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A szakdolgozat, diplomamunka* tartalmi és formai követelményei
Tartalmi követelmények:
 A szakdolgozattal, diplomamunkával a hallgatónak bizonyítania kell, hogy a választott témakörben megfelelő mélységű szakmai jártasságra tett szert, azaz ismeri a témában született főbb tanulmányok szerzőit, ismeri tanulmányaik fontosabb eredményeit, következtetéseit.
 A szakdolgozat, diplomamunka műfaja tudományos esszé, ennek megfelelően a hallgatónak
képesnek kell lennie összefüggő, értelmes, logikusan felépített szakmai mondanivaló elkészítésére.
 A hallgatónak a választott témakörben alkalmaznia kell a megfelelő fogalomtárat és módszertant.
 A szakdolgozathoz, diplomamunkához felhasznált szakirodalmat a hallgatónak szakszerűen
kell feldolgoznia és hivatkoznia.
 A hallgatónak a választott témakör kifejtése során alkalmasnak kell lennie adatok és egyéb információk értelmezésére és szemléltetésére (táblázatok, ábrák, térképek stb.).
 A hallgató képes kell, hogy legyen önálló következtetések levonására.
 A szakdolgozat, diplomamunka tartalmilag is egymástól jól elkülönülő részekből kell, hogy felépüljön. Ezek a következők:
1. Idegen nyelvű összefoglaló angol vagy német nyelven, egy oldal terjedelemben.
2. Bevezetés: tartalmazza a témaválasztás indoklását, problémafelvetést, hipotézisalkotást, a
felhasznált adatbázisok forrását és az alkalmazott módszer(eke)t.
3. Áttekintő rész:
 A választott témakör tudomány-rendszertani besorolása, annak rövid bemutatása.
 A választott témakörben született hazai és külföldi irodalmak és azok eredményeinek áttekintése, elemzése.
 A szakdolgozat vizsgálati területének (földrajzi hely) bemutatása
4. Elemző rész: a szakdolgozat érdemi mondanivalója, a hallgató által végzett kutatás eredményeinek bemutatása, módszerek alkalmazása, szemléltetése, véleményünk kifejtése.
5. Összegző rész: a hipotézis igazolása/cáfolata, a szakdolgozat eredményeinek bemutatása.
6. Mellékletek (ábrák, táblázatok jegyzéke, egyéb mellékletek stb.) kötelező jelleggel irodalomjegyzék.
A szakdolgozat terjedelme minimum 30, maximum 60, a diplomamunkáé minimum 35,
maximum 70 oldal legyen!

Formai követelmények:
A4 álló formátum, jobb és bal oldalon, alul, felül 2,5 cm margóval, egy oldalasan.
Betűtípus – mindegy, de jól olvasható, hibátlan magyar ékezeteket tartalmazzon! A szövegben
12 pontos betűmérettel, 1,5 sortávval. Kerüljük az aláhúzást, helyette következetesen vagy dőlt
(italic), vagy félkövér (bold, vastag) betűkkel emeljünk ki. Az idézetek kiemelése a kötelező idéző*

Alapszakon szakdolgozatot, mester szakon diplomamunkát készítenek a hallgatók.
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jeleken túl dőlt betűkkel történjen. Ha az idézet nagyobb terjedelmű (több mondat, több sor stb.),
1-es sortáv és 11 pontos betű javasolt.
Címoldal: tartalmazza az intézmény, kar, intézet, tanszék megjelölését, a szakdolgozat címét,
szerzőjét, a konzulens nevét és beosztását és az elkészítés évét. A címoldalon és a címekben tetszőleges sortáv és betűméret használható.
A fejezetek, alfejezetek címei kapjanak sorszámozást arab számokkal, maximum négy
szintig.
A táblázatok sorszáma, címe megelőzi a táblázatot, a táblázat után esetleg megjegyzés, de a
forrás megjelölése mindig szükséges. Lehetőség szerint egy oldalon férjen el a táblázat, de szükség
esetén ettől el lehet térni, a lap elforgatása is megengedett.
A képek, ábrák, térképek, fényképek ábraként kerüljenek számozásra, címük képaláírásként
az ábra, kép stb. után következzen, forrásmegjelöléssel.
A szövegközi szakirodalmi hivatkozások kiskapitális (a szövegnél egyel kisebb, 11 pontos)
betűkkel, zárójelben, a szerző vezetéknevét, keresztnevének kezdő betűjét és a megjelenés évét
tüntessék fel. Több szerzős mű esetében kettőig mindkét szerzőt feltüntetve, kettőnél több esetén
az első neve és „et al.” (és mások).
Az irodalomjegyzékben a szövegben feltüntetett hivatkozás kerüljön feloldásra: az összes
szerző, teljes cím, megjelenés helye, éve, tanulmánykötet vagy folyóirat cikkek esetében a részlet
kezdő és végső oldalszáma. Folyóirat esetében a folyóirat címe kell, megjelenés helye nem. A tudományos címeket, fokozatokat (dr.) sehol nem kell feltüntetni.
Oldalszámozás kötelező, de a szerző maga dönti el, hogy a lap alján, láblécben vagy fejlécben
helyezi-e el.
A dolgozatokból egy bekötött példányt a tanszék megőriz, a második nyomtatott példányt a
védés után a szerző visszakapja. CD-n, DVD-n is kérjük a dolgozatokat, két példányban, egy külön fájl „fejléc” néven a következő adatokat tartalmazza: szerző neve, kar, tagozat, szak, benyújtás
éve, konzulens neve, cím, kulcsszavak: népesség, településkép. A dolgozat maga, teljes egészében
„szakdolgozat” vagy „diplomamunka” fájlnéven szerepeljen a lemezen, valamint külön mappában
a szövegbe beillesztett mellékletek (képek, fotók, ábrák stb.).
Minden további kérdésben forduljanak felvilágosításért, pontosításért a témavezető tanárhoz!
Jó munkát!
Szombathely, 2018. április 19.
Savaria Földrajzi Tanszék

