
ELTE TÁTK Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék 

Gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing, Turizmus, vendéglátás alap 

(BA) képzési szak záródolgozati követelményei  

 

Tartalmi követelmények:  

Terjedelem: minimum40 oldal. 

Plágium nyilatkozat: a nyilatkozat nélkül a dolgozat nem védhető. 

Absztrakt terjedelem: 300 (+/- 50) szó angolul és magyarul. 

1. Bevezető fejezet: 

A téma megjelölése, a témaválasztás szakmai indoklása a szakirodalom tükrében, - a szakdolgozó 

témával kapcsolatos hipotézise, kutatási kérdése - a feldolgozás módszere - a dolgozat felépítésének 

ismertetése.  

A téma fő- és al-, illetve közcímekkel tagolt elemző kifejtése. 

 A tagolás történhet az egyes kérdéskörök vagy időbeliség szerint - a témával kapcsolatos fontosabb 

hazai és nemzetközi szakirodalom és kutatási eredmények áttekintése  

 A téma elméleti keretbe való illesztése. A feldolgozás során használt fogalmak értelmezése, 

definiálása.  

A dolgozatban lévő hipotézis megerősítése vagy cáfolata, empirikus vizsgálati anyag elemzése, 

logikus érvelés összefüggésrendszerbe helyezése, a szakirodalom főbb állításai – a szakdolgozat 

jellegének megfelelően.  

Összefoglalás:  

Következtetések – javaslatok. 

Az eddigi kutatási eredményektől való eltérés (vagy azok megerősítése). A dolgozat jellegéből fakadó 

javaslatok, ötletek kifejtése. 

 

2. Szakirodalom kezelése: 

Hazai és idegen nyelvű szakirodalom használata egyaránt szükséges a vizsgált téma szerint.  

Hivatkozások (a lap alján, szöveg közben stb)  

2.1. Hivatkozás a szövegben (APA vagy Harvard hivatkozás): 

A dolgozat szövegén belül egy műre a szerző(k) vezetéknevével és a hivatkozott mű megjelenésének 

évszámával zárójelen belül, betűtípus váltással hivatkozni. Ugyanakkor a teljes visszakereshetőség 

érdekében a hivatkozott résznek a hivatkozott műben található oldalszámát is közölni kell, ha szó 

szerinti az átvétel. Ez lehet a hivatkozási zárójelben, vagy lábjegyzetben, vagy kiegészített külön 

jegyzékben a dolgozat végén. 

Pl. (BÍRÓ 2002.) 



 

2.2. Hivatkozás a dolgozatban a lap alján (lábjegyzet): 

A szövegtestben folyósorszám jelöléssel jelzi a hallgató, hogy hivatkozást valósít meg, majd a lap alján 

ugyanazzal a folyó sorszámmal jelölve rögzíti a szerző nevét, a mű címét és a hivatkozott 

dokumentum oldalszámát. 

Pl. 2. Bíró L.: A gondolat szabadsága 25. o. 

 

2.3. Hivatkozás külön jegyzékben (végjegyzék): 

A szövegtestben folyósorszám jelöléssel jelzi a hallgató, hogy hivatkozást valósít meg, majd a 

dolgozat végén - listát képezve - ugyanazzal a folyó sorszámmal jelölve rögzíti a szerző nevét, a mű 

címét és a hivatkozott dokumentum oldalszámát. 

Pl.  3. Bíró László: A gondolat szabadsága 25. o. 

 

3. Formai követelmények:  

Terjedelem: 

Tartalomjegyzék (a dolgozat elején.  

A dolgozat belső tagolása, az egyes fejezetek, alfejezetek stb. számozással való elkülönítése.  

Pl. 1.  

1.1 

1.1.1 

A dolgozat szövegtörzsének befejezése után következnek a mellékletek, függelékek, dokumentumok. 

(Táblázatok a szövegtestben is elhelyezhetők!) Amennyiben több van belőlük, számozott formában, a 

forrás megjelölésével. A mellékletek nem képezik a dolgozat oldalszámba beszámítható részét.  

Irodalomjegyzék: 

 A témával kapcsolatos hivatkozott, vagy a kutatott téma szempontjából fontosabb irodalom a 

szerzők szerinti abc rendben való felsorolással (szerző, cím, kiadó, a megjelenés helye, a megjelenés 

éve, folyóiratoknál a folyóirat száma). Először a könyvek, aztán a folyóiratcikkek, majd az internetes 

források a sorrend. Az internetes forrásokat a honlapok címe szerinti betűrendben kell felsorolni. 

Esetükben a visszakeresést a letöltés dátumának a megadása biztosítja.  

2,5 centiméteres margók 1,5-es sortávolság 12-es betűméret (Calibri). 

 Oldalszámozás jobb oldalon alul, minimum 10 000 (+/- 1500) szó tartalmi rész lábjegyzetekkel 

együtt, ebben nincs benne az első oldal, a tartalomjegyzék, mellékletek, függelékek, stb.  

Leadandó: hallgató által Neptunban feltöltött elektronikus változat.  

A dolgozat első oldalára: Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Kereskedelem 

és marketing BA alapképzés vagy Gazdálkodás és menedzsment BA alapképzés vagy Turizmus, 

vendéglátás BA alapképzés 

A dolgozat első oldalán középre „a szakdolgozat címe”  



A dolgozat első oldalán alul bal oldalon: Konzulens: neve  

A dolgozat első oldalán alul jobb oldalon: Készítette: „név” „hallgató neve” „NEPTUN-kód” 

kereskedelem és marketing BA szak, Gazdálkodás és menedzsment BA szak, Turizmus, vendéglátás 

BA szak 

A dolgozat első oldalán legalul középen: Szombathely év, hónap (pl. 2021. november). 

 

Címlap minta: 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar  

Kereskedelem és marketing BA alapképzés 

 

 

 

 

     

 

  Egy dunántúli vállalat pénzügyi helyzetének elemzése 2021-ben 

 

 

 

 

 

Konzulens neve:      Készítette: 

Oktató neve, beosztása      Hallgató neve 

        neptun kód 

        Kereskedelem és marketing BA  szak 

    SZOMBATHELY 

    2022. január 

 

 

Szombathely, 2021.    ELTE TÁTK Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék 

 


