
1 
 

TVSZ  5. számú melléklete 
 

Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmé-
nyek 

 
A tanszékek által kiírt pályatételeket bármelyik hallgató kidolgozhatja és benyújthatja. For-
mailag meg kell felelni a szakdolgozattal szemben támasztott követelményeknek. A pályadí-
jak összegét a Szenátus állapítja meg. A dolgozatokat név nélkül, jeligével ellátva kell leadni, 
mellékelve zárt borítékban a jeligéhez tartozó nevet. 
 
Az alapvizsga dolgozatra vonatkozó formai követelmények: 
 
Az alapvizsga dolgozatra ugyanazok az előírások vonatkoznak, mint a szakdolgozatra, a kö-
vetkező eltérésekkel: 
a) a terjedelem 30-60 oldal közötti, ettől eltérni a szaktanár hozzájárulásával lehet; 
b) a dolgozatot egy fűzött példányban kell leadni. 
 
A szakdolgozat szaktárgyát, a témát, illetve a címet az osztatlan teológia szakon a 9. félév, az 
alapszakon az 5. félév elején kell kiválasztani. Az erről szóló nyilvántartó lap a Rektori Hiva-
talban elérhető. A kitöltött és a tanár által aláírt nyilvántartó lapot a Rektori Hivatalban kell 
leadni. Az osztatlan szakon a 9-10-11-12. félévben, az alapszakon az 5-6. félévben legalább 
négy alkalommal,  a témavezető szaktanárnál konzultáción kell részt venni, ezt a leckekönyv-
ben a tanár és a tantárgy megjelölésével fel kell tüntetni, illetve annak teljesítést igazoltatni. A 
szakdolgozati konzultációk idejét, témáját, teljesítését  a nyilvántartó lapon is rögzíteni kell. 
 
A témavezetők a 9. félévben október végéig tanszékenként két témát jelölnek ki. A hallgatók 
vagy ebből választanak, vagy más témát a szaktanár egyetértésével. 
 
A dolgozat leadási határideje: az utolsó szemeszter vége, az időpontot a Szenátus határozza 
meg.  
 
A szakdolgozat témájának módosítását az illetékes tudományintézet engedélyezheti abban az 
esetben, ha a hallgató az új témában már jelentős kutatási anyagot, illetve előrehaladást tud 
felmutatni. Az osztatlan szakon a 10. félév előtt, az alapszakon az 5. félévben szeptember 
végéig köteles ezt írásban kérni, mellékelve az új témához kapcsolódó anyagot, valamint erről 
a témavezető tanár írásos értékelését és ajánlását. Későbbi témamódosítás nem lehetséges. 
 
A szakdolgozattal szemben támasztott formai követelmények: 
 

• A szakdolgozatot a hallgatók kötelesek számítógépen nyomtatva leírni A/4-es oldalakra, 12-es 
betűméret másfeles sorköz110.000-130.000 (szóközökkel számított) karakter formátumban. 

• A szakdolgozat címlapja a következő adatokat tartalmazza: az intézmény megnevezése, a 
szakdolgozat készítőjének neve, a dolgozat címe, a "Szakdolgozat" megjelölés, a témavezető 
tanár neve, tanszéke és a dolgozat elkészítésének az időpontja.  
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• Ettől a témavezető tanár egyértelmű hozzájárulásával, indokolt esetben lehet eltérni. 
• A dolgozaton belül a jegyzeteket, utalásokat számozással kell ellátni vagy az oldalak alján, 

vagy a fejezetek ill. a dolgozat végén kell elhelyezni. 
• A dolgozat része egy rövid záró összefoglalás, amely felsorolja a dolgozat elkészítése során 

feltárt legfontosabb felismeréseket, utal a még további fel nem dolgozott témakörökre, kérdé-
sekre. 

• A dolgozathoz tartozik az irodalomjegyzék. Az irodalomjegyzéket a szerzők neve szerinti 
abc-rendben, vagy a megjelenés szerinti időrendben kell összeállítani. A felhasznált irodalom 
címszó alatt csak azok a művek, cikkek tüntethetők fel, amelyeket a dolgozat készítője tény-
legesen elolvasott, felhasznált; ezen kívül irodalom csak elkülönítve, ún. további irodalom, 
vagy kapcsolódó irodalom címszó alatt tüntethető fel. 

• A dolgozat tartalomjegyzéke, amely kötelezően a lapszámozást is tartalmazza, elhelyezhető a 
dolgozat végén, az irodalomjegyzék után, vagy pedig a dolgozat elején a címlap 

• Amennyiben a dolgozat mellékleteket is tartalmaz (pl. térképek, grafikai anyagok) ezeket is 
fel kell tüntetni külön a tartalomjegyzékben vagy folyamatos, vagy elkülönített lap-
számozással kell ellátni. 

• A dolgozat utolsó oldala (a lap tetején kezdve és a lap alján befejezve) a következőket 
tartalmazza: „Hallgató neve", "Összefoglaló a ... évben a  tanszéken készített  című szak-
dolgozatról". Ez a szakdolgozat tömör, tartalmi összefoglalása, amely felsorolja a dolgozat 
elkészítése során feltárt legfontosabb felismeréseket, utal a még további fel nem dolgozott 
témakörökre, kérdésekre. 
 
A dolgozatot a hallgató köteles két fűzött példányban és elektronikusan is (CD, DVD) elké-
szíteni.  
 
A szakdolgozat megvédése: 

• A szakdolgozat megvédésével a hallgató bizonyítja, hogy az adott témakört és annak szakte-
rületét önállóan feldolgozta, a kapcsolódó irodalmat ismeri, az ezzel kapcsolatos kérdésekben 
jártas, a dolgozatban leírt felismeréseit bizonyítani tudja. 

• Az opponens olyan lelkészi vagy más szakvégzettségű, lehetőleg tudományos fokozattal ren-
delkező szakember lehet, aki a szakterület elismert szakértője. Lehetőleg az intézménnyel 
munkaviszonyban nem álló személyt kell opponensnek felkérni. 

• Az opponens feladata, hogy a dolgozatot átolvassa, arról írásbeli értékelést adjon -
megfogalmazzon néhány (1-3) kérdést a dolgozattal kapcsolatosan, javaslatot tegyen az ér-
demjegyre. 

• A szakdolgozatot szaktárgyanként létrehozott vizsgabizottság előtt kell megvédeni. 
A szakdolgozati vizsgabizottság legalább három tagból áll. Tagjai: a vizsgabizottság elnöke, a 
témavezető szaktanár és egy vagy több oktató. Ha az opponens jelen van, ő is tagja a vizsga-
bizottságnak, de nem lehet a bizottság elnöke. A szakdolgozati vizsgabizottság elnökének 
tudományos fokozattal kell rendelkeznie. Az elnök feladata a bizottság egybehívása, a védés 
vezetése és jegyzőkönyvezése. A szakdolgozat megvédése az Akadémián történik, a védés 
időtartama minimum 20, maximum 40 perc. Az opponens személyéről és a vizsgabizottság 
összetételéről, az illetékes tanszékvezető javaslatának figyelembevételével a Szenátus dönt. 

• A szakdolgozat megvédésére akkor kerülhet sor, ha azt az opponens legalább elégségesre ér-
tékelte.  

• Az opponens értékelését és a kérdéseket a vizsgázó és a szakdolgozati vizsgabizottság a 
megvédés előtt legalább 3 nappal megkapja. 
A szakdolgozat minősítése: az opponens által adott érdemjegy és a szakdolgozati vizsgabi-
zottság tagjai által külön-külön javasolt érdemjegy átlaga.  
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1. Sárospataki Református Teológiai Akadémia -   ………tanév  1. oldal 
Szakdolgozat értékelő lap 
 
A dolgozat szerzője:  
Szakja:  
A dolgozat címe:  
A témavezető neve:  
Az opponens neve:  
 
I. 
I. Az elfogadhatóság szempontjai: 
A dolgozat plagizál? igen nem
Hiányoznak-e a tudományos dolgozattól elvárt alapvető  ( a  főszövegen kívül 
a járulékos: tartalomjegyzék, irodalomjegyzék, rezümé, egyéb)  részek ? 

igen nem

Tartalmaz-e a dolgozat  olyan helyesírási, nyelvtani, stilisztikai hibákat, ame-
lyek a megértést akadályozzák? 

igen nem

Ha bármelyik kérdésre a válasz IGEN, akkor a dolgozat értékelése elégtelen. Ebben az 
esetben az értékelő írásban indokolja válaszát! 
II. 
Az értékelés szempontjai Szerezhető 

pontszám 
Szerzett 
pontszám 

A felépítés, szerkezet értékelése (0-10 pont) 
Arányosság, folyamatosság, egység, tagolás 5  
A tartalom, a gondolatmenet logikai felépítése 5  
A téma feldolgozásának értékelése (0-30 pont) 
A téma feldolgozásának színvonala 15  
A dolgozat tartalmát lefedi-e a megadott téma és cím? 2  
A tézisek világos megfogalmazása 3  
A tudományterületnek megfelelő   terminológia használata 2  
A hivatkozások következetes, megfelelő   használata 3  
A következtetések megalapozottsága 5  
A kifejezés, kivitelezés értékelése (0-10 pont)
Stílus, nyelvhelyesség, helyesírás 5  
A dokumentáció ( hivatkozás, idézetek, a felhasznált irodalom) 3  
A járulékos részek (borító, belső címlap, tartalomjegyzék, mot-
tó, rezümé, irodalomjegyzék, mellékletek ) igényes megjelení-
tése 

2  

A szakirodalom felhasználásának értékelése ( 0-10 pont)
Jártasság a szakirodalomban 5  
Az irodalom feldolgozottsága, kritikai elemzése és használata  5  
Összesen  

60 
 

Javasolt érdemjegy:  
Az elért pontok átszámítása 
0-30 pont: elég-
telen 

31-37 pont: elég-
séges 

38-44 pont: 
közepes 

45-51 pont: jó 52-60 pont: jeles

 
Sárospatak,             év...............hónap.....nap 
                                                                                                   az értékelő opponens  aláírása 
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Sárospataki Református Teológiai Akadémia - ……tanév                                     2. oldal 
Szakdolgozat értékelő lap 
 
A dolgozat szerzője:  
Szakja:  
A dolgozat címe:  
A témavezető neve:  
Az opponenes neve:  
 
III. 
Szöveges értékelés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. 
A záróvizsgára ( védésre ) feltett kérdések: 
1.  
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
(A kérdések feltevése kötelező!  A TVSZ 29§ 6.p. alapján a dolgozat védésének kérdéseit 
a vizsgázó 24 órával a védés előtt megkapja.) 
 
Sárospatak,             év...............hónap.....nap 
                                                                                                   az értékelő opponens  aláírása 
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Sárospataki Református Teológiai Akadémia -   ………….    tanév                        1. oldal 
 
Szakdolgozat értékelő lap 
A dolgozat szerzője:  
Szakja:  
A dolgozat címe:  
A témavezető neve:  
I. 
I. Az elfogadhatóság szempontjai: 
A dolgozat plagizál? igen nem
Hiányoznak-e a tudományos dolgozattól elvárt alapvető  ( a  főszövegen kívül 
a járulékos: tartalomjegyzék, irodalomjegyzék, rezümé, egyéb)  részek ? 

igen nem

Tartalmaz-e a dolgozat  olyan helyesírási, nyelvtani, stilisztikai hibákat, ame-
lyek a megértést akadályozzák? 

igen nem

Ha bármelyik kérdésre a válasz IGEN, akkor a dolgozat értékelése : elégtelen. Ebben az 
esetben az értékelő írásban indokolja válaszát! 
II. 
Az értékelés szempontjai Szerezhető 

pontszám 
Szerzett 
pontszám 

A felépítés, szerkezet értékelése (0-10 pont) 
Arányosság, folyamatosság, egység, tagolás 5  
A tartalom, a gondolatmenet logikai felépítése 5  
A téma feldolgozásának értékelése (0-30 pont) 
 
A téma feldolgozásának színvonala 15  
A dolgozat tartalmát lefedi-e a megadott téma és cím? 2  
Az állítások világos megfogalmazása 3  
A tudományterületnek megfelelő   terminológia használata 2  
A hivatkozások következetes, megfelelő   használata 3  
A következtetések megalapozottsága 5  
A kifejezés, kivitelezés értékelése (0-10 pont) 
 
Stílus, nyelvhelyesség, helyesírás 5  
A dokumentáció ( hivatkozás, idézetek, a felhasznált irodalom) 3  
A járulékos részek (borító, belső címlap, tartalomjegyzék, mot-
tó, rezümé, irodalomjegyzék, mellékletek ) igényes megjelení-
tése 

2  

A szakirodalom felhasználásának értékelése (0-10 pont)
Jártasság a szakirodalomban 5  
Az irodalom feldolgozottsága, kritikai elemzése és használata  5  
Összesen 60  
Javasolt érdemjegy:  
Az elért pontok átszámítása 
0-30 pont: elég-
telen 

31-37 pont: elég-
séges 

38-44 pont: 
közepes 

45-51 pont: jó 52-60 pont: jeles

 
Sárospatak,             év...............hónap.....nap 
                                                                                            az értékelő  témavezető aláírása 
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Sárospataki Református Teológiai Akadémia -   …………..tanév                         2. oldal 
Szakdolgozat értékelő lap 
 
A dolgozat szerzője:  
Szakja:  
A dolgozat címe:  
A témavezető neve:  
 
III. 
Szöveges értékelés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sárospatak, 20…  …………………….                         ……………………………………..            
                                                                                         az értékelő témavezető aláírása 


