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DIPLOMAMUNKA TARTALMI, FORMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 

FORMA 

 

- A külső borítón címként fel kell tüntetni DIPLOMAMUNKA szót, lentebb a hallgató 

nevét, valamint a diplomamunka elkészítésének évszámát a hallgató neve alatt.  

-  A bekötött dolgozat gerincén szerepeljen a hallgató neve 

-  A címlap a mellékelt forma szerint. 

-  A számítógéppel írt diplomamunkát esztétikus formában, keményfedeles fekete bőr- vagy 

vászonkötésben kell beadni. 

 A4-es papír, egy oldalas nyomtatás, másfeles sortávolság, sorkizárt, alul, felül és 

jobboldalon 2,5 cm-es, baloldalon 3 cm-es margót kell hagyni.  

-  A diplomamunka terjedelme (irodalomjegyzék, ábrák és táblázatok nélkül) 6000-10000 

szó legyen (betűtípus: Times New Roman, betűnagyság:13-as, sorköz: 1,5-ös).  

 

 

SZERKEZET 

 

A diplomamunka fejezetei: 

  

• Tartalomjegyzék (a fejezetek oldalszámainak feltüntetésével) 

• Rövidítések jegyzéke 

• Bevezetés 

• Irodalmi áttekintés 

• Anatómiai áttekintés 

• Pathofiziológiai áttekintés 

• Képalkotó eljárások (rtg, UH, CT, MR) 

• Célkitűzések 

• Anyag és módszer 

• Eredmények 

• Megbeszélés 

• (Függelék, mellékletek) 

• Irodalomjegyzék 

• (Köszönetnyilvánítás) 

• (Nyilatkozat) 

 

- Sorszámozás arab számozással célszerű a lap alján, jobb oldalon, a belső borítók és a 

mellékletek kivételével.  

- Az áttekinthetőség érdekében a szöveget bekezdésekre kell tagolni (első sora balról 5-10 

mm-el behúzva). 

- A fejezeteket, alfejezeteket jelölése számozással történik, annak mélysége a dolgozat 

jellegétől függ, de a három szintet lehetőleg ne haladja meg (pl. 1.1.2.) 

- A nem önálló eredmények forrását pontosan meg kell jelölni.  

- Az irodalmi hivatkozások szöveg közben növekvő számozással történnek. 

- Az irodalomjegyzék tartalmazza az idézett közlemények szerzőinek nevét (a keresztnév 

kezdőbetűjével), az idézet teljes címét, a folyóirat nevét, a kötet- és oldalszámot, a 

megjelenés évét. 

 Amennyiben könyvre hivatkozik, a könyv szerzőjét, címét és kiadóját is fel kell tüntetni. 

 Az irodalmi hivatkozások száma lehetőleg ne legyen 20-nál kevesebb, illetve 50-nél több. 

 

 
Összeállította: Orvosi Képalkotó Intézet, 2017. 



 

 

 

DEBRECENI EGYETEM 

 ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 

<intézet vagy tanszék neve, ahol a diplomamunka készült> 
(13-as betűnagyság, Times New Roman betűtípus, 1,5-ös sorköz) 

 
 

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak 

képalkotó diagnosztikai analitika specializáció 
(13-as betűnagyság, Times New Roman betűtípus, 1,5-ös sorköz) 

 

 
 

 
 

a diplomamunka címe 
(13-as betűnagyság, Times New Roman betűtípus, 1,5-ös sorköz) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

<aláírás> 

       hallgató neve 

                  évfolyam 

 
 

 

 
 

 

 

<aláírás> 

témavezető neve 

beosztása 

intézeti pecsét 

<aláírás> 

intézet/tanszékvezető neve 

beosztása 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Debrecen, évszám 
(13-as betűnagyság, Times New Roman betűtípus, szimpla sorköz) 

 


