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ÚTMUTATÓ A SZAKMAI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

1. Általános előírások 

 

A dolgozat terjedelme - a formai követelményeket figyelembe véve - minimum 15, maximum 

30 oldal lehet, ami a Bevezetés első oldalától az Összefoglalás utolsó oldaláig értendő. Azok a 

pályamunkák, amelyek nem érik el a meghatározott minimális terjedelmet vagy hosszabbak a 

meghatározott maximális oldalszámnál, automatikusan kizárásra kerülnek. 

 

2. Formai követelmények 

 

A dolgozatot számítógépen, szövegszerkesztő alkalmazásával kell elkészíteni,  

Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal, 1,5-es sorközzel, sorkizárt 

formázással. 

Címlap 

A dolgozat címlapján kérjük feltüntetni a dolgozat címét 14-es betűnagysággal, magyar 

nyelven, valamint a lap alján a szerző megnevezését, valamint a készítés dátumát: év, hónap, 

nap megjelölésével. 

 

3. A dolgozat felépítése 

 

 Címlap 

 Tartalomjegyzék 

 Táblázatok jegyzéke 

 Ábrajegyzék 

 Bevezetés 

 Fejezetek 

 Összefoglalás 

 Irodalomjegyzék 

 Mellékletek 
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Az oldalszámozás a Bevezetéssel, 1. oldalszámmal kezdődik. Az oldalszám a lap aljára 

középre kerüljön. A margó minden oldalon 2,50 – 2,50 cm. A mellékletben táblázatok, ábrák, 

egyéb olyan dokumentumok szerepeltethetők, amelyek a dolgozat mondanivalójának 

illusztrálására szolgálnak, de nem képezik a dolgozat érdemi részét. 

A dolgozatot a tudományos munkákkal szemben elvárt követelményeknek megfelelően kell 

elkészíteni. 

 

4. Helyesírás 

 

A helyesírás, a stílus és a fenti formai követelmények a bírálat szempontjai között 

szerepelnek. 

A helyesírást illetően a magyar nyelvű dolgozatok esetében az MTA által kiadott, legújabb „A 

magyar helyesírás szabályai" című kiadvány az irányadó. 

 

5. Hivatkozások 

 

Minden egyes idézett részhez két hivatkozás tartozik: 

 egy szövegközi rövid (in-text) [csak név és évszám] 

 egy kapcsolódó részletes hivatkozás külön a dolgozat végén a  

Bibliográfia / Felhasznált Irodalom részben (after-text) 

Hivatkozás könyvre: 

Szerző neve (Kiadás Éve) Mű címe. Kiadás helye, Kiadó. Oldalszám. ISBN 

Hivatkozás könyvrészletre: 

Szerző neve (Kiadás éve) Tanulmány címe. In: Könyv szerkesztőjének neve. Könyv címe. 

Kiadás helye, Kiadó. Oldalszám tól-ig. ISBN 

Hivatkozás folyóiratcikkre: 

Szerző neve (Megjelenés éve) Cikk címe. Folyóirat, Évfolyam száma. Szám. Tól-ig 

oldalszám. ISSN 

Hivatkozás elektronikus tartalomra/weboldalra: 

Szerző neve [ha nincs akkor weboldal neve] (Kiadás éve). Cím, Letöltve: URL (Utolsó 

letöltés: dátum) 


