
 
 

 
 

DLA értekezés útmutatója 

a mesterművet kísérő értekezés és a mestermű tartalmi követelményeiről 

MOME Doktori Iskola 

kiadta: Tillmann József CSc egyetemi tanár, 2016, frissítve: 2022. 08. 01. 

 

Az egyetemi doktori szabályzat 10. § (3) bekezdése szerinti jogkörömben eljárva, a mesterművet kísérő 

értekezéssel és a mesterművel szemben támasztott követelményekről az alábbi útmutatót adom ki. 

A mesterművet kísérő értekezésben a jelöltnek a mesterműhöz kapcsolódó  

- kutatásairól, új tudományos (alkotói) eredményeiről kell beszámolnia. Az értekezés a mestermű 

és a létrehozását eredményező alkotói folyamat, s az ennek során alkalmazott kutatások, kísér-

letek bemutatását tartalmazza.  

- Terjedelme: legalább 100.000, legfeljebb 300.000 karakter (képanyag nélkül). 

A mestermű önálló és eredeti alkotás, amely magas fokú mesterségbeli tudást bizonyít. 

  

Az értekezésnek tartalmaznia kell: 

- a mestermű létrehozásának okát, az alkotó által készített problémafeltárást, az ahhoz kapcsolódó 

kutató, felmérő, elemző munkák leírását, eredményeit; 

- a megvalósult alkotás verbalizálható programját; 

- a mestermű kontextusainak bemutatását; 

- a mestermű létrehozásához végrehajtott technológiai kísérletek leírását és bemutatását; 

- a mestermű létrehozásában közreműködők és teljesítményük részletes felsorolását (tervezéstől 

a kivitelezésig), részvételük arányának meghatározásával; 

- a mestermű fotó- vagy video-dokumentációját, másolatait tartalmazó dokumentációt, melyből a 

mestermű megtekintése nélkül a mű megismerhető, továbbá az eredeti mű fellelhetőségének 

helyét és identifikációs adatait. 

 



 
 

 
 

A mesterművet kísérő értekezés címoldalán fel kell tüntetni a szerző nevét és az értekezés címét, a téma-

vezető nevét, tudományos/művészeti fokozatát, a doktori iskola nevét, a készítés helyét és idejét.  

Az értekezésnek tartalmaznia kell a doktori téziseket magyar és angol nyelven, továbbá az értekezés 

absztraktját szintén magyar és angol nyelven (ez utóbbit nyelvenként maximum 1500 karakter terjede-

lemben).  

 Az irodalomjegyzékben a felhasznált irodalom mellett szerepeltetni kell a jelölt tudományos közlemé-

nyeit, illetve önálló alkotásainak és/vagy kiállításainak jegyzékét is. 

A mesterművet kísérő értekezéshez fénykép, ábra és más dokumentumgyűjtemény is tartozhat, a köte-

lező terjedelmi határokon túl, szövegközi ábrák, táblázatok - amennyiben nem haladják meg az értekezés 

terjedelmének ¼-ét – a terjedelembe beszámítanak, azon túl függeléknek számítanak annak ellenére, 

hogy szövegközi elhelyezést nyertek. 

Az eredményeket egységesen, önmagában érthető rendszerben kell bemutatni, az új megállapításokat 

tételesen, a jelölt alkotásaira építve. 

A kinyomtatott és digitális formátumban beadott értekezés része az aláírt Eredetiségi nyilatkozat. Lásd 1. 

számú melléklet alább. 

 

A benyújtás módja:  

A mesterműhöz kapcsolódó értekezést és a doktori téziseket egybekötve négy nyomtatott példány-

ban, szabadon választható formátumban kell benyújtani. E mellett elektronikusan öt különálló, vé-

dett pdf A formátumú file-ban kérjük a következőket (konvertáláshoz tutorial: https://www.yo-

utube.com/watch?v=T72QukTFdtc):  

1. értekezés,  

2. tézisek magyarul (az értekezés címlapjával),  

3. tézisek angolul (az értekezés címlapjának angol nyelvű fordításával),  

4. mestermű dokumentáció (címlappal: jelölt neve, mestermű címe, témavezető neve, tudomá-

nyos/művészeti fokozata, doktori iskola neve, dátum) 

5. frissített alkotói portfólió. 

https://www.youtube.com/watch?v=T72QukTFdtc
https://www.youtube.com/watch?v=T72QukTFdtc


 
 

 
 

6. Témavezetői nyilatkozat (társ-témavezetés esetén mindkét témavezetőtől) értekezés és mes-

termű dokumentáció benyújtásának jóváhagyásáról. 

7. MOME Campus kártya leadása 

Az eljárás lezárása után az értekezésből egy-egy példányt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Könyvtára 

és a Doktori Iskola őriz.  

1. számú melléklet:  

(Az értekezésbe kötve, aláírva kérjük beadni.)  

EREDETISÉGI NYILATKOZAT 

 

Alulírott …………………….. (szül. hely, idő: ……………………., anyja neve: …………………………, szem. ig. 

szám: ……………………..), a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskola doktorjelöltje kijelentem, 

hogy a ……………………………………….. ..................................című doktori értekezésem saját művem, 

abban a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint vagy azonos 

tartalommal, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megje-

löltem.  

Kijelentem továbbá, hogy a disszertációt saját szellemi alkotásomként, kizárólag a fenti egyetem-

hez nyújtom be. 

Kelt: …………………………….. 

 

…………………………….. 

doktorjelölt aláírása 

  



 
 

 
 

2. számú melléklet: 

(Külön az értekezéstől, aláírva kérjük beadni.)  

TÉMAVEZETŐI NYILATKOZAT 

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÉS MESTERMUNKA DOKUMENTÁCIÓ BENYÚJTÁSAKOR 

 

Alulírott 

Név: 

Beosztás: 

Témavezetett neve: 

Értekezés címe: 

Mestermunka címe: 

Ezúton nyilatkozom, hogy a doktorjelölt a MOME Doktori Iskola részére benyújtott doktori értekezé-

sét jóváhagyom, benyújtásra alkalmasnak ítélem. 

 

…………………………….. 

Témavezető aláírása 

 

A doktori mestermunka dokumentációt megismertem, benyújtásra alkalmasnak ítélem.  

 

…………………………….. 

Témavezető aláírása 

 

Kelt: ………………………………………… 

 


