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MESTERMUNKA – WEBOLDAL 

Tartalmi és szerkezeti elvárások 

Legutóbbi módosítás: 2021. 09. 10. 

ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK 

A kommunikáció- és médiatudomány alapszak (BA) szakdolgozati követelményei – az egységes egye-

temi TVSZ alapján – lehetővé teszik, hogy médiainformatika specializáción a záródolgozati elváráso-

kat a hallgató egy gyakorlati munka („mestermunka”), illetve egy ehhez kapcsolódó szakdolgozat be-

nyújtásával teljesítse. Az alábbiakban azok az elvárások kerülnek bemutatásra, melyek a weboldal 

készítésével kapcsolatban érvényesek. 

A WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

A feladat egy, a hallgató által (1) tervezett, (2) létrehozott és (3) nyilvánosan elérhetővé tett (feltöl-

tött/publikált) weboldal elkészítése. A weboldal lehetőség szerint valamilyen valódi igény kielégíté-

sére készüljön! A weboldal elkészítéséhez használtható valamilyen, a hallgató által megfelelően is-

mert tartalomkezelő rendszer, illetve a hallgató maga is leprogramozhatja az oldalakat (amennyiben 

ez a megoldás megfelel a célnak). A kész munkát (1) nyilvánosan elérhetővé kell tenni az interneten, 

illetve (2) az oldal fájljait DVD-re írva csatolni kell a dolgozathoz. 

A weboldalnak nincsenek szigorú terjedelmi korlátai, ugyanakkor a munkának mindenképpen tartal-

maznia kell: 

– Egy kezdőoldalt, illetve legalább 3 aloldalt; 

– Valamilyen menürendszert az oldalon való navigáláshoz; 

– Az oldal céljainak megfelelő vizuális elemeket; 

– Az oldalról kimutató linkeket; 

– Valamilyen beágyazott tartalmat (pl. videót, közösségi médiatartalmat); 

A weboldal alapvetően kétfajta módon készíthető el: 

– Statikus oldal HTML5, CSS és JavaScript felhasználásával – ebben az esetben a forráskódot 

olyan módon kell kommentelni, hogy jól kiolvashatók legyenek belőle a fontosabb tartalmi 

elemek, funkciók. 
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– WordPress tartalomkezelő rendszerrel készült oldal – ezen belül 3 lehetőség van: 

1. Saját sablon/téma fejlesztése kódolással – ebben az esetben a forráskódot a statikus 

oldalakhoz hasonlóan kommentelni kell; 

2. Valamilyen létező sablonból kiindulva child theme fejlesztése; 

3. Valamilyen sitebuilder használata – ebben az esetben az alkalmazott változtatások-

nak mindenképpen látványosnak és jól megindokoltnak kell lenniük.  

A választott módszernek minden esetben az oldal funkcióján kell alapulnia. Az weboldalnak minden 

esetben esztétikusnak, egységesnek, és az adott arculathoz messzemenően illeszkedőnek kell lennie. 

A weboldalt minden esetben optimalizálni kell mobileszközökön való használatra is! 

A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

A szakdolgozat főszövegének minimális terjedelme 20 gépelt oldal. A szöveg szerkesztésével, formá-

zásával kapcsolatban a tudományos dolgozatokkal kapcsolatos általános elvárások érvényesek. 

A szakdolgozat fő céljai 

– Mutassa meg, hogy a szerző érti, és a szakmai elvárásoknak megfelelően használja a webol-

dalak tervezéséhez és kialakításához kapcsolódó fogalmakat! 

– Demonstrálja a szerző jártasságát az weboldalak tervezésével kapcsolatos alapelvek, eszkö-

zök és munkafolyamatok terén! 

– Demonstrálja a szerző jártasságát a szakmai diskurzusban a megfelelő szakirodalmi források 

felhasználása által! 

– Mutassa meg, hogy a szerző ismeri a webes tartalmak létrehozásának kortárs technológiáit, 

trendjeit! 

– Mutassa meg, hogy a szerző ismeri, és képes a gyakorlatban megfelelni azoknak az elvárások-

nak, amelyek egy weboldal kialakításával szemben elvárásként jelentkeznek! 

A szakdolgozattal kapcsolatos tartalmi elvárások 

– Mutassa be a konkrét weboldal megtervezése szempontjából kiemelten fontos elméleti ala-

pokat, figyelembe veendő tényezőket, kihívásokat különös tekintettel a webergonómiai, 

használhatósági, esztétikai, illetve adatkezelési kérdésekre! 

– Mutassa be a weboldal tervezésének folyamatát az igényfelméréstől az átadásig/publikálásig, 

különös tekintettel azokra a szakmailag megalapozott, tudatos döntésekre, melyeket a szerző 

a mestermunka kialakítása során hozott! A tervezési folyamat bemutatásának mindenképpen 

tartalmaznia kell az alábbi elemeket: 

– Az elkészített weblap menüstruktúrája / oldaltérképe (sitemap); 

– Az elkészített főbb oldalak drótváza (wireframe); 



Mestermunka – Weboldal 

3 / 3 

– A dolgozat elkészítéséhez a szerzőnek legalább 10 szakmai forrást kell feldolgoznia, melyek 

közül legalább 2 idegen nyelvű. Az idézés és a forrásokra való hivatkozás a tudományos dol-

gozatokkal kapcsolatos általános előírásoknak megfelelően történjen! 

 


