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1. Általános előírások
A TDK-dolgozat terjedelme a formai követelményeket figyelembe véve minimum 30, maximum 50
oldal terjedelmű 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.
A dolgozatot elektronikus formában kell a beadni.
A TDK dolgozatokat az Országos Tudományos Diákköri Tanács előírásainak megfelelő bírálati
szempontok alapján a kari TDT által meghatározott és felkért két külső bíráló bírálja el. A kari TDKn elhangzott előadásokat a kari TDT által szekciónként felkért és megbízott Bíráló Bizottság bírálja
el és pontozza. A kari Tudományos Diákköri Konferencia szekciónkénti végeredménye a dolgozatra
és az előadásra adott átlagpontszámok összesített eredménye alapján alakul ki.
2. A dolgozat felépítése
A TDK dolgozat a következő részekre tagolódhat:
• Címoldal
• Tartalomjegyzék
• Bevezetés
• Irodalmi áttekintés
• Anyag és módszer
• Eredmények
• Következtetések és javaslatok
• Összefoglalás
• Irodalomjegyzék
• Köszönetnyilvánítás
• Mellékletek (ha vannak)
• Nyilatkozat
A téma jellegétől függően a dolgozat beosztása módosulhat, de ebben az esetben is jól különüljön el
egymástól a saját vizsgálat eredménye az irodalmi forrásétól. A dolgozat terjedelme – a
mellékletekkel együtt – nem haladhatja meg az 50 oldalt!
2.1. Címoldal
Elkészítése a 1. melléklet szerinti.
2.2. Bevezetés
Itt írunk a téma előzményeiről, a témaválasztás indoklásáról, és a bevezetést a célkitűzés(ek)
pontos megfogalmazásával zárjuk.
2.3. Irodalmi áttekintés
A témával összefüggő irodalom feldolgozása szorosan kapcsolódjék a témához. E fejezet célja a
téma előzményének felkutatása, a vizsgált szakterületen elért hazai és nemzetközi eredmények
bemutatása. A munka során a hallgató a témához kapcsolódó irodalmak összefoglaló áttekintését
végezze el, rendezze saját logikai sorrendje szerint, az esetlegesen felmerülő szószerinti
idézeteket idézőjelbe tegye. Ha a szerző az adatokat, a megállapításokat, illetve az illusztrációt
más szerzőtől vette át, akkor a forrást mindig fel kell tüntetni.
Az irodalmi hivatkozás módjai:
• egy szerző nevére: (Kovács, 1999), vagy Kovács (1999),

•
•
•
•
•

két szerző esetén: (Kovács és Molnár, 2000), vagy Kovács és Molnár (2000)
több szerző esetén: (Kovács és munkatársai, 2001), vagy Kovács és munkatársai (2001)
egy megállapításra több szerző feltüntetése: (Kovács, 1999; Ács, 2004; Molnár, 2006)
egy szerzőnek ugyanazon évben megjelent több munkájára hivatkozás: a szerző neve, az
évszámok „a”, „b”, „c”, stb. megjelöléssel (Kovács, 1999a, Kovács, 1999b).
internetes hivatkozás: [1], [2], stb.

2.4. Anyag és módszer
Ebben a fejezetben a vizsgálat helyét, a vizsgálati anyagot vagy vizsgált állományt, illetve az
alkalmazott módszereket mutatjuk be. Kísérletek értékelésénél térjünk ki az alkalmazott
statisztikai elemző módszerekre is.
2.5. Eredmények
A vizsgálat eredményét kellő részletességgel mutatjuk be és értékeljük matematikai, statisztikai
vagy matematikai-statisztikai módszerek segítségével. Ugyanazon adatokat nem kell táblázatban
és grafikusan is bemutatni, el kell dönteni, hogy melyik a célszerűbb az adott esetben.
2.6. Következtetések, javaslatok
A kapott eredmények alapján következtetéseket vonunk le. Megállapításainkat összevetjük a
szakirodalomban mások által közölt eredményekkel, illetve a következtetések alapján javaslatot
teszünk az eredmények gyakorlati alkalmazására.
2.7. Összefoglalás
Röviden összefoglaljuk a végzett munkát, az eredményeket és a fontosabb megállapításokat.
2.8. Irodalomjegyzék
Itt soroljuk fel azokat a forrásokat, amelyeket a szakdolgozat készítése során felhasználtunk. Csak
olyan szakirodalmakat szerepeltessünk az irodalomjegyzékben, amelyekre a dolgozat szöveges
részében hivatkozás is történik. Minden irodalmat külön bekezdésbe írunk. A bejegyzéseket
sorszámozzuk, betűrendbe szedjük, és az azonos szerző műveit időrendbe is. A felhasznált
irodalom összeállításakor a címek leírásánál alapvető követelmény, hogy a bibliográfiai tételek
pontosan és ellenőrizhetően tartalmazzák az adatokat, amelyek alapján a visszakereshetőség
biztosítható.
A források bibliográfiai adatainak megadása legyen teljes, egységes és kövesse a tudományos
igényű munkáknál megszokott formát, pl.:
1. EDWARDS, W.
(2000):Farm financial
statements.
www.extension.iastate.edu/Publications/FM1824.pdf (letöltés: 2003. 04. 24.)
2. KOVÁCS GY. - HELTAY I. (1993): A mezei nyúl. Hubertus Bt. és Magyar Mezőgazdaság
Kft., Budapest. pp. 160-168.
3. MÉZES, M. (2007): Takarmányozás hatása a sertéshús minőségére és biztonságára.
Agronapló. 3. évf. 15. sz. pp. 103-104.
4. SKEWES, O. - RODRÍGUEZ, R. - JAKSIC, F. M. (2007): Trophic ecology of the wild boar
(Sus scrofa) in Chile. Revista Chilena de Historia Natural 80. pp. 295-307.
5. WATOLA, G. - FOX, S. - LAMBERT, M. - COATS, J. - MASSEI, G. - COWAN, D. (2010):
The spatial and temporal scale of wild boar rooting in English woodlands. 8th International
Symposium on Wild Boar and Other Suids. Book of Abstracts. pp. 45-46.
6. [1]: www.google.com
2.9. Köszönetnyilvánítás
A köszönetnyilvánítás gesztus mindazok felé, akik segítették a szakdolgozat elkészítését, éppen
ezért nem illik elhagyni a dolgozat végéről.

2.10.
Mellékletek
Ennek a résznek a tartalma igen változatos lehet. Nem kötelező, hogy a szakdolgozat tartalmazzon
mellékleteket. Technikai okok miatt általában itt helyezzük el azokat a nagy méretű táblázatokat,
ábrákat, amelyek csak fekvő helyzetben férnek el.
2.11.
Nyilatkozat
Itt a hallgató kijelenti, és aláírásával igazolja, hogy a TDK dolgozat a saját munkája (4. melléklet).
A javasolt fejezetek a téma jellegétől függően alfejezetekre tagolhatók, illetve összevonhatók, de a
saját vizsgálatot bemutató rész (anyag és módszer, eredmények, következtetések és javaslatok)
terjedelme legalább a dolgozat 70%-át érje el. A szakdolgozat 30-50 gépelt oldalt tartalmazhat.

3. A TDK dolgozat alaki követelményei
A TDK dolgozat terjedelme: 30-50 oldal.
A dolgozatot A/4-es méretű fehér papírra, szövegszerkesztő program felhasználásával 1,5
sortávolsággal, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal kell írni a papír egyik oldalára.
Beállítandó margók:
• bal oldalon 3 cm,
• jobb oldalon 2 cm,
• felül 2 cm,
• alul 3 cm.
Az oldalszámozás a lap alján, jobb oldalon helyezkedik el és folyamatos. A címoldalra nem kerül
oldalszám.
A fejezetek, alfejezetek címmel rendelkeznek, számozásuk folyamatos, decimális rendszerű. A
főfejezeteket egy számjeggyel (1., 2., 3., stb.), az alfejezeteket két-három számjeggyel (1.1., 1.2.,
vagy 1.1.1., 1.1.2., stb.) kell ellátni. Fényképet, ábrát, táblázatot a szövegben sorszámozva, a
szükséghez mérten kell elhelyezni.
Egész oldal terjedelmű kimutatás, grafikon mellékletként is elhelyezhető. A táblázatok sorszáma és
címe a táblázat fölé, az ábrák, fényképek sorszáma és címe azok alá kerül.
A táblázatokra, ábrákra és fényképekre a szövegben sorszámuk segítségével hivatkozunk. Ha az
adatokat, illetve az illusztrációt más szerzőtől vettük át, akkor a forrást mindig fel kell tüntetni. A
fizikai mennyiség mértékegységeinek jelölésénél a SI (Systéme International d’Unités) jelöléseit kell
alkalmazni. A táblázatok alatt, soremelés nélkül a forrás megjelölése mindig kötelező. A táblázat
forrása utáni soremelést követő sorban folytatódhat a szöveg.
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