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Előzetes pontosítások 

 

 A diplomadolgozat egyéni munka eredménye, amit a hallgató a tanszék által 

kinevezett témavezető segítségével készít el, aki a dolgozat készítés alatt 

irányítja a hallgatót.  

 Mint minden más műszaki dokumentum, a dolgozat tartalmaz egy szöveges 

leírást és egy ábrázoló (műszaki rajzokat tartalmazó) részt.  

 A dolgozat terjedelme az egyetem mérnökhallgatói számára érvényes 

előírásoknak megfelelően max. 80 oldal, beleértve a max. 1-2 oldalas 

magyar/román/angol nyelű összefoglalókat is. Ezen terjedelmen túlmenően 

csak „Mellékletek” részben lévő anyagok lehetnek.   

 A választott téma a képzési vagy a képzéssel rokon területről lehetséges, 

környezeti problémát feltáró és megoldó. A dolgozat alapjául tankönyvek, 

egyetemi jegyzetek, monográfiák, enciklopédiák, kézikönyvek, szabványok, 

szabadalom gyűjtemények, adatbázisok, cégleírások, internetes oldalak 

használata ajánlott. 
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Diplomamunka tartalomjegyzéke Génsebészet szakos mérnököknek  

(Javaslat)  

A diplomamunka témájának megnevezése: egy aktuális kutatási téma, mely egy 

jövőbeni alkalmazás alapjául szolgálhat.  

Bevezető 

 Kivonat (1-3 oldal).  

 Román nyelvű összefoglaló (1-3 oldal).  

 Angol nyelvű összefoglaló (1-3 oldal).  

1. Irodalmi áttekintés. (20-25 oldal) 

              1.1. A téma bemutatása. A probléma világszinten, országos/regionális szinten 

(1-2 oldal) 

              1.2. A téma elméleti vetületei. (15-20 oldal) 

              1.3. A téma alkalmazásai, esetleges technológiai megoldások, összehasonlítás 

más hasonló alkalmazásokkal (5-10 oldal)  

              1.4. Kapcsolódó etikai problémák és megoldások.  

2. Eredeti hozzájárulás a témához. (50-60 oldal)  

              2.1. Kutatási célok bemutatása (3-4 oldal). 

              2.2. Kutatási terv bemutatása. Használandó (használt) technikák 

(protokollok) bemutatása (5-10 oldal)  

              2.3. Az elvégzett munka bemutatása. Eredmények, részeredmények. (10-20 

oldal).  

             2.4. Az eredmények értékelése, elemzése  

 3. Következtetések (5-10 oldal)  

              3.1. Általános következtetések  

              3.2. Az eredmények gyakorlati hasznosításának, alkalmazásának lehetőségei 

(3-5 oldal)  

4. Irodalmi jegyzék (ami tartalmaz min. 20 szakmai folyóiratban megjelent szakcikk 

feldolgozást) 
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A Diplomamunka/dolgozat 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.  

 

Irodalmi hivatkozás a szövegben (példák):  

Egy szerző esetén: (Mara 2008)  

Két szerző esetén: (Mara és Lányi 2011)  

Kettőnél több szerző: (Mara és mtsai 2012)  

Ha a zárójelben több irodalmi hivatkozás van, akkor pontosvesszőt teszünk közéjük  

Pl.(Mara 2008; Lányi 2012; Lányi és mtsai 2011)  

Ha a mondatszerkezet része valamely szerző véleménye, stb. akkor:  

Lányi (2011) szerint …  

Lányi és Mara (2011) szerint … 

Lányi és mtsai (2011) szerint …  

 

Táblázatok készítése: 

– a táblázatokat sorszámozzuk, a sorszámozás folyamatos az egész dolgozatban 

vagy fejezetenként,  

– minden táblázatnak van címe, ami a táblázat adatainak tartalmára utal, 

elhelyezése a táblázat felett, 

–  ha a táblázatot valamilyen irodalomból vettük, akkor jelöljük forrást. 

Példa: 

…táblázat. Néhány anyag dinamikai viszkozitása 20 ℃-on, Pa·s (Lewis 2006). 

Anyag Viszkozitás Anyag Viszkozitás 

Széndioxid gáz 1,148x10-5 40% cukoroldat 6,200x10-3 

Etanol 0,326x10-3 60% cukoroldat 58,900x10-3 

Víz 1,002x10-3 Olíva olaj 84,000x10-3 

Tej 2,000x10-3 Glicerin 1490x10-3 

20% cukoroldat 2,000x10-3 Méz 6000x10-3 
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Grafikonok és ábrák készítése:  

– a grafikonokat és ábrákat sorszámozzuk, a sorszámozás folyamatos az egész 

dolgozatban vagy fejezetten ként, 

–  minden grafikonnak és ábrának van címe, elhelyezése a grafikon vagy ábra 

alatt. 

– a grafikonokon fel kell tüntetni, hogy az egyes tengelyeken milyen 

mennyiségeket és milyen mértékegységben (ha van ilyen) ábrázoltuk 

– átvett grafikon, ábra, kép esetében feltüntetjük a forrást. 

Példa: 

 

2.1. ábra. A keverési Euler-szám változása a keverési Reynolds-szám függvényében: 

(Sinnott és Towler 2009/2012) 

1 ‒ hatlapátos lapkeverő, 2 ‒ hatlapátos turbinakeverő, 3 ‒ hatlapátos, 45o-ban dőlt 

zárt turbinakeverő esetében.  

 

Matematikai összefüggések, képletek írásmódja: 

– képletszerkesztővel írjuk az összefüggéseket, 

– a szöveges rész képleteit számozzuk, 

– az irodalomból átvett, számértéket is tartalmazó képletek esetében nem csak a 

jelöléseket nevezzük meg (beleértve a mértékegységet is), hanem a forrást is 

közöljük,  

– a számításoknál a számítás menetét le kell írni, 

– nem végzünk olyan számítást, amelyben a használt értékek egy későbbi 

számítás eredményei, 
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– ne feledjük, hogy a műszaki számítások nagyobb részében fizikai 

mennyisségekkel dolgozunk, ahol a mérőszám mellett kötelező feltüntetni a 

mértékegységet, 

– számítási eredményt nem írunk be kiértékelés nélkül. 

Minta: 

Szárítunk 750 kg/h, 18% víztartalmú szilárd anyagot 354 K hőmérsékletű levegővel, 

míg nedvesség tartalma 2 kg víz / 100 kg száraz anyag mennyiségre csökken. 

Számítsuk ki az eltávolított víz mennyiséget és a szükséges levegőt, ha annak a 

hőmérséklete 15 K csökken. Ismert a levegő átlagos fajhője 30 J/(molK) és a víz 

párolgáshője 2250 kJ/kg. 

 

Megoldás: 

Először számítsuk ki a szárazanyag mennyiségét és a szárazanyagra vonatkoztatott 

nedvességet: 

 
Alakítsuk át a nedves anyagra kifejezett nedvességet szárazanyagra: 

 
Számítsuk ki az eltávolítandó vízmennyiséget: 

 
Tudva azt, hogy az elpárologtatáshoz szükséges hőt a levegő kell biztosítsa, a 

hőmérlegből következik: 

 
Innen: 

 
 

Irodalmi jegyzék készítése: 

Mindazon források, amelyeket a hallgató felhasznált a terv készítésére, 

megjelennek az Irodalmi jegyzékben. Már az első fejezetek készítésekor javasolt 

kezdeni az Irodalmi jegyzék szerkesztését, amelyre majd hivatkozunk a szövegben is. 

Minden egyes lépés elkészítésekor bővítjük az irodalmi jegyzékünket, végleges 

formáját az utolsó fejezet megírása biztosítja.  

Néhány elvárás az Irodalmi jegyzék elkészítéséhez (a szövegszerkesztő 

automatikus referenciaszerkesztőjében elérhető Harvard stílusnak megfelelően): 

 Szakkönyvek esetében feltüntetjük: 

- a szerző (szerzők) nevét és keresztneveiknek kezdőbetűjét ponttal. A szerzők 

nevei közé vesszőt teszünk, az utolsó szerző után szintén,  

- a kiadási évet, utána pont,  

- a szakkönyv címét (ezt dőlt betűkkel írva),  

- a kiadási számát, ha több kiadást ért meg, 

- a kötet számát, ha ugyanazon cím alatt több kötet van, ezek után pont,  
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- a kiadó helyszínét/helyszíneit, utána kettőspont,  

- a kiadó megnevezését, utána pont, 

- a felhasznált információ oldalszámát, oldalszámait, a végén pont. 

Példa: 

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

Editura Tehnică. 157, 163-164, 397-399. 

2. Green, D.W., Perry, R.H., 2008. Perry's Chemical Engineers' Handbook, 8th 

ed. New York: The McGraw-Hill Companies Inc. 886-890. 

3. Sinnot, R., Towler, G., 2012. Chemical Engineering Design. Amsterdam: 

Elsevier. 153-155. 

 Folyóiratban megjelent tanulmányok esetében: 

- a szerző (szerzők) nevét és keresztneveiknek kezdőbetűjét ponttal. A szerzők 

nevei közé vesszőt teszünk, az utolsó szerző után szintén, 

- a kiadási évet, utána pont, 

- a tanulmány címét, utána pont, 

- a folyóirat megnevezését vagy annak elismert rövidítését alkalmazva, dőlten, 

utána vessző,  

- a folyóirat kötetszámát, utána pont, 

- a folyóirat számát, utána pont,  

- a felhasznált tanulmány kezdő és végső oldalszámát, utána pont. 

Példa:.  

4. Máthé, I., Táncsics, A., György, É., Pohner, Zs., Vladár, P., Székely, A., 

Márialigeti, K., (2010). Investigation of Mineral Water Springs of Miercurea 

Ciuc (Csíkszereda) Region (Romania) with Cultivation-Dependent 

Microbiological Methods. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 

57 (2).109-22. 

 Kötetben megjelent tanulmányok esetében: 

- a szerző (szerzők) nevét és keresztneveiknek kezdőbetűjét ponttal. A szerzők 

nevei közé vesszőt teszünk, az utolsó szerző után szintén, 

- a kiadás évét, utána pont,  

- a tanulmány címét, utána ponttal, majd a pont után beírjuk az „In:” kifejezést, 

- a kötet szerkesztőjének (szerkesztőinek) a nevét és keresztnevét ponttal. A 

szerkesztők nevei közé vesszőt, az utolsó szerkesztő után zárójelbe beírjuk a „szerk.”, 

„ed.” vagy „eds.” rövidítést, utána pontot teszünk, 

- a kötet címét dőlten, utána vessző vagy pont,  

- a kötet számát (ha ugyanazon cím alatt több is megjelent, akkor ezután 

következik a pont), 

- a kiadás helyét, utána kettőspont, 

- a kiadó nevét, utána pont,  

- a kiadvány ISSN vagy ISBN száma, utána pont, 

- a hivatkozott tanulmány kezdő- és végző oldalszámát.  

Példa: 

5. Miklós L., Spinerova A., 2017. A környezetvédelem kormányzása és 

környezeti tudományok. In: Szigyártó I.-L., Szikszai A. (szerk.). XIII Kárpát-
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medencei környezettudományi konferencia 2017.04.5-8, Kolozsvár, Románia. 

Kolozsvár: Ábel Kiadó. ISSN1842-9815. 16-26. 

 Amikor szabadalmakból szereztük az információt, akkor megadjuk: 

- a szabadalomszerző (szerzők) nevét és keresztneveiknek kezdőbetűjét ponttal. 

A szerzők nevei közé vesszőt teszünk, az utolsó szerző után kettőspontot.  

- a szabadalom címét eredeti nyelven, 

- a szabadalom számát, 

- a szabadalom megjelenésének dátumát. 

Példa: 

6. Calistru, C., Szép, Al., Ifrim, L., Marcu, M., Fodor, M.: Procedeu de obținere a 

clorurii de calciu, Brevet RO 89164/27.11.1985. 

 Abban az esetben, amikor szabványra, belső normativára kell 

hivatkozni, akkor megadandó: 

- a szabvány neve eredeti nyelven, 

- a szabvány száma,  

- a szabvány megjelenésének éve. 

Példa: 

7. * * * ISO 9701/2008. 

8. * * * MSz. 2515/2006. 

 Internetes adatokra is lehet hivatkozni, amikor az adatok teljes körű 

leírása mellé kötelezően megadjuk a hozzáférés időpontját is. 

Példa: 

9. * * * Water Heat Capacity: In: https://www.engineeringtoolbox.com/specific-

heat-capacity-water-d_660.html (2019.03.05). 

10. Sander R.: Compilation of  Henry’s law constants (version 4.0) for 

water as solvent, Atmos. Chem. Phys., 15, 4399–4981, 2015 www.atmos-chem-

phys.net/15/4399/2015/doi:10.5194/acp-15-4399-2015 (2019.03.05) 

 

Az irodalmi jegyzékben lévő információkra a szövegben hivatkozni kell. Ennek 

módja egységes kell legyen. A korábban említett Harvard stílust választva az 

automatikus referenciaszerkesztéshez, a hivatkozás kerek zárójelbe tett szerző nevével 

és a kiadás évszámával történik. A hivatkozás és az irodalmi jegyzék azonos 

információt kell fedjen.  

 

A borító 

A diplomamunka borítójának tartalmaznia kell:  

– egyetem, kar, tanszék nevét (18 pt, félkövér, nagybetűs, középre zárt) 

 – DIPLOMAMUNKA kifejezést (36 pt, félkövér, dőlt, nagybetűs, középre zárt) 

– a hallgató család nevét nagybetűkkel és a keresztnevét kis betűkkel, szak 

kisbetükkel (18 pt, félkövér, középre zárt) 

https://www.engineeringtoolbox.com/specific-heat-capacity-water-d_660.html
https://www.engineeringtoolbox.com/specific-heat-capacity-water-d_660.html
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– a témavezető tudományos címét, nevét és oktatói beosztását (12 pt, félkövér, 

középre zárt)  

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

 

A dolgozat tulajdonképpeni szövegét alfejezetekre kell osztani a tárgyalt téma szerint, 

a vezető tanárral történő előzetes megbeszélés alapján  

 

 

Az alábbiakban egy példát láthatnak a diplomadolgozat borítójáról és kötelező 

mellékleteiből.   
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SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR  

CSÍKSZEREDAI KAR 

 BIOMÉRNÖKI TANSZÉK  

 

 

 

 

 

 

DIPLOMADOLGOZAT/ DIPLOMAMUNKA 

 

 

 

 

Témavezető(k): lehetséges változatok  

dr. Albert Beáta, egyetemi tanár  

dr. Orbán Csongor, adjunktus 

dr. Mara Gyöngyvér, docens  

dr. Miklóssy Ildikó, adjunktus 

dr. Bálint Emese, adjunktus 

dr. Bodor Zsolt, adjunktus 

 

 

 

Abszolvens:  

Keleti Kinga  

Génsebészet szak 
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A diploma dolgozat témája:  

................................................... 

 

Kutatási feladat: (ha egy nagyobb kutatási feladat részfeladatát mutatja be) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Köszönet 

(Minta) 

 

Ezúttal megköszönöm ………(a diploma dolgozat vezetőjének neve  és keresztneve, 

tudományos fokozata)……………….Asszonynak/ Úrnak a munkám elkészítésben 

nyújtott önzetlen segítséget. Ugyanakkor köszönettel tartozok a BIOMÉRNÖKI 

TANSZÉK …..stb.  oktatóinak és munkatársainak, akik ezen dolgozat elkészítésében 

segítséget nyújtottak. 
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Nyilatkozat 

(minta) 

 

 

Alulírott ........(név és keresztnév )................., A Sapientia EMTE Csíkszeredai 

Karának Génsebész szakos végzős hallgatója, ismerve a 2011/1-es Tanügyi törvény 

eredeti munkára érvényes rendeleteit és a hamis nyilatkozat következményeit, 

kijelentem, hogy jelen diplomadolgozat/diplomamunka saját munkám eredménye, 

nem tartalmaz más hasonló munkákból átvett részeket, a kutatási eredmények, a 

technológiai számítások, a méretezések és a gazdasági becslések saját munkám 

eredményei, az irodalomból átvett információk esetében megfelelően megjelöltem a 

forrást. 

 

 

Csíkszereda,  

Dátum:.      Végzős hallgató aláírása 
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Nyilatkozat 

(minta) 

 

Alulírott .........(a témavezető neve és keresztneve)......... ismerve a 2011/1-es Tanügyi 

törvény eredeti munkára érvényes előírásait kijelentem, hogy ………….(név és 

keresztnév) … Génsebész szakos hallgató ezt a diplomamunkát az én irányításom 

alatt végezte. A diplomamunka utolsó szerkesztett változatát átnéztem és 

megállapítottam, hogy megfelel a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kar által 

megfogalmazott formai és tartalmi elvárásoknak. Támogatom a diplomamunka 

bemutatását és védését a Szenátus által kinevezett bizottság előtt. 

 

 

 Csíkszereda, dátum …………………………………………… Aláírás 
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Mellékletek 

 

 

 

 

(Adatok, programok és más szemléltető anyagok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


