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Bevezetés 

A szakdolgozat fontos szerepet játszik az egyetemi tanulmányok befejezésében. 

Megtalálhatók benne az egyetemi évek alatt felhalmozott információk, a könyvtárakban töltött 

órák és egyben a szakmai gyakorlatok is. Ugyanakkor tükrözi a témavezető tanárok áldozatos 

munkáját is, valamint az ehhez kötődő együttműködést a diák és a koordinátor között. 

 

A szakdolgozat elkészítése 

 

1. A dolgozat koordinálása 

A szakdolgozat a kulcsa a munka világába való belépésnek, meg kell felelnie az egyetemi 

diplomán feltüntetett szakképzettségnek. Ezért nagy fontosságot kell tulajdonítani a szakdolgozat 

elkészítésének, szerkesztésének és bemutatásának.  

A témavezető tanár segítségével, a dolgozatot már minimum hat hónappal a leadási 

határidő előtt el kell kezdeni. A témavezető tanár (csak doktori fokozattal rendelkező oktató 

lehet) köteles a dolgozat elkészítését irányítani és felügyelni minden fázisában, megadni a 

lehetőséget diákjának a konzultálásokra a kutatás és a dolgozat elkészítésének érdekében. Abban 

az esetben, ha a szakdolgozat két témavezető tanár koordinálása alatt készül, legalább az 

egyiküknek doktori fokozattal kell rendelkeznie.  

A hallgató köteles a dolgozatot vagy annak részeit szabályos időközönként, annak 

különböző kidolgozási szakaszaiban bemutatni tanárának, a végleges formát pedig időben 

elkészíteni. Amennyiben a témavezető tanár és a hallgató nem tud optimálisan együttműködni, 

ezt tudatni kell a dékáni hivatalban a leadási határidő előtt legalább három hónappal, hogy 

lehetőség legyen új témavezető tanárt kinevezni. 

 

2. A szakdolgozat szerkesztése    

A szakdolgozat kötelezően eredeti, tudományos és gyakorlati jellegű írás. A tartalom és a 

szerkesztési mód meg kell, hogy feleljenek az előírt követelményeknek. A dolgozatnak tükröznie 

kell a hallgató azon képességeit, hogy tömören és koherens módon mutassa be a téma releváns 

részeit, miután elolvasta erre a szakterületre vonatkozó összes szakirodalmat. A dolgozatnak 

tartalmaznia kell a különböző szakirodalomban megjelenő elméletek és irányzatok közötti 
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összefüggéseket, és ezeket konkrét, gyakorlatias jellegű érvekkel, esetleg példákkal kell 

alátámasztani.  

A dolgozat elkészítése több szakaszban történik. Az első döntő jellegű lépés a témával és 

a címmel kapcsolatos. A dolgozatok témáit a témavezető tanárok javasolják. A témaválasztás 

lehet a hallgató döntésének eredménye is, ha az érdeklődésének megfelelő téma nem szerepel a 

javaslatok listáján. Ez utóbbi esetben a témavezető tanárnak a beleegyezése is szükséges. 

A szakdolgozatban használt szakkifejezéseket, fogalmakat kötelező magyarázatokkal 

ellátni, azok a fogalmak kivételével, amelyek egyértelműen már elfogadottak és közismertek a 

szakterület keretén belül. Kerüljük viszont a túl sok, terhelő magyarázatot, ezért ha a kiválasztott 

szakterület túl leszűkített jellegű, a dolgozat bevezető részében is be lehet vezetni egyes kulcs-

szakkifejezések használatát. A meghatározásokat akkor javasolt a dolgozatba foglalni, amikor a 

szöveg logikája, értelme ezt megengedi, megakadályozva ezáltal azt, hogy a Bevezető definíciók 

sorozatává váljon. Ezért a lábjegyzeteket is lehet arra használni, hogy magyarázatokat adjunk a 

szakkifejezések használatával kapcsolatban, amikor ezek esetleg megszakítanák a szöveg logikus 

levezetését. 

 

3. Javaslatok a dolgozat szerkesztéséhez 

A következő szabályokat javasoljuk a szöveg szerkesztésével kapcsolatban: 

 Kezdetben készítsünk egy tartalomjegyzék vázlatot, amelyet lehet majd változtatni a 

dolgozat elkészítése közben 

 Fogalmazzuk meg kezdetben azt, amit szeretnénk, és amit tudnánk írni a témáról, a 

dolgozat többi része e körül fog majd felépülni 

 Minden egyes bekezdés utáni szövegrészben próbáljunk egy gondolatot követni (ne 

legyen viszont olyan paragrafus sem, ami csupán egy mondatból áll) 

 Olyan címeket adjunk a fejezeteknek és alfejezeteknek, amelyek teljesen lefedik azok 

tartalmát 

 Ne használjunk túlkomplikált, „mutatványos” nyelvezetet, mellőzzük a felkiáltásokat, 

iróniát és a felfüggesztett mondatokat, nyelvezetünk legyen könnyen értelmezhető, a 

szavakat használjuk alapjelentésükben 

 Mindig magyarázzunk meg egy használt fogalmat első alkalmazáskor 
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 Ne használjunk személyünkre vonatkozó kifejezéseket, mint például: „én úgy gondolom 

hogy...”, „én azt hiszem hogy...” hanem inkább személytelen kifejezéseket: „ezek a 

konklúziók vonhatók le...”, „következtetésként ezek fogalmazhatók meg...” 

 Egy alfejezet minimum 1 oldalt tartalmazzon  

 Kérjük a dolgozatot koordináló tanárok segítségét a dolgozat felépítéséhez, kérjük a 

szakvéleményezését a dolgozat minden szakaszában. 

 

4. A dolgozat felépítése 

A dolgozat terjedelme 50 és 70 oldal között lehet, ehhez csatoljuk a mellékleteket, a 

rövidítések listáját, a táblázatokat és grafikonokat, melyek a dolgozat maximum 20 %-át tehetik 

ki.  

A szakdolgozat a következő részekből tevődik össze: 

A dolgozat borítója 

- az 1-es számú melléklet szerinti előírásokat tartalmazza 

A témavezető tanár neve, fokozata  

A végzős hallgató neve (a személyazonosító okmányban feltüntetett teljes név) 

A fedőlapon fekete színű díszkötésen aranyozott színű betűk szerepeljenek 

Belső fedőlap 

- tartalmazza a borítólapon szerepelteket, kiegészítve a dolgozat címével, melyet a lap 

átfogóinak metszéspontjában kell elhelyezni. A címet román- és magyar nyelven is fel 

kell tüntetni. Ezeket az oldalakat nem kell megszámozni. 

- az ezt követő oldalakat (tartalomjegyzék, bevezetés stb.) a következők szerint kell 

létrehozni: általában egy államvizsga dolgozat 3-5 fejezetből áll. Ajánlott, hogy az 

elméleti és a gyakorlati rész közötti arány körülbelül 40-60 % között legyen. Figyeljünk a 

fejezetek közötti egyensúly megtartására (az alfejezetek és az oldalszámok arányosak 

legyenek). 

A dolgozat fejezeteinek részei 

Bevezetés – néhány bevezető mondatot tartalmaz, a téma választásával kapcsolatban, a kutatás 

fontosságáról, a dolgozat felépítésének bemutatásáról 

I fejezet – általánosságok, a választott témának történelmi háttere 
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II fejezet – elméleti rész, a dolgozat témájával kapcsolatos elméletek és tanulmányok szintézise, 

szakkifejezések meghatározása, hipotézisek feltárása 

III fejezet – a dolgozat témájának kidolgozása 

IV fejezet – a dolgozat gyakorlati része: a kutatás gyakorlati része, esetleg tartalmazhat 

esettanulmányokat 

A III. és a IV. fejezeteket össze lehet vonni egyetlen fejezetbe, a szerkezetük és a sokrétűségük 

függvényében. 

Javaslatok 

A fejezetek terjedelme maximum 10-15 oldal legyen, míg az alfejezetek 2-4 oldal 

terjedelemmel rendelkezzenek. 

Tartalom 

A dolgozat 3. oldalán tüntessük fel, de csak a dolgozat végén szerkesszük meg, amikor 

már végleges az oldalszámok rögzítése, használva az MS Word rendszert, benne az 

„insert/reference – „Index and tables” opciókat. Az opciók megkönnyítik az esetleges 

aktualizálásokat abban az esetben, ha a dolgozat szerkezete esetleg még változik. 

Bevezetés 

Ezt a részt célszerű a tartalmi fejezetek után megírni; a bevezetőben röviden bemutatjuk a 

téma fontosságát, leírjuk a kiválasztott szakterület kutatásának aktuális stádiumát. 

Megemlíthetjük a témaválasztás okait és a kutatásunk fontosságát. A bevezetés 2-3 oldalt 

tartalmazhat, román és magyar nyelven egyaránt. 

Rövidítések listája 

Azokat a rövidítéseket tartalmazza, amelyeket a dolgozatban használtunk (intézmények 

megnevezésére vonatkozók, jelzők, betűszavak, stb.) 

Ezeket magyarázatokkal kell ellátni, például: ha a dolgozatban megjelenik az KKV – Kis- és 

középvállalkozások 

Táblázatok listája 

Itt szerepel az összes táblázat, amelyet a dolgozatban használtunk, feltüntetve azok 

számát és címét valamint az oldalszámot, ahol a dolgozatban megtalálható. 
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Ábrák és grafikonok listája 

Tartalmazza a címmel és oldalszámmal ellátott összes ábrát, listát és grafikont. Ez a lista 

elkészíthető az MS Word rendszer segítségével, ezen a menün belül: „Insert/Index and tables”, 

„Tables of figures/tables” opció felhasználásával. 

Konklúziók és javaslatok 

 Ez a dolgozat összefoglalóját tartalmazza, röviden bemutatja az egész elemzés 

levezetését, és jó, ha saját tapasztalatokra épülő személyes javaslatokat is tartalmaz, amelyeket a 

jövőbeli szakértő szemszögéből tesz a dolgozat szerzője. 

Bibliográfia 

Azokat a forrásanyagokat tartalmazza, amelyek a dolgozat dokumentációjában 

felhasznált, ábécé sorrendbe feltüntetve. Amikor egy azonos szerző különböző tanulmányaiból 

idézünk, kronológiai sorrendben tüntetjük fel az ő műveit minden azonosító információ 

kíséretében. 

A források, amelyek a bibliográfiában szerepelnek csoportokra oszthatók és ezek a 

következők lehetnek: Monográfiák, könyvek, tankönyvek, internetes oldalak, egyes szervezetek 

vagy társaságok képviselőivel elkészített interjúk, szakmai beszámolók vagy jelentések, esetleg 

információk a szakmai gyakorlat színhelyéről. 

A bibliográfiát a következő minta alapján készítjük. A könyveket ábécé sorrendben tüntetjük 

fel, a szerző vezetékneve alapján: 

1. Smith, M. – Puckó L. (2010)  Egészségturizmus, gyógyászat, wellness, holisztika, Akadémiai 

Kiadó, Budapest. 

2. Snack, O. – Baron, P. – Neacşu, N. (2001) Economia turismului, Editura Expert, Bucureşti. 

3. Stănciulescu, G. (2002) Managementul operaţiunilor în turism, Editura ALL BECK, Bucureşti. 

Tanulmányokat, kötetben publikált tudományos kutatások: 

1. Rucci, A. J. – Kirn, S. P. – Quinn, R.T (1998) The Employee Customer - Profit Chain at Sears In 

Howard Business Review, Ianuarie / Februarie 1998, pp. 83-97. 

Törvények: 

1. *** Legea nr. 571 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 

2003.   

Internetes oldalak: 

1. http://www.bnr.ro/Rata-dobanzii-de-referinta-a-BNR,-istoric-3336.aspx - Banca Naţională a 

României, Letöltve: 2015.02.11. 
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Egyéb bibliográfiában használható források: egyes szervezetek vagy társaságok képviselőivel 

elkészített interjúk, szakmai beszámolók vagy jelentések, esetleg információk a szakmai 

gyakorlat színhelyéről. 

Mellékletek 

Olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek a dolgozat elkészítéséhez hozzájárultak. 

Számozásuk az oldal jobb felső részén történjen a következő minta alapján: „1-es számú 

melléklet”. Ezek a mellékletek listájára kerülnek, ami a dolgozat végén lesz található, a 

tartalomjegyzék után, oldalszámmal és címmel ellátva. 

A mellékletek között szerepelhetnek olyan kérdőívek is, amelyek a kutatásban szerepet 

játszottak, dokumentumok másolatai, esetleg űrlapok, amelyek a pénzügyi és könyvelési 

részekhez tartoznak, statisztikák stb. 

Nyilatkozat a dolgozat hitelességéről 

Kézirat formájában kell csatolni a dolgozathoz. Tartalmaz egy olyan nyilatkozatot, 

amiben a hallgató garantálja azt, hogy a dolgozatot nem másolta más szerző munkájából (nem 

plágium), vagy nem egy már más által bemutatott dolgozat teljes egészében. 

 

5. A dolgozat szerkesztése 

A dolgozat szerkesztése kétoldalas módban az alábbi szempontok szerint történik:  

Oldalbeállítások:  

Papírméret: A4, 80-120 g/m
2
 

Margók: fent (top) 2 cm, lent (bottom) 2 cm, bal oldal (inside) 3,5 cm, jobb oldal (2 cm), Élőfej  

(Header) 1,5 cm, Élőláb (Footer) 1,5 cm. 

Betűformázás: Times New Roman betűtapus, normál, 12-es betűméret, sorkizárt. Fejezetcímek 

esetén: Times New Roman, félkövér, 12-es betűméret. 

Bekezdés: térköz nélkül választjuk el egymástól a bekezdéseket, tabulátorral;  

Sorköz: 1,5-ös sorköz. Javaslat: egy bekezdés maximum 10 sort tartalmazzon, és egyetlen 

gondola kifejtésére épüljön. A mondatok világosak, logikusak legyenek és ne túlzottan hosszúak.  

Fejezetek: mindig új oldalon kezdődjenek. A fejezetek számozása a mellékelt modellnek 

megfelelően történik.    
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Hivatkozás: akkor alkalmazzuk, amikor a szakirodalomból ötleteket merítünk, definíciókat 

veszünk át. Kétféle hivatkozásról beszélhetünk: átveszünk egy szöveget, amelyet utána 

értelmezünk vagy használunk egy szöveget a saját magunk által elmondottak 

alátámasztására/fenntartására. A szabályoknak megfelelően, mindkét esetben meg kell jelölni 

világosan a szerző nevét és a forrást.  

A szövegben zárójelben kell feltüntetni a szerző vezetéknevét és az évszámot (Friedl – Steininger, 

2002:165).  

Amennyiben a forrásnak nincs szerzője, mert a forrás, egy hivatalos dokumentum, folyóirat, egy 

weboldal stb., akkor az alábbi példa szerint kell eljárni:  

1
***Acţiunea UE împotriva schimbărilor climatice, Sistemul comunitar de comercializare a 

emisiilor, Ediţia 2009, Comisia Europeană, pp. 11. 

2
http://www.icao.int/Act_Global (Letöltve: 2010.02.01.) 

A lábjegyzeteket továbbá használhatjuk fogalmak, megnevezések stb. magyarázata céljából is:  

3
SITA (Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques) - repülőtéri utaskezelést a 

légiközlekedési informatikai rendszereket fejlesztő informatikai vállalat. 

Lábjegyzetek formázása: Times New Roman betűtípus, 10-es betűméret, sorkizárt. 

Táblázatok és ábrák középre zárva, a számozás és cím felül, a táblázat/ábra alá pedig a forrás 

kerül.  

 

1. ábra: A low-cost járatok százalékos piaci részesedése  az összes európai járatok esetében  

 

Forrás: IFR, Eurocontrol /Statfor, 2007 
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6. táblázat: A forgóeszközök elemeinek részaránya 

Részarányok  2007 2008 2009 

Készletek aránya 18.55 % 10.29 % 24.32 % 

Követelések aránya 14.00 % 39.05 % 9.13 % 

Pénztár és bankszámlák aránya  33.55 % 14.30 % 2.44 % 

Rövidtávú pénzügyi befektetések aránya 0 % 0 % 0 % 

Forrás: saját számítás a MILDON K.F.T. 2007-2009-es periódusra vonatkozó pénzügyi mérlegei alapján 

 

Amennyiben a táblázatban/ábrán szereplő információ a saját kutatás eredményeiből származik, a 

forráshoz azt írjuk: saját forrás/saját szerkesztés.  

Formázás: táblázatok/ábrák címe: Times New Roman, félkövér, dőlt 11-es betűméret; forrás: Times 

New Roman, normál, dőlt, 10-es betűméret. 

A táblázatokat és az ábrákat külön kell megszámozni. Az így bemutatott információk 

nem haladhatják meg a 10-15%-ot a dolgozat terjedelméből. Ha ezeknek mégis jelentős szerepük 

van a dolgozatban, akkor függelékként csatolhatóak. A végleges dolgozat pdf formátumban egy 

CD-re másolandó. A CD-t a borítékkal együtt a dolgozat második fedőlapjára ragasztjuk, mind a 

CD-re, mind a borítékra fel kell tüntetni a hallgató nevét. 
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6. A dolgozat megvédése 

A szakdolgozatot a témavezető tanár írásos beleegyezésével meghatározott időn belül le 

kell adni az egyetem titkárságán, továbbá a dolgozat bemutatása a szakdolgozat elkészítésének 

módszertana szerint történik.  

Az témavezető tanár értékeli és osztályozza a dolgozatot, hogy aztán a bizottság megadja rá a 

végleges jegyet. A dolgozat megvédésén való részvétel csak sikeres írásbeli vizsga esetén 

lehetséges. A bemutatóra szánt maximális idő 10-12 perc, a bemutatás audio-vizuális eszközök 

segítségével is történhet (számítógép, video, projektor). A megvédéshez egy maximum 12-15 

oldalas PowerPoint (PPT) bemutatót kell elkészíteni. A PPT anyaga szabadon elkészíthető. 

Ajánlott, hogy az írás 5-6 méterről látható legyen, a betűk mérete minimum 14-es méretű legyen, 

a szövegben ne legyenek helyesírási hibák, legyen összhang a szövegen belül, a képek és az 

ábrák eloszlásában. 

A szóbeli megvédés legyen dinamikus, lényegre törő, világos megfogalmazású, anélkül, 

hogy az információ leolvasása csak a képernyőről történjen vagy más segédeszközök 

felhasználásával. Továbbá figyelni kell az öltözetünkre, megjelenésünkre, a gesztikulációra, a 

hanghordozásra, amely legyen moderált és hallható.  

Rövid idő alatt, 1-2 percben össze kell foglalni a dolgozat mondanivalóját, a hangsúlyt a 

kutatási részre kell fektetni. A végszó a következtetéseké és azoké a javaslatoké legyen, amelyek 

felmerültek és megfogalmazódtak a dolgozat írása során. A végén az előadó megköszöni a 

hallgatóság figyelmét. 

  A bemutató után következnek a kérdések és a hozzászólások a bizottság és a hallgatóság 

részéről. Nagyon fontos, hogy a kérdések lényegre törőek és pontosak legyenek, hiszen az adott 

válaszok bizonyítják a felkészültség szintjét és a hallgató képességeit. A logikusan és koherensen 

megfogalmazott válaszok tárgyilagosak legyenek. A választ a kérdezőkhöz kell intézni, ezért 

javasolt a szemkontaktus megtartása a beszélgetés közben. 

 

7. Végső rendelkezések 

A bizottság megvizsgálja a dolgozatot minőség, eredetiség, szerkesztés és felépítés 

szempontjából, valamint a bemutatás stílusát, módját és aspektusait. Megjegyzendő az, hogy a 

bemutatás módja, a hallgató magabiztossága is befolyásolja a végleges jegy megállapítását. 
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A dolgozat megvédésének eredménye a bizottság tagjai által javasolt jegyek átlaga. A 

szakdolgozatra adott végleges osztályzat két jegy átlaga: a dolgozatra és annak megvédésére 

adott jegy. 

Az államvizsga szervezésének módszertana szerint, óvás esetében csak a dolgozat 

kerülhet újra elbírálásra, nem annak a megvédése is, ez utóbbi miatt óvást nem lehet benyújtani.  

A tanulmányok sikeres befejezése egy új lépés a karrier felépítéséhez vezető úton, esetleg 

a tanulmányok folytatásának kezdetét is jelentheti. Ezért azt szeretnénk, hogy a végzős hallgatók 

együtt örüljenek oktatóikkal ennek a pillanatnak, a sikeres dolgozat elkészítése után, hogy aztán 

ugyanolyan sikereket érjenek el a magiszteri képzésük végén is! 
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1-es melléklet – szerkesztési modell  

 

Fedőlap – fekete 

Felirat – aranyozott színű betűk 
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