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SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar  
Tájrendező és kertépítő BSc szak 

 

 

A SZAKDOLGOZATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI ÉS 

FORMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

I. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 

A dolgozat címe 

⎯ A dolgozat tartalmának, mondanivalójának tömör kifejezése (amennyiben a 

cím nem egyértelműen igazít el a témakört illetően, akkor szükséges 

magyarázó alcím adása). 

 

Bevezetés 

⎯ A dolgozat témakörének a dolgozat címénél részletesebb meghatározása. 

⎯ A témaválasztás indokolása. 

⎯ A kifejtés menetének és logikájának rövid ismertetése. 

⎯ A szakdolgozat középpontjában álló téma tárgyalásához szükséges fogalmak, 

modellek, elemzési módszerek, értékelési eljárások, elméletek felsorolása. 

 

1. Szakirodalom feldolgozása 

⎯ A témakörben közölt hazai és külföldi publikációk, tanulmányok szintézise.  

⎯ A hasonló területen végzett vizsgálatok tapasztalatainak értékelése.  

 

2. Vizsgálat/helyzetelemzés/adottságok feltárása 

⎯ Problémafeltárás. 

⎯ A kialakult konfliktusok bemutatása. 

⎯ A konfliktusok feloldási lehetőségének vizsgálata. 

 

3. Szintézis/értékelés 

⎯ A kutatási módszertan specifikálása (amennyiben a szerző vizsgálatai során 

komolyabb módszertani apparátust alkalmazott). 

⎯ Szerző saját intuíciói alapján előfeltételezések, hipotézisek megfogalmazása. 

 

4. Javaslatok/eredmények/fejlesztési elképzelések 

⎯ A megalapozott – tényekkel és érvekkel alátámasztott – megállapítások 

ismertetése. 

⎯ Szerző személyes állásfoglalásának megjelenítése. 

⎯ Az eredmények részletes kifejtése vagy a tervek bemutatása. 

 

Összefoglalás 

⎯ A dolgozat eredményeinek összefoglalása, a dolgozat lezárása. 

⎯ Az elért eredmények és a kapcsolódó témakörök alapján további vizsgálati 

irányok kijelölése. 

 

Irodalomjegyzék 

⎯ A dolgozatban szereplő hivatkozások visszakeresést elősegítő források 

jegyzéke (könyv, cikk, tanulmány, terv stb.). 

 

7. Mellékletek (nem kötelező) 

⎯ módszertani dokumentációk bemutatása (térképek, tervek, felhasznált kérdőív, 

interjúvázlat, elvégzett számítások stb. közlése); 
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⎯ azon ábrák, táblázatok, dokumentumok stb. megjelenítése, amelyek a dolgozat 

megértéséhez mindenképpen szükségesek, ugyanakkor a dolgozat egy adott 

fejezetével/alfejezetével szoros kapcsolatba nem hozhatók vagy túlságosan 

részletezők és nagy számuk miatt nehezen olvashatóvá tennék a szóban forgó 

fejezetet; 

⎯ azon ábrák, táblázatok, dokumentumok stb. megjelenítése, amelyek a dolgozat 

egy adott fejezetével/alfejezetével ugyan szoros kapcsolatba hozhatók, 

formájuk (pl. A3-as) és/vagy terjedelmük (kettő vagy több oldal) miatt 

azonban mellékletbe kívánkoznak. 

 

Terjedelem 

⎯ A szakdolgozat terjedelme mellékletek nélkül 40–50 oldal. 

⎯ Az egyes részek terjedelme:  

Tartalomjegyzék 1 oldal, 

Bevezető 1–2 oldal, 

  Szakirodalom feldolgozása 5–7 oldal, 

  Vizsgálat és szintézis 20–26 oldal, 

  Javaslatok/Eredmények 11–12 oldal, 

  Összegzés 2 oldal, 

  Annotáció maximum 2 oldal, 

Mellékletek a dolgozat terjedelmének 15%-át nem haladhatják meg. 

 

8. Annotáció (az annotáció nem része a szakdolgozatnak) 

⎯ Összefoglalja a dolgozat célkitűzését, módszertanát, felépítését és eredményeit 

azon személyeknek, akik a dolgozattal formálisan kapcsolatba kerülnek, de a 

dolgozat egészének áttanulmányozására nincs lehetőségük (pl. vizsgabizottság 

egyes tagjai), illetve a dolgozat iránt – pl. annak címe alapján – érdeklődést 

mutatók számára. 

⎯ A bevezetésben és az összefoglalásban szereplő témakörökből építkezik 

anélkül, hogy megfogalmazásában jelentős mértékben átfedne az említett 

dolgozatrészekkel. 

 

FIGYELEM!  

A szakdolgozat elégtelennel való minősítését vonja maga után: 

⎯ A dolgozat több mint egy bekezdés (kb. 3–4 mondat) terjedelemben szó 

szerinti formában vagy azt megközelítő módon idegen műből építkezik az 

eredeti forrásnak a megfelelő szövegrésznél és az irodalomjegyzékben való 

megjelölése nélkül (plágium).  

 

A szakdolgozat elégtelennel való minősítését vonhatja maga után az alábbi körülmények 

fennállása: 

⎯ A dolgozatban a főbb részek nem azonosíthatók. 

⎯ A dolgozat egyes főbb részei közötti összhang súlyosan sérül (pl. a dolgozat 

címében jelzett témakört csak minimális terjedelemben fejti ki a jelölt, vagy az 

elméleti felvezetésben ismertetett fogalmak, módszerek és modellek csak 

marginálisan kerülnek felhasználásra). 

⎯ A dolgozat több oldal terjedelemben folyamatosan csak egy idegen műből 

építkezik (még ha Szerző a forrást a megfelelő szövegrésznél és az 

irodalomjegyzékben is megjelöli). 

⎯ A dolgozat alapvető tárgyi tévedések sorozatát tartalmazza az elméleti vagy a 

gyakorlati rész vonatkozásában. 

⎯ A dolgozat terjedelme az elvárásoktól eltér. 
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⎯ A dolgozatban a helyesírási, a nyelvtani, a stilisztikai és/vagy a szerkesztési 

hibák bántónak minősíthetők, esetleg már a megértést is veszélyeztetik. 

 

 

II. FORMAI KÖVETELMÉNYEK 

1. Címlap 

⎯ Külső címlap: a „szakdolgozat” megnevezésén, a szerző nevén és az évszámon 

kívül mást nem tartalmazhat – lásd e tájékoztató 1/A. mellékletét. 

⎯ Belső címlap: szerepel rajta az Egyetem, a Kar és a Tanszék neve, Szerző 

neve, szakja és specializációja, a dolgozat címe, valamint a Konzulens neve és 

az évszám lásd e tájékoztató 1/B. mellékletét. 

 

2. Tartalomjegyzék 

⎯ A szakdolgozat belső címlapját követi a tartalomjegyzék. 

⎯ A tartalomjegyzékben az egyes fejezetek címeihez az oldalszámokat jelölni 

kell, az oldalak számozása a belső címlap és a mellékletek kivételével minden 

oldalon kötelező. 

⎯ A fejezeteket, az alfejezeteket (arab számokkal) számozni kell, ennek 

mélysége a dolgozat jellegétől függ. Az alfejezeten belüli bontás feltétele, 

hogy egynél több alpontot tartalmazzon. A tartalomjegyzékkel kapcsolatban 

elvárás, hogy csak három szintig jelenítse meg a tagolást (például 2.3.1 alpont). 

 

3. A szövegtörzzsel kapcsolatos formai követelmények 

⎯ A szakdolgozatot egyoldalasan kell nyomtatni. 

⎯ Az oldalaknál 2,5 centiméteres (felső, alsó, bal, jobb) margót kell alkalmazni, a 

lap bal szélén további 1 centiméteres kötésbeni (gutter) margóval. 

⎯ A diplomamunka betűtípusára kötelező megkötés nincs, bármely jól olvasható, 

hagyományos megjelenésű típus használható. Az ideális betűméret Times New 

Roman 12 pontnak megfelelő. 

⎯ A szakdolgozat A/4-es formátumban, másfeles sortávolsággal készül. 

⎯ Az áttekinthetőség érdekében a szöveget bekezdésekre kell tagolni. 

 

4. Ábrák, táblázatok, képek, tervek 

⎯ Az ábrákat, a táblázatokat és a képeket be kell számozni és a számokat a 

szövegben a vonatkozó helyen fel kell tüntetni. 

⎯ Külön felhívjuk a figyelmet a pontos hivatkozásokra (lásd később). 

⎯ Öt-hatnál több ábra, táblázat vagy kép esetében célszerű ábra-, táblázat-, és 

képjegyzéket készíteni, amelyet a tartalomjegyzék után kell közölni. 

⎯ Az ábrák, a táblázatok, a képek, a térképek, a tervek címét és forrását fel kell 

tüntetni. 

⎯ A tervek tetszőleges grafikával készülhetnek, de egyértelműen értékelhetőek 

legyenek. 

 

5. Hivatkozások 

⎯ A szakdolgozat valamennyi olyan megállapítására (mondataira, bekezdéseire, 

adataira), amelyeket Szerző más művekre támaszkodva ír, egyértelműen 

hivatkozni kell. 

⎯ A hivatkozás a vonatkozó szövegrész végén zárójelben a szerző vezetékneve, 

az évszám és az oldalszám feltüntetésével történik (Szerző1Vezetéknév – 

Szerző2Vezetéknév, 2002. 85.old.). Három vagy több szerző esetén a második 

szövegközi hivatkozástól kezdődően az első szerző megnevezése után et. al. 

kifejezéssel rövidíthető a hivatkozás (Szerző1Vezetéknév et. al., 2002). 

Egyazon szerző két, azonos évben kiadott publikációjára az évszám után írt 
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„a”, illetve „b” jelzéssel hivatkozunk. (SzerzőVezetéknév, 2002a). A 

hivatkozás a vonatkozó szövegrész helyett (azonos formában) az adott oldalon 

lábjegyzetben is szerepelhet. 

 

6. Irodalomjegyzék 

⎯ Az irodalomjegyzék azon szakirodalmi publikációk és tanulmányok részletes 

specifikálása, amelyekre a dolgozat szövegében – ideértve a szövegközi 

ábrákat, táblázatokat, terveket, térképeket, a közölt statisztikai adatokat és 

becsléseket, illetve a mellékletek tartalmát is hivatkozás történik. (Az 

irodalomjegyzék nem tartalmazza a nem hivatkozott, csak 

háttérolvasmányként szolgáló publikációkat, azaz csak olyan művet 

tartalmazhat, amelyre a főszövegben hivatkozás történt!)  

⎯ A hivatkozott művek a szerzők ABC sorrendjében szerepelnek az 

irodalomjegyzékben. 

⎯ A művek szerepeltetésekor a szerző nevét írjuk előre (magyar szerzők esetén a 

teljes nevet, külföldi szerző esetén csak a vezetéknevet és a keresztnév 

kezdőbetűjét), ezt közvetlenül a megjelenés évszáma követi zárójelben. 

Kettőspont után következik a cím, a kiadó neve és a kiadás helye, valamint 

folyóiratcikkek esetén az évfolyam és az oldalszám. (Példák szerepelnek az 

1/C. mellékletben.) 

⎯ A szerző nélküli írásműveknél használható az „Anonymus” szó a szerző(k) 

helyén. Törekedni kell azonban a szöveg szerzőjének, szerkesztőjének (utóbbi 

esetben a szerk., vagy az angol ed. rövidítést is szerepeltetni kell a név után) az 

azonosítására. 

⎯ Internetes források esetén is szükséges a szerző és a cím megjelölése, ennek 

hiányában a honlapot vagy a portál nevét kell szerepeltetni. Szükséges továbbá 

az internetes cím (URL) és a letöltés dátumának feltüntetése. Az internetről 

hivatkozott oldalakat le kell tölteni, hogy az a konzulens vagy a bíráló által a 

szerzőnél visszakereshető legyen. 

⎯ Bizonyos esetekben hasznos lehet – az előfordulási gyakoriságtól függően – 

speciális technikai kifejezések jegyzékével (szószedettel) és/vagy rövidítések 

jegyzékével kiegészíteni a dolgozatot. Ezt célszerű az irodalomjegyzék előtt 

szerepeltetni. 

 

7. Egyéb követelmények 

⎯ A szakdolgozatot egy példányban fekete keménykötéssel (klasszikus 

szakdolgozat-kötés) kell leadni, valamint egyidejűleg elektronikusan is egy 

példányban az összes aláírt melléklettel egybefűzött egy PDF állomány 

formájában fileküldővel (mammutmail, wetransfer, toldacuccot stb.) az 

illetékes tanszék e-mail címére megküldeni.  

⎯ A bekötött szakdolgozat illetve a PDF állomány az alábbi dokumentumokat az 

alábbi sorrendben kell, hogy tartalmazza: 

 

1. Első oldal:   Belső címlap 

2.    Aláírt Szakdolgozat/diplomaterv leadási nyilatkozat 

3.    Tartalomjegyzék 

4.    Szakdolgozat szövegtörzs 

5.    Irodalomjegyzék 

6. Utolsó oldal:  Aláírt Könyvtári nyilatkozat 
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1/A melléklet: A külső címlap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZAKDOLGOZAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerző Neve 

2009 
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1/B melléklet: A belső címlap 

 

Szent István Egyetem 

Tájépítészeti és Településtervezési Kar 

...... Tanszék Times New Roman 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÍM Times New Roman 26 
(esetleg alcím Times New Roman 18)  

 

 

 

 

 

 

 

Konzulens: Times New Roman 16 

 

Belső bíráló: Times New Roman 16 

 

Külső bíráló: Times New Roman 16 

 

Tanszékvezető: Times New Roman 16 

 

 

 

 

 

 

 

Szerző Neve Times New Roman 16 

specializáció 
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1/C. melléklet: Példák az irodalomjegyzék helyes hivatkozásaira 

 

⎯ Bél Ferenc – Derék János – Ügyes Béla (1997): Tájépítészet a számok tükrében, Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest. 

⎯ Buda Elemér (1999a): A madárvándorlás hatása a kertépítők versenyképességére. 

Ornitológiai tájékoztató, 12. évf. 3. sz. március. 

⎯ Buda Elemér (1999b): Madarat tolláról? Mezőgazda Kiadó, Budapest 

⎯ Vetkatraman, N. (1991): IT-induced Business Reconfiguration. In: Scott Morton, M. S. 

(ed.): 

⎯ The Corporation of the 1990s: Information Technology and Organizational 

Transformation. Oxford University Press, New York. 

⎯ Weicher, M. – Chu, W. W. – Lin, W. Ch. – Le, V. – Yu, D. (1995): Business Process 

⎯ http://www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=5341218 2009. március 12. 

⎯ Wernerfelt, B. (1984): The Ressource Based View of the Landscape Strategic 

Management Journal, Vol. 5. No. 2, pp. 171-180. 


