, ha már a készítésekor a 

technológiai folyamatunk vázlatát megrajzoltuk. Itt is lehetséges, sőt tanácsolt, a szakmai 

gyakorlat, szakmai kirándulás, termelőegység látogatáskor birtokunkba került információk 

felhasználása. Ha ezzel nem rendelkezünk, akkor kérjük meg a témavezetőt, hogy ennek 

megszerzésében nyújtson segítséget. 

 

1.1. A diplomadolgozat tartalomjegyzéke (Javaslat) 

 

A diplomadolgozat témája (itt a tervezési/számítási részt is meg lehet fogalmazni) 

I. SZAKIRODALOMRA ALAPULÓ EGYÉNI RÉSZ 

1. Bevezetés  

1.1. A termék megnevezése és rövid bemutatása 

1.2. A termék (termékcsoport) élelmiszeripari besorolása és piaca 

1.3. Helyi, regionális, hazai és nemzetközi termelők 

1.4. A termék jellemzése 

1.4.1. Fizikai-kémiai, mikrobiológiai és táplákozástani tulajdonságok 

1.4.2. Termelői, hazai és nemzetközi normatívák a minőségellenőrzéssel kapcsolatban  

2. A termék gyártási technológiája és a folyamat működtetés meghatározása (szakaszos, 

folytonos vagy félszakaszos) 
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2.1. A technológia rövid leírása a blokkséma / a technológiai vázlat alapján  

2.2. Alkalmazható gépek, készülékek és berendezések 

2.3. Alap- és mellékanyagok jellemzése (Minden anyag esetében: megnevezés, összetétel - 

élelmezés szempontból és kémiai szempontból, fizikai és kémiai tulajdonságok, mikrobiológiai 

terheltség - lehetséges mikroorganizmusok és azok fontosabb tulajdonságai, beleértve a 

szaporodási és pusztulási paramétereket is. Adalékok, energiahordozók esetében: a technológiai 

paramétereken minden fontos tulajdonság bemutatása. Csomagolóanyagok esetében: a 

kiválasztás kritériumait is nevesíteni kell.) 

2.4. Alap- és mellékanyagok, hőhordozók és csomagolóanyagok mennyiségének 

meghatározása az anyagmérlegek, fázismérlegek, komponensmérlegek, illetve a hőmérlegek 

alapján 

 

II. AZ I. RÉSZRE ALAPULÓ SZÁMÍTÁSI ÉS TERVEZÉSI RÉSZ 

3. A vezérlő technológiai művelet/folyamat elemzése  

3.1. A folyamat fizikai, kémiai, mikrobiológiai (biotechnológiai) alapjai. Elemi reakciók, 

fizikai átalakulások.  

3.2. A folyamat paraméterei és azok biztosítása  

3.3. Valós anyag- és energiamérleg (hőmérleg) 

3.4. A készülék / reaktor / bioreaktor méreteinek számítása (geometriai méretek, 

teljesítményszükséglet) 

3.5. A készülék / reaktor / bioreaktor technikai adatlapja 

3.6. Kronogramma (ahol szükséges) 

4. A vezérfolyamatot követő művelet/folyamat elemzése 

4.1. A művelet/folyamat szerepe, fontossága, fizikai / kémiai / biológiai / mikrobiológiai 

alapjai és paraméterei 

4.2. Technológiai számítások 

4.3. Technikai adatlap 

5. A vezérfolyamatot megelőző művelet/folyamat elemzése 

5.1. A művelet/folyamat szerepe, fontossága, fizikai / kémiai / biológiai / mikrobiológiai 

alapjai és paraméterei 
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5.2. Technológiai számítások 

5.3. Technikai adatlap 

6. A technológiai folyamat elemzése 

6.1. A folyamat anyag- és energiamérlege (blokksémán vagy Sankey diagramon bemutatva) 

6.2. Fajlagos anyag- és energiaszükséglet (táblázat) 

6.3. Kilépő áramok/anyagok összesítése (táblázat) 

6.4. A technológiai számításokra alapozott és választott gépek, készülékek, 

reaktorok/bioreaktorok listája, fontosabb méretek és paraméterek, lehetséges beszállítók és 

árak (itt ajánlott a táblázatos bemutatás) 

7. Élelmiszerbiztonsági elemzés 

7.1. Veszélyelemzés és a kritikus szabályozási pontok meghatározása 

7.2. A termék szavatossági idejének becslése (Combase program) 

8. Csomagolás és címkézés  

8.1. Törvényes előírások 

8.2. Címketerv 

9. A technológia környezeti problémái (környezeti hatáscsökkentés, hulladék feldolgozás) 

10. Költségbecslés 

11. Műszaki rajzok (a fő művelet elvégzését biztosító készülékek / reaktorok/ bioreaktorok 

műszaki rajza és a technológiai vázlat)  

12. Felhasznált irodalom 

13. Összefoglaló / Rezumat / Abstract 

 

1.2. Megjegyzések, útmutatások, határidők  

 

A 3., 4., és 5. fejezetek tartalmát illetően megjegyezzük, hogy a témavezetővel való 

egyeztetés folyamán határozzák meg azokat a folyamatokat/műveleteket, amelyeket mélyrehatóan 

elemeznek. A meghatározási kritériumok között szerepel: azonos termékcsoportban kiadott témák 

közötti különbségek biztosítása, minden tervezési feladat tartalmazzon a négy alapműveletből 

(mechanikai művelet, hőtranszportra alapuló, komponenstranszportra alapuló művelet és 

biotechnológiai folyamat) legalább kettőt. 
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A felhasznált szakirodalommal (amit a 12. fejezetben listázunk) kapcsolatos útmutatásként 

megjegyezzük, hogy kötelező minimum 5 reprezentatív idegen nyelvű cikket feldolgozni, legalább a 

szakterület reprezentatív 5 szakkönyve meg kell jelenjen, illetve nem hagyható ki a tanszéken, 

egyetemen megjelent szakkönyv, jegyzet, tankönyv se, ami a tematikához kapcsolódik. Kerüljük a 

kétes tudományos vagy szakmai információkat tartalmazó internetes oldalak megjelenítését. 

A 13. fejezet része a magyar nyelvű Összefoglaló, amely kötelezően tartalmazza a dolgozat 

címét is, majd hasonlóan a román és angol nyelvű összefoglalókba is adjuk meg a diplomadolgozat 

témájának román és angol címeit (tema proiectului de diplomă / project title).  

Az alábbiakban néhány kritikusabb fejezet elkészítésével kapcsolatos határidő-javaslattal 

szolgálunk, annak érdekében, hogy a diplomadolgozat a megfelelő ütemben elkészülhessen:  

2.1. fejezetig - első változat a 7. szemeszter végéig, második változat a 8 szemeszter 2. 

hete, végső változat a dolgozat számításainak elvégzése után  

2.2. fejezet - első változat a 7. szemeszter végéig, második változat a 8 szemeszter 2. 

hete, végső változat a dolgozat számításainak elvégzése után 

2.4. fejezet - első változat a 8. szemeszter 4. hete, végső változat a dolgozat 

számításainak elvégzése után 
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2. Tudományos, illetve műszaki tanulmányírással kapcsolatos 

tudnivalók 

 

A diplomadolgozat általában egy élelmiszer előállításának műszaki és gazdasági 

problémáját tárgyalja. Az élelmiszer lehet klasszikus, már gyártott, vagy újszerű, 

laboratóriumban kifejlesztett. Annak függvényében, hogy milyen termékről is van szó a dolgozat 

struktúrája változó lehet. Minden esetben egy rövid, maximum 3 oldalas, bevezetésre van 

szükség.  

A Bevezetésben írunk a témában eddig elért és tudomásunkra jutott eredményekről, 

nagyon röviden összefoglaljuk azok lényegét, feltárjuk a még megválaszolatlan kérdéseket, és a 

legvégén megindokoljuk témaválasztásunkat, írunk az általunk elért előzetes eredményekről (ha 

vannak), határozottan megfogalmazzuk célkitűzéseinket, hogy milyen eredményeket akarunk 

elérni, és nagyon röviden utalhatunk arra, hogy az olvasó mivel fog találkozni dolgozatunk 

elolvasása során.  

Amikor új termékről írunk értekezést, akkor általában a következőkre fektetünk 

hangsúlyt. A termék megnevezése, jellemzése, táplálkozásban betöltött szerepe kapcsán főleg az 

irodalomra alapozva, az általunk választott témában eddig megjelent adatokat dolgozzuk fel. 

Nagyon kell ügyelni arra, hogy ez a fejezet csak a választott témával kapcsolatos publikációkat 

tartalmazza, és hézagtöltésnek vagy a dolgozat terjedelme növelésének céljából ne vegyünk be 

olyan publikációkat, amelyek csak érintőlegesen kapcsolódnak a választott témához, vagy azt 

egyáltalán nem is érintik.  

 

Az irodalmi összeállításban (I. rész a javasolt tartalomjegyzékben) célszerű alfejezeteket 

alkalmazni, ahol a téma különböző vonatkozásai külön-külön kerülnek tárgyalásra. Az 

alfejezetekben jó időrendi sorrendben haladni, azaz a korábban megjelent irodalmi hivatkozások 

kerüljenek előre, és a legfrissebbek a végére. Ha túl sok irodalmi hivatkozás áll 

rendelkezésünkre, célszerű a korábbiakat röviden összefoglalni, és részletesebben csak az 

újabbakkal foglalkozni.  
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Ha hivatkozunk egy tudományos eredményre, annak szerzőjét vagy szerzőit minden 

esetben meg kell említeni. Ha két szerzőről van szó, akkor mindkét szerző nevét kiírjuk, (pl. X 

és Y (2006) azt állították, hogy....), ha pedig több szerzőről van szó, akkor csak az első szerző 

nevét említjük, majd ezt követően a munkatársait, és zárójelbe az évszámot (pl. Csapó és mtsai. 

(2006) azt állapították meg, hogy…..).  

Nagyon fontos, hogy minden, az irodalmi összeállításban közölt szerző pontos 

bibliográfiai adatai szerepeljenek a dolgozat végén (a Felhasznált irodalom fejezetben). Fontos, 

hogy az irodalmi áttekintés ne csak lexikális felsorolás legyen, hanem a dolgozat szerzője 

kritikailag értékelje az irodalmi áttekintésben felsorolt megállapításokat, azaz nyugodtan írja le, 

hogy mivel ért egyet, mit fogad kételkedéssel, és mi az, amit egyértelműen ellentmondásosnak 

tart. Jó lenne e fejezet végén összefoglalni nagyon röviden az irodalomban közölteket, és 

szigorúan rámutatni arra, hogy mi az, amivel az irodalom eddig még nem foglalkozott, mi az, 

amivel reményeink szerint hozzá tudunk járulni a témában született tudományos 

megállapításokhoz.  

Nagyon fontos a fejezet terjedelme, ami a dolgozat összes terjedelmének max. 30%-át 

lehetőleg ne haladja meg. Ha ennél több, az olvasó gyanakodhat, hogy a szerzőnek nincs egyéb 

mondanivalója, és csak a helyet akarja kitölteni.  

Új termék esetében a bevezető irodalmi részt követi a laboratóriumi kutatás 

megjelenítése. Ilyenkor az anyag és módszer részt szoktuk beiktatni, majd ezt követi az 

eredmények értékelése és a rövid következtetés. Az Anyag és módszer részben kell leírni az 

általunk alkalmazott eljárásokat, ami tartalmazza az elvégzett kísérlet pontos leírását. A 

módszerek részletes leírása után meg kell adni az adatok feldolgozásának módszerét, hivatkozni 

kell arra a szoftverre, amellyel a mérési adatok statisztikai analízisét elvégeztük. Nagyon kell 

vigyázni arra, hogy ebbe a fejezetbe ténylegesen csak az előzőekben felsoroltak kerüljenek; itt 

már nincs helye az irodalomból vett adatoknak (legfeljebb csak hivatkozás az alkalmazott 

módszerre). E fejezet nem tartalmazhat eredményeket és valamiféle következtetést. 

Az Eredmények részben szigorúan csak az általunk végzett kísérletek, mérések 

eredményei szerepelhetnek. Több helyen e fejezetet nem külön, hanem az értékeléssel együtt 

szerkesztik össze és ilyenkor Eredmények és következtetések fejezetet írnak. Mindkét megoldás 

jó, de áttekinthetőbb a két fejezet külön-külön történő tárgyalása. Ebben a részben kell megadni 
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táblázatos formában vagy grafikusan a mérési eredményeket. A táblázatos forma konkrétabb, 

adatközlés szempontjából korrektebb, a grafikus forma szemléletesebb és talán könnyebben 

áttekinthető az olvasó számára. Ügyelni kell arra, hogy a táblázatos és a grafikonos 

eredményközlés egymást ne fedje át, az eredmények duplán ne kerüljenek közlésre. Célszerű a 

táblázatok adataiból egy olyan grafikus ábrázolást készíteni, ami kiemeli a lényeget, de nem 

túlzottan zsúfolt, hogy az olvasó könnyen át tudja tekinteni. Általában a kevesebb mindig több 

szokott lenni, azaz közöljünk kevesebbet, de az legyen jól áttekinthető és érthető.  

Nem elegendő csak a táblázatokat és a grafikonokat közölni, az azokban lévő adatokat 

írásban is értékelni kell. Az írásnak fontosabb szerepe van, mint a táblázatnak vagy a 

grafikonnak; a szöveg nélkül hagyott táblázat vagy grafikon információ tartalma kevesebb.  

A fejezet végére hagyjuk a Következtetéseket. Itt kell megfogalmazni az elért 

eredményeinket, új tudományos megállapításainkat, itt kell összevetni eredményeinket az 

irodalomban közölt adatokkal; itt kell leírni, hogy a miénk mivel más, miért jobb esetleg 

rosszabb, és itt kell kitérni ezek okára is. Jó, ha a végén pár sorban még egyszer összefoglaljuk 

új tudományos eredményeinket, ha konkrétan leszögezzük, mi az amivel az új munkánk az 

irodalmi adatokhoz képest többletet jelent. Mivel e részt a számítás követi, jó ha az új termék 

laboratóriumi szintű előállítását a technológia változatok leírása követi. Megnevezzük a 

technológiai változatot és leírjuk azt, feltüntetve a műveletek paramétereit is. 

Egy klasszikus, már valamilyen szinten gyártott élelmiszer esetében is a termék 

jellemzése és annak technológiájának bemutatása irodalmi adatokon alapszik. Itt is az új 

terméknél említett általános elvárásokat tartjuk be, tömören, érthetően jellemezzük a terméket, 

annak előállítására alkalmazott technológiai változatokat, majd kiválasztjuk az adott helyzetnek 

megfelelő technológiát és azt részletesen bemutatjuk, nem feledve az alapanyagok, adalékok, 

hűtő- és fűtőközegek jellemzését. Figyelembe kell venni, hogy a számítás rész nem 

hasznosíthatja a minőségi, érzékszervi jellemzőket, ide mennyiségi mutatókra van szükség. Épp 

ezért a termék, az alapanyag és a mellékanyagok, energiahordozók bemutatásakor ezeket külön 

kiemeljük. 

A II. tervezési/számítási részeket tartalmazó fejezetek fontos részei a dolgozatnak. Itt 

elsősorban az anyag- és energiamérlegekkel kezdjük, majd a meghatározott műveletek 
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elemzésével folytatjuk. Minden elemzett művelet ismertetése a megvalósítást biztosító készülék, 

gép vagy berendezés számításával, vagy termelékenységfüggő választásával zárul.  

A műveletek elemzését követi a technológiai folyamat elemzése, amikor meghatározzuk 

a termék (vagy köztitermék) előállításának anyag- és energiaszükségletét, a fajlagos anyag- és 

energiahordozó értékeket, és a környezeti hatással rendelkező kibocsátásokat. Ezek az adatok a 

költségbecslésnél (gazdasági számításoknál) és a környezeti hatás elemzéskor kerülnek 

felhasználásra.  

 

2.1. Az Összefoglalás fejezettel kapcsolatos tudnivalók 

A diplomadolgozat teljességéhez hozzátartozik a grafikai rész, és természetesen a 

megfelelő stílusban megszerkesztett Összefoglalás. Itt egy (vagy legtöbb két) oldalban 

összefoglalva le kell írni a dolgozat lényegét, hogy az olvasó ennek megismerése után tudja 

eldönteni, hogyan is bonyolítja le az áttanulmányozást. Az összefoglaló legyen tömör, célratörő, 

az első sorokban röviden fogalmazzuk meg a dolgozat témáját, pár mondatban írjunk a 

szakirodalmi előzményekről, saját korábbi kutatásainkról, hogy milyen kérdésre kerestük a 

választ, mi volt a dolgozatunk célja, pár sorban utaljunk az alkalmazott vizsgálati módszerekre, 

és végül a dolgozat lényegi része, az elért eredmények és az ebből levonható következtetések 

rövid és tömör megfogalmazása következzen.  

 

2.2. Az irodalmi jegyzék összeállításával kapcsolatos tudnivalók 

A diplomadolgozat fontos részét képezi (sokszor meghatározó) egy jól elkészített 

Irodalmi jegyzék. Itt felsoroljuk azokat a szakirodalmakat, amelyeket a szakdolgozat készítése 

során elolvastunk, feldolgoztunk, és amelyben szereplő eredményeket, megállapításokat a 

dolgozatban felhasználtunk. Az irodalmi jegyzék összeállításának megvannak a maga szabályai. 

Az irodalmi jegyzéket a IUPAC szabályzatnak megfelelően kell elkészíteni, a szövegben való 

idézés sorrendje alapján, és ezeket következetesen alkalmazni. 

Általánosságban elmondható, hogy a szerző(k) vezetéknevét teljesen kiírjuk, a 

keresztneve(ke)t azonban csak a kezdőbetűkkel jelöljük. Cikkek esetében nagyon fontos, hogy 

tudjuk az eredeti mű címét, a folyóiratot, amelyben megjelent, a megjelenés idejét, az évfolyam 

számát, a kötet számát, oldalszámot. Könyvek esetében a szerző(k) és a cím után a kiadó nevét, a 
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kiadás helyét és idejét szokás megadni. Csak ezen adatok birtokában tudja az olvasó az általunk 

hivatkozott szakcikket, könyvet visszakeresni, és esetleg az eredeti szakcikket elolvasni.  

A fejezet szerkesztésével kapcsolatosan (néhány példával szemléltetve) a következő 

fejezetben találunk még információkat.  

 

2.3. A kiegészítő dokumentumokkal kapcsolatos tudnivalók 

Bár nem képezi kötelező módon a diplomadolgozat részét, mégis azt kiegészítendő 

csatolni lehet egy Köszönetnyilvánítás fejezetet is. Ebben a hallgató megemlítheti mindazokat, 

akik valamilyen módon hozzájárultak dolgozata megírásához. Tekintsük mintaként a 

Mellékletben megjelenített formát. Ez a fejezet tehát el is maradhat, ha a hallgató úgy érzi, hogy 

munkáját nem segítette senki.  

Ezzel ellentétben, a dolgozat leadásakor ahhoz két nyilatkozatot kell kötelező módon 

csatolni. Az elsőben a hallgató nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a dolgozat saját munkáján 

alapszik, az átvett adatokat megfelelően hivatkozta, a felhasznált forrásmunkákat az 

irodalomjegyzékben megnevezte. A másodikban a témavezető(k) nyilatkozik(nak) arra 

vonatkozóan, hogy a hallgató dolgozatának végső formáját áttekintette(ék), a hallgató 

nyilatkozatával egyetért(enek), elismeri(k), hogy a dolgozat beadására a tudtával és engedélyével 

került sor, és a dolgozatot alkalmasnak tartja(ák) védésre. A Mellékletekben ezen 

nyilatkozatokra is mutatunk példákat. 

Nagyon fontos, hogy mind a hallgató nyilatkozatán, mind a témavezetők nyilatkozatán a 

saját kezű aláírások szerepeljenek.  
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3. A diplomadolgozat külalakjára vonatkozó formai előírások 

 

Oldalbeállítás: A4 formátum, álló helyzetű,  

                     Margók: alsó, felső 2 cm, jobb 2 cm, bal 2,5 cm. 

Oldalak számozása: Elhelyezés: oldal aljára, igazítás középre 

      Oldalszám a kezdő oldalon nincs, kezdő oldalszám 2. 

A dolgozatban lévő bekezdések stílusa: igazítás sorkizárt, behúzás balról 0 cm, jobbról 0 cm, 

típusa első sor, mértéke 0,8 cm, térköz előtte-utána 0 pont. 

A dolgozat szövegének betűtípusa: 12 pont, Times New Roman, 1,5 soros sorközzel. A fejezetek 

címét, az alcímeket vastagítással, dőlt betűkkel, aláhúzással ki lehet emelni, szem előtt tartva azt, 

hogy a kiemelés stílusa egységes legyen a teljes dolgozatban. 

Táblázatok készítése: a táblázatokat sorszámozni kell. Ahhoz, hogy könnyebben tudjuk a 

javításokat elvégezni, a sorszámozást mindig fejezethez kössük, ahol folyamatos az egész 

fejezetben. Minden táblázatnak van címe, ami a táblázat adatainak tartalmára utal. Elhelyezése a 

táblázat felett, balra vagy középre igazítva (de fontos, hogy az egész dolgozatban egységesen 

legyen szerkesztve). Ha a táblázat adatait valamilyen szakirodalomból vettük, akkor jelöljük azt 

irodalmi hivatkozást is. Példaként tekintsük a 3.1. táblázatot. 

 

3.1. táblázat. A tej általános összetétele1 

Tej eredete 

Összetevők, % 

Víz 
Száraz-

anyag 
Zsír 

Összes 

fehérje 
Kazein 

Szérum 

fehérjék 
Laktóz 

Ásványi 

anyagok 

Szarvasmarha 84-89 11,0-16,0 3,0-6,0 2,8-3,7 2,2-2,8 0,5-1,1 4,5-5,0 0,68-0,80 

 1 Irodalmi hivatkozás 

 

Grafikonok és ábrák: a grafikonokat és ábrákat szintén célszerű fejezethez kötve sorszámozni 

úgy, hogy folyamatos legyen az adott fejezetben. Minden grafikonnak és ábrának legyen címe, 

melyet a grafikon vagy ábra alatt, középre igazítva helyezünk el. A grafikonon fel kell tüntetni, 
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hogy az egyes tengelyeken milyen mennyiségeket és milyen mértékegységben (ha van ilyen) 

ábrázoltunk. Példaként lásd a 3.1. és a 3.2. ábrákat. 

 

 

3.1. ábra. A tejpor szemcseeloszlásának görbéi 

 

 

3.2. ábra. A nyerstej tárolótartály vázlata5:  

(1) hőszigetelő réteg, (2) nyerstej bevezető csonk, (3) mosófej, (4) szellőztető nyílás, (5) felső és 

alsó szintjelző (6) keverő motor, (7) megfigyelő ablak, (8) kivezető csonk, (9) 

hőmérsékletérzékelő. 

 

A matematikai összefüggéseket, képleteket ugyancsak fejezethez kötve számozzuk! Például a 

(3.1) összefüggés a harmadik fejezet első összefüggésére való hivatkozásban lesz a 
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segítségünkre. A sorszám elhelyezése a képlettel azonos sorban, a jobb szélre igazítva történjen 

(jobb tabulátor alkalmazása javasolt a szóközek helyett).  

    pfs
mmmm

mm


2413

12




   (3.1) 

Az összefüggésben szereplő jelöléseket első előfordulásuk helyén magyarázni kell, 

megadva a mennyiséghez tartozó mértékegységet is. A számításoknál a számítás menetét is le 

kell írni, nem elég csak a képletek felsorakoztatása. Az összefüggésbe behelyesítjük az értékeket, 

majd számolunk. Ne feledjük, hogy a műszaki számításoknál a mértékegység elhanyagolása a 

számítás érthetetlenségét vonja maga után. A számítási sorrend is fontos. Sose használjunk egy 

előző számításban olyan adatokat, amelynek értéke utólag van kiszámítva. Ilyenkor az illető 

összefüggést még egyszer írjuk le, helyettesítsünk be, és azután számoljunk, miután minden 

fizikai mennyiségnek már meghatároztunk. 

 

A szakdolgozat borítójának tartalmaznia kell (lásd a mintát a Mellékletekben): 

- egyetem, kar, tanszék nevét (16 pt, félkövér, nagybetűs, középre zárt) 

- a dolgozat címét (36 pt, félkövér, dőlt, nagybetűs, középre zárt) 

- a hallgató család nevét nagybetűkkel és a keresztnevét kis betűkkel (18 pt, félkövér, középre 

zárt) 

- a témavezető beosztását és nevét (12 pt, félkövér, középre zárt) 

- a dolgozat készítésének évét (18 pt, félkövér, középre zárt) 

 

Irodalmi jegyzék szerkesztése (minta): 

1. Banu, C.: Manualul Inginerului de Industria Alimentară. Editura Tehnică, Bucureşti, 1999, 

157, 163-164, 397-399.  

2. Constin, G.M., Segal, R.: Alimente funcţionale, Alimentele şi sănătatea. Editura Academică, 

Galaţi, 1999, 315-322.  

3. Salamon R.V., Csapó J., Vargáné Visi É., Csapó-Kiss Zs., Altorjai, A., Győri Z., Sára P., Lóki 

K., Albert Cs.: A tej zsírsavösszetételének és konjugált linolsav-tartalmának változása az 

évszakok szerint, Acta Agraria Kaposváriensis, 9, 3, 2005, 1-15. 
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4. A diplomadolgozat borítójának és mellékleteinek mintái 
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Köszönetnyilvánítás 

(Minta) 

 

 

Ezúttal megköszönöm (a diplomadolgozat vezetőjének neve és keresztneve, tudományos 

fokozata) Asszonynak/ Úrnak a munkám elkészítésben nyújtott önzetlen segítséget. 

Ugyanakkor köszönettel tartozok az Élelmiszertudományi Tanszék (ide más tanszékek is 

felsorolhatók) oktatóinak és munkatársainak, akik ezen dolgozat elkészítésében segítséget 

nyújtottak. 

(Köszönetet lehet mondani bárkinek – családtagoknak, barátnak, barátnőnek, stb. -, akik 

valamilyen módon segítettek, anyagi, erkölcsi támogatásukkal lehetővé tették a dolgozat 

megírását.) 

 

 

PATAKFALVI Róza 

(Aláírás) 
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Nyilatkozat 

(Minta) 

 

 

Alulírott PATAKFALVI Róza, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának élelmiszeripari 

mérnök szakos végzős hallgatója, ismerve a 2011/1 számú Tanügyi törvény eredeti munkára 

érvényes rendeleteit és a hamis nyilatkozat következményeit, kijelentem, hogy jelen 

diplomadolgozat saját munkám eredménye, nem tartalmaz más hasonló diplomadolgozatokból 

átvett részeket, a technológiai számítások, méretezések és gazdasági becslések saját munkám 

eredményei, az irodalomból átvett információk esetében megfelelően megjelöltem a forrást.  

Tudomásul veszem, hogy plágiumnak számít: 

- szószerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül, 

- tartalmi hivatkozás a forrás megjelőlése nélkül, 

- más személy gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése. 

A diplomadolgozat leadott nyomtatott és elektronikus változatai szövegükben és 

tartalmukban megegyeznek. 

 

 

 

Csíkszereda,  PATAKFALVI Róza 

Dátum: ……………….. (Aláírás) 
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Nyilatkozat 

(Oktatói nyilatkozat minta) 

 

 

Alulírott Dr. JÁNOSHÁZI Ödön, docens (a témavezető neve és keresztneve és tudományos 

fokozata), ismerve a 2011/1 számú Tanügyi törvény eredeti munkára érvényes előírásait, 

kijelentem, hogy PATAKFALVI Róza (név és keresztnév) élelmiszeripari mérnöki szakot 

végzett hallgató ezt a diplomadolgozatot az irányításom alatt végezte. 

A diplomadolgozat utolsó szerkesztett változatát átnéztem, és megállapítottam, hogy az 

megfelel a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara által megfogalmazott formai és tartalmi 

elvárásoknak.  

Figyelembe véve a TURNITIN plágiumellenőrző program által szolgáltatott Jelentést, 

támogatom a diplomadolgozat bemutatását és védését a Szenátus által kinevezett Bizottság előtt.  

 

 

Csíkszereda,  Dr. JÁNOSHÁZI Ödön, docens 

Dátum: …………..  (Aláírás) 

 


