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2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100204.tv&targetdate=&printTitle=2011.+%C3%A9vi+CCIV.+t%C3%B6rv%C3%A9ny
[a link utóellenőrzése: 2021.10.05.]

50. § (4) A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek
és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is
tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a
tantervben meghatározottak szerint több részből – szakdolgozat vagy
diplomamunka megvédéséből, további szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsgarészekből
– állhat

SOE SzMSz III. Hallgatói Követelményrendszer
Hallgatói követelményrendszer (2021. szeptember 1.)
http://uni-sopron.hu/downloadmanager/index/id/629/m/2266
[a link utóellenőrzése: 2021.10.05.]

VII. fejezet a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat
59. § Tantárgyi program, tantárgyi követelmény
• (1) […] Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismereteket a tantárgyi programok
határozzák meg.
• (3) A tantárgy programja tartalmazza:
j) a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát.
• (4) A tantárgy […] teljesítésének feltételét a tantárgyi program, adott félév esetében a
részletes szabályokat a tantárgyi követelmény határozza meg.
• (5) A tantárgyi követelmény a hallgatók számára megfogalmazza teendőiket és azok
határidejét annak érdekében, hogy a tantárgyat teljesíthessék.

SOE SzMSz III. Hallgatói Követelményrendszer
Hallgatói követelményrendszer (2021. szeptember 1.)
http://uni-sopron.hu/downloadmanager/index/id/629/m/2266
[a link utóellenőrzése: 2021.10.05.]

VII. fejezet Tanulmányi- és vizsgaszabályzat
82. § A diplomamunka, szakdolgozat, záródolgozat

• (1) A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez az egyetemi szinten/MSc/MA képzésben
diplomamunkát, a főiskolai szinten/BSc/BA képzésben szakdolgozatot, a felsőoktatási
szakképzésben záródolgozatot kell készítenie. Ez összetett, egyéni feladat, amely a
megszerzett tudás szintézisét és alkotó alkalmazását követeli meg.
• (2) Diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat témákat az intézet saját hirdetőtábláján
és/vagy a kar honlapján teszi közzé. Az érintett intézetigazgatóval egyeztetett diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat kiírását (feladatterv) a tantervben rögzített félévben
kell elkészíteni.

•

(3) A diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat beadási határidejét a kari
tanulmányi rend szakonként meghatározza.

•

(5) A diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat készítését a konzulens irányítja.
[…] A hallgatónak a záróvizsgát megelőző félév szorgalmi időszak utolsó napjáig
joga van egy alkalommal konzulenst/címet/témát váltani.

•

(10) A hallgatónak a diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat bevezetőjében
nyilatkoznia kell arról, hogy munkája során csak olyan forrásokat használt fel,
amelyekre az irodalomjegyzékben hivatkozott, vagy amelyeket a bibliográfiában
feltüntetett. Plágium esetén a diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat elégtelen
érdemjegyűnek tekintendő, az alkalmazandó eljárást az egyetem Plágium
szabályzata [rögzíti].

SOE Plágium szabályzata: SZABÁLYZAT A HALLGATÓI PLÁGIUMRÓL
http://nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/rektori/szmszm/Plagium_szabalyzat_120125.pdf
[a link utóellenőrzése: 2021.10.05.]

• 1.§ A Szabályzat tárgyi hatálya
(1) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az egyetem által meghirdetett képzési
területeken a hallgatók […] mint szerzők által írásban (elektronikusan és/vagy
nyomtatva) beadott szellemi termékre (házi dolgozat,
diplomamunka/szakdolgozat/tanári portfolió/TDK dolgozat/disszertáció, a továbbiakban
egységesen: dolgozat).
• 3. § A plágium fogalma
(1) Plágiumként értelmezendő az az eset, amikor a hallgató úgy használja fel mások
(beleértve a hallgatótársak) szellemi termékét, hogy nem jelöli meg annak eredeti
forrását. Akár tudatosan, akár nem tudatosan teszi ezt, valójában saját szellemi
teljesítményeként tünteti fel mások eredményét, azaz más személy szellemi
tulajdonával él vissza.

• (2) A plágium esetei:
- szó szerinti idézet esetén a szerző nem jelöli meg annak forrását, és nem használ
idézőjelet;
- szövegrészlet parafrazálása, azaz a szerző saját szavaival átfogalmazott, nem szó
szerinti átvétele esetén hiányzik a hivatkozás annak forrására;
- statisztikai adat vagy ábra, illetve illusztráció átvétele esetén nincs hivatkozás annak
forrására.
(3) Amennyiben szó szerinti idézet esetében a szerző hivatkozik annak forrására, de
elmaradnak az idézőjelek, nem beszélhetünk plágiumról, csak hivatkozási
anomáliáról, hiányosságról, amelynek kezeléséről az adott kar saját szabályozó
dokumentum útján gondoskodhat.

•

4. § A plágium szankcionálása

(1) Az egyetem/kar a plágium minden formáját elítéli függetlenül annak
súlyosságától, és az alábbiak szerint szankcionálja:
a) megtagadja a dolgozat befogadását,
b) az a) pontban foglalt szankció mellet a hallgató ellen fegyelmi eljárást rendel(het)
el.
A dolgozat befogadásának megtagadása és a fegyelmi eljárás indítása nem érinti a
szerzői jogsértés miatti egyéb, az egyetem/kar vagy más sértett által
kezdeményezhető eljárás (polgári jogi, szabálysértési jogi, büntetőjogi) megindítását.

•

6. § Plágium elkerülése

(1) A korrekt hivatkozás és a plágium elkerülése érdekében a hallgatói dolgozatok
esetében mindenkor be kell tartani a szakirodalmi hivatkozás alapelveit, amelyek a
következők:

a) az adott szakterület által elfogadott hivatkozási konvenciók figyelembe vételével
írásművében a hallgatónak jeleznie kell, amennyiben más szerző által korábban
publikált, vagy más módon közzétett (pl. nyilvánosan elhangzott szóbeli közlés)
bármilyen gondolatot, elméletet, véleményt, érvet vesz át, akár annak bemutatása,
ismertetése, vagy egyéb módon történő felhasználása céljából;
b) a hivatkozás szükséges szó szerinti idézet vagy parafrazált szövegrészlet
esetében is;
c) a hivatkozás elengedhetetlen akkor is, ha valamely statisztikai adatot vagy ábrát,
illusztrációt használ fel a szerző más forrásból;

d) a felhasznált műveket nem elég az irodalomjegyzékben feltüntetni, a szövegen
belül is pontosan tudatni kell az olvasóval, hogy az idézetek, illetve
átfogalmazott gondolatmenetek honnan származnak, azaz, teljes megfelelésnek
kell lenni a szövegben hivatkozott és a bibliográfiában felsorolt források között;

e) szó szerinti idézet esetén a szövegben a szerző vezetékneve, a mű megjelenési
éve és az oldalszám feltüntetése szükséges. Ez utóbbi a gondolati hivatkozásban
fejezetszámmal helyettesíthető;
f) a záró- és szakdolgozatok első lapján a dolgozatot benyújtó hallgató nyilatkozik
arról, hogy záró- ill. szakdolgozatát a szerzői jogok és a kar fentebbi elveinek
maradéktalan figyelembevételével készítette el, valamint hogy jelen
nyilatkozatát törvény előtti teljes felelősségének tudatában teszi.

A SOE 4 karának (BPK, EMK, LKK, FMK ) hatályos szakdolgozati szabályzatai

Jellemzően az adott szakterülethez, illetve az adott
szakterületet reprezentáló szakfolyóiratok hivatkozási
módszertanához igazodva alkották meg a karok
szakdolgozati szabályzataikat.

SOE BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR (BPK):
http://bpk.uni-sopron.hu/szakdolgozat-zarodolgozat-informaciok [a link utóellenőrzése: 2021.10.05.]

2. ÚTMUTATÓ A DOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ (PDF)
3. A DOLGOZATOKBAN ALKALMAZOTT HIVATKOZÁSI REND (PDF)
A záró-/szakdolgozatok és a diplomamunkák készítése során
az APA (American Psychological Association) referenciastílust használják.

SOE ERDŐMÉRNÖKI KAR (EMK):
http://emk.uni-sopron.hu/-dokumentumok [a link utóellenőrzése: 2021.10.05.]

Diplomaterv sablon ↓ (word)
Szerzői jogi nyilatkozat ↓ (word)

SOE LÁMFALUSSY SÁNDOR KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR (LKK):
http://lkk.uni-sopron.hu/downloadmanager/details/id/2267/m/2240
[a link utóellenőrzése: 2021.10.05.]

Útmutató – a diplomadolgozat/szakdolgozat/záródolgozat/házi dolgozatok készítéséhez (pdf – 2021.09.20.)

SOE FAIPARI MÉRNÖKI ÉS KREATÍVIPARI KAR (FMK):
http://skk.uni-sopron.hu/szakdolgozat-es-diplomamunka
[a link utóellenőrzése: 2021.10.05.]

Szakdolgozat / Diplomamunka - Nyilatkozat önálló munkáról (docx)
SOE-FMK Szakdolgozatok-Diplomamunkák készítése (pdf)

Diploma Repozitórium a SOE Központi Könyvtárának honlapján:
http://diploma.uni-sopron.hu/view/faculty/
[a link utóellenőrzése: 2021.10.05.]

A Diplomamunka Repozitórium a Soproni Egyetemen és jogelődjein megvédett és
elfogadott szakdolgozatokat (diplomamunkákat) tartalmazza:
- szabadon hozzáférhetően a dolgozat azonosításához szükséges ún.
metaadatokat (ki és milyen címen, hol s mikor készítette el, ill. adta be
dolgozatát);
- az egyetem IP-cím-tartományaiból elérhetően a dolgozat teljes szövegű
változatát, többnyire PDF formátumban.

Javasolt már az egyetemi tanulmányok elején megismerni a szabályzatokat, s
a tanulmányok során készítendő beadandó dolgozatokat ezek tartalmi-formai
előírásainak megfelelően elkészíteni.
Kiváló segítséget adnak ehhez a munkához az Információkeresés- és közlés c.
tantárgyhoz kapcsolódó szabadon hozzáférhető anyagok
a SOE Központi Könyvtárának honlapján.

Segédletek az Információkeresés- és közlés c. tantárgyhoz
kapcsolódóan a SOE Központi Könyvtárának honlapján:
http://konyvtar.uni-sopron.hu/informaciokereses-es-kozles
[a link utóellenőrzése: 2021.10.05.]
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Csermely Péter et al.: Kutatás és közlés a természettudományokban. Budapest, 1999, Osiris
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? 2. kiad. Budapest, 2012, Partvonal
Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve. 3. átd. kiad. Budapest, 2018, Osiris
Gyurgyák János: A tudományos írás alapjai: útmutató szemináriumi és tudományos diákköri
értekezést, szakdolgozatot és disszertáció íróknak. Budapest, 2019, Osiris

• Majoros Pál: Tanácsok, tippek, trükkök nem csak szakdolgozatíróknak avagy a
kutatásmódszertan alapjai. Budapest, 2011, Perfekt
• Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Hogyan írjunk, hogy megértsenek? Hogyan
beszéljünk, hogy meghallgassanak? Hogyan levelezzünk, hogy válaszoljanak? 2., jav. Kiad.
Budapest, 2009, Kossuth
• Tomcsányi Pál: Általános kutatásmódszertan. Az ismeretalkotás és –közlés tudományszaktól
független elmélete és gyakorlata. Gödöllő, 2000, Szent István Egyetem
• Wimmer Ágnes – Juhász Péter – Jeney Johanna: Hogyan írjunk…? 101 tanács
(szak)dolgozatíróknak. Budapest, 2009, Alinea
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