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1/A.1.2. SZÁMÚ MELLÉKLET418
A SZAKDOLGOZATTAL (DIPLOMAMUNKÁVAL) SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI ÉS FORMAI
KÖVETELMÉNYEK
Emberi erőforrások (BA), Gazdálkodási és menedzsment (BA), gazdaságinformatikus (BSc),
kereskedelem és marketing (BA), nemzetközi gazdálkodás (BA), pénzügy és számvitel (BA), Turizmusvendéglátás (BA), vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc) (korábban gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnök) alapképzési szakok419 420
I. Tartalmi követelmények
1. A szakdolgozat célja
A szakdolgozat célja az alapozó képzés lezárása egy olyan önállóan készített, kötött terjedelmű és
struktúrájú, tematikailag a választott szakhoz és szakirányhoz egyaránt kapcsolódó írásbeli munkával,
amelyben a hallgató:
 felhasználja és szintetizálja az alapozó képzés során szerzett elméleti ismereteit;
 demonstrálja jártasságát az önálló forráskeresésben és - feldolgozásban;
 tanúbizonyságot tesz módszertani tudásáról;
 a kapcsolódó elméleti háttér felvázolását követen célszerűen megválasztott módszertani
eszköztárával egy gyakorlati probléma elemzését végzi el. A vizsgálandó gyakorlati probléma
kapcsolódhat a teljesített szakmai gyakorlathoz, de ez nem kötelező elvárás.
2. A szakdolgozat strukturális jellemzői
A szakdolgozat elvárt, mellékeltek nélkül számított terjedelme 30-35 oldal, amely a következőképpen
tagolódik:
 Bevezetés (kb. 2-3 oldal)
 Elméleti felvezetés (kb. 10 oldal)
 Módszertani felvezetés (kb. 5 oldal)
 Gyakorlati probléma elemzése (kb. 10 oldal)
 Összegzés (kb. 2-3 oldal)
3. Annotáció421
 röviden összefoglalja a dolgozat célkitűzését, módszertanát, felépítését, és eredményeit azon
személyeknek, akik a dolgozattal formálisan kapcsolatba kerülnek, de a dolgozat egészének
áttanulmányozására nincs lehetőségük (pl. az államvizsga bizottság egyes tagjai), illetve a
dolgozat iránt - pl. annak címe alapján - érdeklődést mutatók számára.
 a bevezetésben és az összefoglalásban szereplő témakörökből építkezik, anélkül azonban, hogy
megfogalmazásában jelentős mértékben átfedne az említett dolgozatrészekkel;
 terjedelme a 2 oldalt nem haladja meg.
Figyelem!
Az annotációt nem kell a dolgozat többi részével összeszerkeszteni és bekötni.
KONZULENSI NYILATKOZAT

Módosította: Szenátus SZ-163/2015/2016. (2016. VI. 20.) számú határozat. Hatályos: 2016. június 21-től.
Módosította: Szenátus SZ-163/2015/2016. (2016. VI. 20.) számú határozat. Hatályos: 2016. június 21-től.
420 Módosította: Szenátus SZ-137.b/2016/2017. (2017. VI. 27.) számú határozat. Hatályos: 2017. június 28-tól.
421 Beiktatta: Szenátus SZ-137.b/2016/2017. (2017. VI. 27.) számú határozat. Hatályos: 2017. június 28-tól.
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A szakdolgozattal együtt le kell adni a konzulensi nyilatkozatot arról, hogy a szakdolgozat leadható és
védésre alkalmas. Ezen nyilatkozat hiányában a szakdolgozat nem fogadható be.
A SZAKDOLGOZAT EREDETISÉGÉNEK GARANTÁLÁSA
A szakdolgozatok belső címlapját követő oldalon (a Tartalomjegyzéket megelőzően) a következő
szöveget kell elhelyezni:
„Én, ....................................... (a hallgató neve) teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen
szakdolgozatban szereplő minden szövegrész, ábra és táblázat – az előírt szabályoknak megfelelően
hivatkozott részek kivételével – eredeti és kizárólag a saját munkám eredménye, más dokumentumra
vagy közreműködőre nem támaszkodik."
Az e szövegrész nélkül beadott szakdolgozat nem bírálható el.
4. A szakdolgozat benyújtása és bírálata
A szakdolgozat benyújtása egy nyomtatott példányban és elektronikus módon, pdf formátumban (egy
példányban) történik a specializáció felelős tanszék kijelölt felelősének e-mail címére történő eljuttatással
vagy a célra kialakított egyetemi intranet oldalra történő feltöltéssel. A szakdolgozat elektronikus
archiválásáért és előírt ideig történő tárolásáért a specializáció-felelős tanszék felel. 422
II. FORMAI KÖVETELMÉNYEK
1.

Címlap
 Külső címlap: a „szakdolgozat" megnevezésen, a szerző nevén és az évszámon kívül mást nem
tartalmazhat – lásd e tájékoztató 1/A.1.1/A. mellékletét. 423
 Belső címlap: szerepel rajta az egyetem a kar és a tanszék neve, a szerző neve, szakja és
szakiránya vagy specializációja, a dolgozat címe, valamint a konzulens neve és az évszám – lásd
e tájékoztató 1/A.1.1/B. mellékletét. 424

2.

Tartalomjegyzék
 A szakdolgozat belső címlapját követi a tartalomjegyzék.
 A tartalomjegyzékben az egyes fejezetek címeihez az oldalszámok jelölendők, az oldalak
számozása a belső címlap és a mellékletek kivételével minden oldalon kötelező.
 A fejezeteket, alfejezeteket (arab számokkal) számozni kell, ennek mélysége a szakdolgozat
jellegétől függ. Az alfejezeten belüli bontás feltétele, hogy egynél több alpontot tartalmazzon. A
tartalomjegyzékkel kapcsolatban elvárás, hogy csak három szintig jelenítse meg a tagolást
(például 2.3.1 alpont).

3.

A szövegtörzzsel kapcsolatos formai követelmények
 A szakdolgozatot egy- vagy kétoldalasan kell nyomtatni.
 Az oldalaknál 2-2,5 centiméteres (felső, alsó, bal, jobb) margó alkalmazandó, a lap bal szélén
további 1 centiméteres kötésbeni (gutter) margóval.
 A szakdolgozat betűtípusára kötelező megkötés nincs, bármely jól olvasható, hagyományos
megjelenésű típus használható. Az elvárt betűméret Times New Roman 12 pontnak megfelelő.

Módosította: Szenátus SZ-137.b/2016/2017. (2017. VI. 27.) számú határozat. Hatályos: 2017. június 28-tól.
Módosította: Szenátus SZ-163/2015/2016. (2016. VI. 20.) számú határozat. Hatályos: 2016. június 21-től.
424 Módosította: Szenátus SZ-163/2015/2016. (2016. VI. 20.) számú határozat. Hatályos: 2016. június 21-től.
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 A szakdolgozat másfeles sortávolsággal készül, ami oldalanként kb. 30-35 sort jelent.
 Az áttekinthetőség érdekében a szöveget bekezdésekre kell tagolni.
4.

Ábrák és táblázatok
 Az ábrákat és a táblázatokat be kell számozni.
 Külön felhívjuk a figyelmet a pontos hivatkozásokra. (Lásd később.)
 Bár nem kötelező, de esetenként (kb. 5-6 ábra felett) célszerű ábrajegyzéket is készíteni.

5.

Hivatkozások
 A szakdolgozat azon megállapításaira (mondataira, bekezdéseire, adataira), amelyeket más
művekre támaszkodva ír a szerző, egyértelműen hivatkozni kell.
 A hivatkozás a vonatkozó szövegrész végén zárójelben a szerző vezetékneve és az évszám
feltüntetésével történik (Szerző1Vezetéknév - Szerző2Vezetéknév, 2002). Három vagy több
szerző esetén a második szövegközi hivatkozástól kezdődően az első szerző megnevezése után
et. al. kifejezéssel rövidíthető a hivatkozás (Szerző1Vezetéknév et. al., 2002). Egyazon szerző
két, azonos évben kiadott publikációjára az évszám után írt „a" ill. „b" jelzéssel hivatkozunk.
(Szerző Vezetéknév, 2002a). Opcionálisan a hivatkozás a vonatkozó szövegrész helyett (azonos
formában) az adott oldalon lábjegyzetben is szerepelhet.
 Szó szerinti idézet, felsorolás, fordítás, táblázat vagy ábra esetén a pontos oldalszám is
kötelezően megjelölendő (Szerző Vezetéknév, 2002, 85. old.).

6.

Irodalomjegyzék
Az irodalomjegyzék azon szakirodalmi publikációk és tanulmányok részletes specifikálása,
amelyekre a szakdolgozat szövegében – ideértve a szövegközi ábrákat és táblázatokat, a közölt
statisztikai adatokat és becsléseket, illetve a mellékletek tartalmát is – hivatkozás történik. (Nem
hivatkozott, csak háttérolvasmányként szolgáló publikációk feltüntetésére nincs szükség. Az
irodalomjegyzék csak olyan művet tartalmazhat, amelyre a főszöveg hivatkozik!)
A hivatkozott művek a szerzők ABC sorrendjében szerepelnek az irodalomjegyzékben.
A művek szerepeltetésekor a szerző nevét írjuk előre (magyar szerzők esetén a teljes nevet,
külföldi szerző esetén csak a vezetéknevet és a keresztnév kezdőbetűjét), ezt közvetlenül a
megjelenés évszáma követi zárójelben. Kettőspont után következik a cím, a kiadó neve és a
kiadás helye, valamint folyóiratcikkek esetén az évfolyam és az oldalszám. (Példák szerepelnek
az 1/A.1.1/C. mellékletben.) 425
A szerző nélküli írásműveknél használható az „Anonymus" szó a szerző(k) helyén. Törekedni kell
azonban a szöveg szerzőjének, szerkesztőjének (utóbbi esetben a szerk., vagy az angol ed.
rövidítést is szerepeltetni kell a név után) az azonosítására.
Internetes források esetén is szükséges a szerző és a cím megjelölése, ennek hiányában a
honlap vagy portál neve szerepeltetendő. Szükséges továbbá az internetes cím (URL) és a
letöltés dátumának feltüntetése. Az internetről hivatkozott oldalakat le kell tölteni, hogy az a
szakszeminárium-vezető vagy a bíráló által a szerzőnél visszakereshető legyen.
Bizonyos esetekben hasznos lehet - az előfordulási gyakoriságtól függően - speciális technikai
kifejezések jegyzékével (szószedettel) és/vagy rövidítések jegyzékével kiegészíteni a dolgozatot.
Ezt célszerű az irodalomjegyzék előtt szerepeltetni.











7.

425
426

Egyéb követelmények
 A szakdolgozatot 1 példányban fekete keménykötéssel (klasszikus szakdolgozat-kötés), valamint
egyidejűleg (1 példányban) elektronikus formában is be kell nyújtani. 426
Módosította: Szenátus SZ-163/2015/2016. (2016. VI. 20.) számú határozat. Hatályos: 2016. június 21-től.
Módosította: Szenátus SZ-163/2015/2016. (2016. VI. 20.) számú határozat. Hatályos: 2016. június 21-től.
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Indokolt esetben lehetőség van a dolgozat idegen nyelven történő benyújtására, illetve arra is, hogy
előzetes jóváhagyást követően két szerző közös dolgozatot adjon be. Kérjük a hallgatókat, hogy ezen
igényeiket mindenekelőtt a szakszeminárium vezetőjüknek terjesszék elő.

1/A melléklet: A külső címlap

1/B melléklet: A belső címlap

Budapesti Corvinus Egyetem
Gazdálkodástudományi Kar
……….Tanszék

Cím, ami időnként több sorba is átnyúlik
Ide kerülhet alcím

SZAKDOLGOZAT
Készítette: Szerző neve
Szak
Szakirány vagy specializáció
2010

Szerző Neve
2010
Szakszeminárium vezető Név IDE

8.
1/A.1.1/C. melléklet: Példák az irodalomjegyzék helyes hivatkozásaira427
Bél Ferenc - Derék János - Ügyes Béla (1997): A jó gazdaságpolitika a számok tükrében. Közgazdasági
és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
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tájékoztató, 12. évf. 3. sz. március, pp. 21-45.
Buda Elemér (1999b): Madarat tolláról? (A párhuzam szerepe a közgazdasági elemzésben).
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
Gazda Márta (2007): A sikeres üzleti döntések közgazdaságtani és pszichológiai alapjai. Szakdolgozat,
Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar.
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Press, New York, pp. 231-258.
Weicher, M. - Chu, W. W. - Lin, W. Ch. - Le, V. - Yu, D. (1995): Business Process Reengineering. Analysis
and Recommendations. http://www.netlib.com/bpr1.htm#isit, Letöltés dátuma: 2008. február 23.
Wernerfelt, B. (1984): The Resource Based View of the Firm. Strategic Management Journal, Vol. 5.
No. 2, pp. 171-180.
9.
Céginformációk bizalmas kezelésének lehetőségei
A szakdolgozatokba bekerülő egyes céginformációk bizalmas kezelésére többféle lehetőség is kínálkozik:
 egyszerűbb esetben a hallgatónak, illetve a vizsgált szervezet vezetőinek csak egyes
gazdálkodási mutatók széleskörű hozzáférhetőségével kapcsolatban vannak fenntartásai.
Ilyenkor a szóban forgó adatok megváltoztatását vagy kipontozását (esetleg „xxxx" jelsorozattal
a nagyságrend sejtetését) javasoljuk, feltéve természetesen, ha ezt a dolgozat értelmezését nem
veszélyezteti
 Következő fokozatként – amennyiben a szerző vagy a szóban forgó szervezet vezetése ezt
igényli – lehetőség van a szervezet nevének megváltoztatására, vagy eltorzítására.
 Ha az előbb felsorolt technikák nem bizonyulnának elegendőnek, lehetőség van az elkészült
szakdolgozatok titkosítására is. Ez azt jelenti, hogy a szakdolgozat a sikeres védés után
BIZALMAS/NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ felirattal elkülönítve, zárt tárolóban kerül megőrzésre. A
megőrzés 5 évre szól és ebben az esetben kizárólag adminisztratív célokat szolgál. A dolgozatot
5 év után megsemmisítik. A titkosítási kérelemmel érkező dolgozatok esetében a bírálók és a
záróvizsga bizottság tagjainak kiválasztásánál a maximális diszkréció biztosítását és mindenfajta
üzleti érdekeltség kizárását alapkövetelménynek tekintjük.
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