
TÁJÉKOZTATÓ A DIPLOMADOLGOZATRÓL 

NEMZETKÖZI KÉT, ILLETVE HÁROM IDEGENNYELVŰ KONFERENCIATOLMÁCS SZAK 

 

Diplomadolgozat-követelmények 

 

1. A hallgatónak tanulmányai befejezéseként 60-65 000 betűhely terjedelmű (kb. 30 

gépelt oldal) diplomadolgozatot kell készítenie anyanyelvén.  

2. A diplomadolgozat készítéséhez a hallgató konzulens(eke)t köteles választani, akivel a 

dolgozat készítése során minimum 2 alkalommal konzultálnia szükséges.  

3. A diplomadolgozat témáját a hallgató a választott konzulenssel egyezteti, és a 

jóváhagyott témát a konzulens nevével együtt 2017. január 16-ig a titkárság részére e-

mailen (vegh@tfk.bme.hu) bejelenti.  

4. A diplomadolgozat elejére egy ún. plágiumnyilatkozat kerül, amelyben a hallgató 

nyilatkozik, hogy a benyújtott diplomadolgozat a saját, önálló munkája (ld. 1. számú 

melléklet).  

5. A kész dolgozat formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 

1,5 sorköz, 2,5 cm-es margó, előírt fedőlap (ld. 2. számú melléklet). 

6. A hivatkozások felsorolását a bibliográfiában az alábbi módon kérjük:  

Egy szerző esetén: 

Szerző vezetékneve, keresztneve kezdőbetűje. évszám. cím. kiadás helye: Kiadó 

Pl.: Bárdosi, V. 2012. A szótól a szövegig. Budapest: Tinta Könyvkiadó 

Több szerző esetén: 

Szerzők neve felsorolva egymás után évszám. cím. kiadás helye: Kiadó 

Pl.: Várnai, J. Sz. – Mészáros, A. É. 2011. Fordítókalauz. Budapest: Tinta Könyvkiadó 

Gyűjteményes kötet esetén: 

A cikk szerzőjének vezeték neve, keresztneve kezdőbetűje.: cím. In: Szerző(k) 

vezetékneve, keresztnev(ek) kezdőbetűje, (szerk.) évszám. cím. kiadás helye: Kiadó 

Pl.: Paksy, E.: A polifónia fogalma a fordításban. In: Károly, K. – Fóris, Á. (szerk.) 

2010. Nyelvek találkozása a fordításban. Budapest: Eötvös Kiadó  

Internetes hivatkozás esetén: 

Amennyiben a hivatkozott mű megjelent nyomtatott változatban is, a szokásos 

bibliográfia megadása mellett fel kell tüntetni az internetes elérhetőséget. Ha nem jelent 

meg nyomtatott változatban, akkor a letöltés dátumát is meg kell adni. 

Pl.: Terral, F. 2004. L’empreinte culturelle des termes juridiques. Meta Vol. 49. No. 4. 

876-890 http://id.erudit.org/iderudit/009787ar (letöltve: 2016. 09. 01.)  

Hivatkozás a szövegen belül: (Szerző vezetékneve, kiadás éve:oldalszám)  

Pl.: (Klaudy, 1999:35) 

mailto:vegh@tfk.bme.hu
http://id.erudit.org/iderudit/009787ar


Lábjegyzetben ne hivatkozzunk bibliográfiai adatra, hanem kiegészítő információkat, a 

szerző megjegyzéseit tüntessük fel.   

7. A dolgozatot összefűzve (spirálozva) két példányban kell leadni a titkárságon, továbbá 

elektronikus formában CD-n vagy DVD-n is mellékelni kell. 

8. A diplomadolgozat leadási határideje 2017. május 8. hétfő. A diplomadolgozat leadása 

nélkül a záróvizsga nem kezdhető meg! 

9. A diplomadolgozatot a hallgató záróvizsgán védi meg.  



1. sz. melléklet  

NYILATKOZAT A DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTŐJÉTŐL 

 

Alulírott, .…………………………………………, Neptun-kód: …………………… 

 

 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 

 

 

hogy a …………………..………………………………………………………………… 

címen benyújtott diplomadolgozat saját, önálló munkám, amelynek megírásakor a BME 

Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központja által előírt formai 

követelményeket betartottam.  

 

Tudomásul veszem, hogy plágiumnak számít: 

 szó szerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül, 

 tartalmi hivatkozás a forrás megjelölése nélkül, 

 más személy publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése. 

 

Tudomásul veszem, hogy bárminemű plágium előfordulása esetén diplomadolgozatomat 

visszautasítják. 

 

Kijelentem továbbá, hogy a diplomadolgozatom nyomtatott és elektronikus (CD-n/DVD-n 

beadott) példányai szövegükben, tartalmukban megegyeznek. 

 

Dátum: ……………….., 20…………………….. 

 

 

…………………………………. 

hallgató aláírása 

 

 

 

NYILATKOZAT A TÉMAVEZETŐTŐL 

 

Alulírott, …………………………………. kijelentem, hogy a diplomadolgozat felügyeletem 

alatt készült. A diplomadolgozat beadását támogatom. 

 

Dátum: ……………………, 20………………… 

 

 

…………………………………. 

témavezető aláírása 



2. sz. melléklet (ez törölendő) 

 

             

BME GTK 

Idegen Nyelvi Központ 

Nemzetközi két idegennyelvű konferenciatolmács szak 

 

 

 

DIPLOMADOLGOZAT 

 

 

 

 

Készítette: Minta Géza 
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