
A diplomadolgozat készítésének 
formai követelményei



Diplomamunka vagy szakdolgozat?

Diplomadolgozat:
• Egyetemi (MSc) szak → DIPLOMAMUNKA
• Főiskolai (BSc) szak → SZAKDOLGOZAT



Terjedelem

• A dolgozat terjedelme: 35-50 oldal
• A dolgozatot:

- nyomtatva, bekötve 1 példányban,
- CD-n 2 példányban:
1. műanyag tokban (kinyomtatott borítóval),
2. a dolgozat hátuljába bekötött tasakban



A CD tartalma

• Diplomamunka (egy állományban),
Word vagy PDF formátumban

• A diplomamunka „adatai”



A diplomamunka „adatai” a CD-n 
külön Word dokumentumban

• Szerző neve: Példa János
• Év: 2011
• Dolgozat címe: Vásárolt és saját dugványok 

összehasonlítása a torma (Armoracia rusticana) 
termesztésében és különböző tormakrémek 
organoleptikus bírálata

• Tanszék/Intézet neve: Kertészettudományi Intézet
• Szak megnevezése: Kertészmérnöki BSc szak
• Konzulens neve: Dr. Dudás László
• Dolgozat terjedelme: 59 oldal
• Összefoglaló: …
• Kulcsszavak: torma, Armoracia rusticana, Armoracia 

lapathifolia, dugvány, tormakrém



A dolgozat formátuma

• Lapméret: A/4 (210 x 297 mm)             
/tájolás: álló, lapszín: fehér/

• Egyoldalas nyomtatás
• Margók: bal: 3 cm, jobb: 2 cm,

alsó: 3 cm, felső: 3 cm.
• Betűtípus: Times New Roman
• Betűméret: 12-es



A dolgozat formátuma

• Sortávolság: 1,5-es
• Szöveg rendezése: Sorkizárt
• Oldalak számozása:

- Elhelyezés: Oldal teteje (élőfej)
- Igazítás: Középen
- Oldalszám az első oldalon is → NEM!!!

• Bekezdések kezdése: 1,25 cm-rel bentebb
• Az  egyes bekezdések között ne legyenek 

sorkihagyások



Formátum
(A zárójelek használata)

• Kezdő zárójel előtt szóköz utána NEM, 
befejező zárójel előtt NINCS szóköz, utána 
igen

• Példa:
… paprika (zöld) lett leszedve …
… a nagy csalán (Urtica dioica L.) jól …
… magnélküli (magszegény) görögdinnye …



Formátum
(A vessző használata)

• A vessző után szóköz, előtte NEM
• Példa:

… Pongrác, Szervác, Bonifác …
… tanévzáró, diplomaosztó …



Formátum
(A mondat végi pont használata)

• A mondat végi pont után szóköz, előtte 
NEM

• Példa:
… tudatos táplálkozás. Az élelmiszerek …
… érték felírása. A vizsgálandó minta …



Formátum
(Kötőjel és gondolatjel)

• Kötőjel: - (rövidebb a gondolatjelnél, 
Billentyűzeten megtalálható)

• A kötőjel előtt és után NINCS szóköz
• Példa:

… 100 ml-es mérőlombikba …
… egy-egy …
… 5-10 méter …
… csalán-, és spenót főzelék …
… 2006-2008 között …



Formátum
(Kötőjel és gondolatjel)

• Gondolatjel: – (hosszabb a kötőjelnél) 
• A gondolatjel előtt és után VAN szóköz
• Beszúrás→ Szimbólum, Unicode karakterkód: 2013, 

VAGY szóköz+kötőjel+szóköz+betű(k)+szóköz
• Példa:

… több alkalommal kell – főként öntözések után –
kapálni …
… a szedést 80-85%-os érettségnél – a szállítási 
távolságtól függően – kezdik …



Formátum
(Tudományos nevek)

• A tudományos neveket nyomtatásban dőlt 
betűvel írják (kivéve a leíró nevének 
jelölése, illetve az alfaj, változat stb. 
jelölése)

- Nagy csalán (Urtica dioica L.)
- Fűszerpaprika (Capsicum annuum L. var. 

longum)
- Kelkáposzta (Brassica oleracea L. cv. 

bullata DUCH.)



A dolgozat szerkezeti felépítése

Külső borítólap
Belső címlap
TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS
1. TÉMAFELVETÉS
2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
3. ANYAG ÉS MÓDSZER
4. EREDMÉNYEK ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE
5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK
ÖSSZEFOGLALÁS
TÁBLÁZATJEGYZÉK
ÁBRAJEGYZÉK
SZAKIRODALMI JEGYZÉK
MELLÉKLETEK
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
NYILATKOZAT



Külső borítólap

• Anyaga: fekete színű, keménykötésű vászon 
• Mérete: 21,5 x 30,5 cm.
• Feliratai (aranyozott betűkkel):

- DIPLOMAMUNKA vagy SZAKDOLGOZAT 
(középre rendezve)
- NÉV (jobbra rendezve)
- Debrecen (középre rendezve)         

/megjelenés helye/
- 2011 (középre rendezve)       

/megjelenés éve/



Külső borítólap

Feliratai (aranyozott 
betűkkel):
- DIPLOMAMUNKA vagy 
SZAKDOLGOZAT 
(középre rendezve)
- NÉV (jobbra rendezve)
- Debrecen (középre 
rendezve)
- 2011 (középre 
rendezve) 



Belső címlap

A dolgozat első oldala (az 1. 
oldalszám ne legyen 
feltüntetve!!!)

Formátum:
• Betűtípus: Times New 

Roman
• Sortávolság: 1,5-es
• Margók: bal: 3 cm, 

jobb: 2 cm, alsó: 3 cm, 
felső: 3 cm.

• Szöveg rendezése: 
középre zárt



Belső címlap

• Egyetem, kar, tanszék/intézet megnevezése:

DEBRECENI EGYETEM /NAGYBETŰ, 14-es 
betűméret/

MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 
/NAGYBETŰ, 14-es betűméret/

KERTÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZET 
/NAGYBETŰ, 14-es betűméret/



Belső címlap
• A tanszékvezető/intézetigazgató neve, beosztása:

Intézetigazgató: /12-es betűméret/
Dr. Holb Imre /12-es betűméret/

egyetemi tanár /dőlt betű, 12-es betűméret/

• A dolgozat címe:
Vásárolt és saját dugványok összehasonlítása 
a torma (Armoracia rusticana) termesztésében 

és különböző tormakrémek organoleptikus 
bírálata

/félkövér betű, 14-es betűméret/



Belső címlap

• A szerző neve, szak megnevezése:

Készítette: /12-es betűméret/
Példa János /félkövér betű, 12-es 

betűméret/
„kertészmérnök jelölt” /12-es betűméret/



Belső címlap

• A konzulens(ek) neve, beosztása:

Konzulens: /12-es betűméret/
név /12-es betűméret/

beosztás /dőlt betű, 12-es betűméret/

• A dolgozat benyújtásának helye és éve:

Debrecen /12-es betűméret/
20… /…-es betűméret/



TARTALOMJEGYZÉK

• TARTALOMJEGYZÉK
/NAGYBETŰS, Félkövér, 12-es 
betűméret, középre rendezve, új 
oldalon/

• A dolgozat 2. oldala (esetleg 2-3. oldala)
• A TARTALOMJEGYZÉK-et a belső címlap 

utáni oldalon decimális számrendszerben 
kell közölni (3-as osztásig → 1., 1.1., 
1.1.1.)



TARTALOMJEGYZÉK

• A TARTALOMJEGYZÉK elkészítéséhez a 
Word Tartalomjegyzék-készítője 
használandó

• Súgó → Tartalomjegyzék létrehozása
• Nézet → Eszköztárak → Tagolás
• 1. = 1. szint

1.1. = 2. szint
1.1.1. = 3. szint



TARTALOMJEGYZÉK

• Beszúrás → Hivatkozás → Tárgymutató 
és tartalomjegyzék

• Tartalomjegyzék fül
- Oldalszámok megjelenítése IGEN
- Oldalszámok jobbra igazítása IGEN
- Kitöltő karakter: …..
- Formátumok: Sablonból
- Szintek: 3



A fejezetek számozása

• A BEVEZETÉS és az ÖSSZEFOGLALÁS
fejezetek kivételével az egyes fejezeteket 
decimális számozással kell megjelölni

• A főfejezeteket egy számjeggyel: 1., 2., 3. stb. 
kell ellátni:
- számjegy
- pont
- szóköz
- FŐFEJEZET CÍME (utána 1 sor kimarad)

• 1. TÉMAFELVETÉS /NAGYBETŰS, Félkövér, 
12-es betűméret, sorkizártan, új oldalon/



A fejezetek számozása

• Az alfejezeteket két-három számjeggyel: 1.1., 
1.2., 1.1.1., 1.1.2., stb. kell ellátni:
- számjegy
- pont
- számjegy
- pont
- szóköz (csak az utolsó pont és a cím között)
- Alfejezet címe /12-es betűméret, sorkizártan/
(az alfejezetek címsora előtt és után 1-1 sor 
kimarad)

• 4.1.2. A második kísérlet eredményei



BEVEZETÉS

• BEVEZETÉS
/NAGYBETŰS, Félkövér, 12-es 
betűméret, sorkizártan, új oldalon/

• Foglalkozik a téma elméleti és gyakorlati 
jelentőségével

• Terjedelme: maximum 2 oldal



1. TÉMAFELVETÉS

• 1. TÉMAFELVETÉS
/NAGYBETŰS, Félkövér, 12-es 
betűméret, sorkizártan, új oldalon/

• Indokolja a saját vizsgálatokat és 
célkitűzéseket

• Terjedelme: 1-2 oldal



2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS

• 2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
/NAGYBETŰS, Félkövér, 12-es 
betűméret, sorkizártan, új oldalon/

• A témához szorosan kapcsolódó irodalom 
feldolgozása

• Min. 12-15 szakirodalmi forrás 
feldolgozása kívánatos

• Terjedelme: a dolgozat 15-20%-a
(5-10 oldal) 



2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
Hivatkozás

• Az irodalomban ismertetett eredményeket 
kritikailag elemezni, értékelni kell

• Szószerinti idézetek esetében a szöveget 
idézőjelbe kell tenni.

• A dolgozatban (SZAKIRODALMI 
ÁTTEKINTÉS-ben) lévő összes 
hivatkozásnak szerepelnie kell a 
SZAKIRODALMI  JEGYZÉK-ben, és 
viszont



2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
Hivatkozás

• 1 szerző esetén mondatot kezdve, vagy mondat 
közben:
- A SZERZŐ VEZETÉKNEVE (NAGYBETŰS)
- szóköz
- kezdő zárójel
- a közlemény megjelenésének évszáma
- befejező zárójel

• HARASZTHY (2005) szerint …
• ... HARASZTHY (2005) eredményei alapján …
• SZAKIRODALMI JEGYZÉK-ben (hátul):

HARASZTHY J. (2005): A torma. Parmen, 
Debrecen. 115 p.



2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
Hivatkozás

• 1 szerző esetén mondatot befejezve:
- kezdő zárójel
- A SZERZŐ VEZETÉKNEVE (NAGYBETŰS)
- vessző
- szóköz
- a közlemény megjelenésének évszáma
- befejező zárójel
- pont

• … nagyobb volt (HARASZTHY, 2005).
• SZAKIRODALMI JEGYZÉK-ben (hátul):

HARASZTHY J. (2005): A torma. Parmen, 
Debrecen. 115 p.



2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
Hivatkozás

• 2 szerző esetén mondatot kezdve, vagy mondat közben:
- ELSŐ SZERZŐ VEZETÉKNEVE (NAGYBETŰS)
- és
- MÁSODIK SZERZŐ VEZETÉKNEVE (NAGYBETŰS)
- szóköz
- kezdő zárójel
- a közlemény megjelenésének évszáma
- befejező zárójel

• HODOSSI és HARASZTHY (2007) szerint …
• … HODOSSI és HARASZTHY (2007) szerint …
• SZAKIRODALMI JEGYZÉK-ben (hátul):

HODOSSI S., HARASZTHY J. (2007): A különleges 
minőségű zöldségtermékünk a hajdúsági torma. 
Zöldségtermesztés. 38.1: 6-9.



2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
Hivatkozás

• 2 szerző esetén mondatot befejezve:
- kezdő zárójel
- ELSŐ SZERZŐ VEZETÉKNEVE (NAGYBETŰS)
- és
- MÁSODIK SZERZŐ VEZETÉKNEVE (NAGYBETŰS)
- vessző
- szóköz
- a közlemény megjelenésének évszáma
- befejező zárójel
- pont

• … nagyobb volt (HODOSSI és HARASZTHY, 2007).
• SZAKIRODALMI JEGYZÉK-ben (hátul):

HODOSSI S., HARASZTHY J. (2007): A különleges 
minőségű zöldségtermékünk a hajdúsági torma. 
Zöldségtermesztés. 38.1: 6-9.



2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
Hivatkozás

• Három vagy több szerző esetén mondatot kezdve, vagy 
mondat közben:
- ELSŐ SZERZŐ VEZETÉKNEVE (NAGYBETŰS)
- szóköz
- et al.
- szóköz
- kezdő zárójel
- a közlemény megjelenésének évszáma
- befejező zárójel

• BALÁZS et al. (1987) szerint …
• … BALÁZS et al. (1987)  szerint …
• SZAKIRODALMI JEGYZÉK-ben (hátul):

BALÁZS S., FILIUS I., HODOSSI S. (1987): 
Zöldségkülönlegességek. Mezőgazdasági Kiadó, 
Budapest. 237(238) p.



2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
Hivatkozás

• Három vagy több szerző esetén mondatot befejezve:
- kezdő zárójel
- ELSŐ SZERZŐ VEZETÉKNEVE (NAGYBETŰS)
- szóköz
- et al.
- vessző
- szóköz
- a közlemény megjelenésének évszáma
- befejező zárójel
- pont

• … nagyobb volt (BALÁZS et al., 1987).
• SZAKIRODALMI JEGYZÉK-ben (hátul):

BALÁZS S., FILIUS I., HODOSSI S. (1987): 
Zöldségkülönlegességek. Mezőgazdasági Kiadó, 
Budapest. 237(238) p.



2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
Hivatkozás

• Több azonos tényt megállapító 
közlemény esetén:
- elválasztás: pontosvesszővel

• … a biotechnológia és a jövő 
mezőgazdaságának összefüggéseit több 
szerző (HESZKY, 1984; DOHY, 1984; 
HEROLD és TAKÁCS, 1984; DÁNIEL et 
al., 1975) is tárgyalja.



2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
Hivatkozás

• Egy szerzőnek ugyanazon évben megjelent több 
hivatkozott közleményét:
- az évszám után: a, b, c stb. betűkkel kell elkülöníteni

• HODOSSI (1998a)... HODOSSI (1998b)…
• … (HODOSSI, 1998a). … (HODOSSI, 1998b).
• SZAKIRODALMI JEGYZÉK-ben (hátul):

HODOSSI S. (1998a): A zöldségfélék szerepe a 
táplálkozásban. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 308 p.
HODOSSI S. (1998b): Az áttelelő zöldborsó. 
Zöldségtermesztés. 13.1: 15.



3. ANYAG ÉS MÓDSZER

• 3. ANYAG ÉS MÓDSZER
/NAGYBETŰS, Félkövér, 12-es 
betűméret, sorkizártan, új oldalon/

• A vizsgálatokkal kapcsolatos anyagok és 
módszerek ismertetését,

• A kísérletezés, vizsgálat körülményeit,
• Az elemzés módszereit kell leírni.
• Terjedelem: a dolgozat max. 10-15%-a    

(3-7 oldal)



4. EREDMÉNYEK ÉS AZOK 
ÉRTÉKELÉSE

• 4. EREDMÉNYEK ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE
/NAGYBETŰS, Félkövér, 12-es betűméret, 
sorkizártan, új oldalon/

• A vizsgálatok és az elemzések eredményeit 
tartalmazza

• Fontos, hogy a jelölt az eredményeit pontosan 
és áttekinthetően rögzítse, magyarázza és más 
vizsgálati eredményekkel is vesse egybe 



4. EREDMÉNYEK ÉS AZOK 
ÉRTÉKELÉSE

• Terjedelme: a dolgozat 40-50%-a
(14-25 oldal)

• Az eredményeket célszerű táblázatokban 
összefoglalni, ábrákkal szemléltetni és 
megbízhatóságukat statisztikai 
módszerekkel igazolni



5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS 
JAVASLATOK

• 5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS 
JAVASLATOK
/NAGYBETŰS, Félkövér, 12-es 
betűméret, sorkizártan, új oldalon/

• Az eredményekből levont legfontosabb 
következtetéseket kell ismertetni, és 
javaslatot tenni azok gyakorlati 
alkalmazására, illetve továbbfejlesztésére 

• Terjedelme: 2-3 oldal



ÖSSZEFOGLALÁS

• ÖSSZEFOGLALÁS
/NAGYBETŰS, Félkövér, 12-es 
betűméret, sorkizártan, új oldalon/

• A diplomadolgozat lényegének 3 oldalban 
történő összefoglalása

• Röviden ismertetni kell, hogy milyen 
körülmények között folytak a vizsgálatok 
és milyen kérdésekre terjedtek ki



ÖSSZEFOGLALÁS

• Ismertetni kell a fontosabb eredményeket, 
megállapításokat és a levont 
következtetéseket

• Törekedni kell a tömör és világos 
megfogalmazásra

• Terjedelem: kb. 3 oldal



SZAKIRODALMI JEGYZÉK

• SZAKIRODALMI JEGYZÉK
/NAGYBETŰS, Félkövér, 12-es betűméret, 
középre rendezve, új oldalon/

• Csak olyan irodalom vehető fel a jegyzékbe, 
amelyet a jelölt felhasznált, és amelyre a 
dolgozatban hivatkozik 

• A felhasznált irodalom összeállításakor 
követelmény, hogy a bibliográfiai tételek 
pontosan és ellenőrizhetően tartalmazzák az 
adatokat, amelyek alapján a visszakereshetőség 
biztosítható



SZAKIRODALMI JEGYZÉK

• Javasolt tagolás:
A. könyvek, cikkek, tanulmányok
(B. statisztikai adatforrások, pl. KSH kiadványok)
(C. jogszabályok)
D. INTERNETES adatgyűjtés, ebben az esetben a 
hivatkozásokat dokumentum mélységig kell megadni 
pl.: http://www.mg.hu/kerteszet/zoldseg/paprika.htm 
(2009.02.27.)

• A SZAKIRODALMI JEGYZÉK-ben az egyes szerzők 
nevének megfelelően A-B-C sorrendet kell 
alkalmazni, és sorszámozni kell



Folyóiratban megjelent közlemény
• 1 (magyar) szerző esetén:

- VEZETÉKNÉV (NAGYBETŰS), szóköz, 
KERESZTNÉV ELSŐ BETŰJE (NAGYBETŰS), 
pont, szóköz, kezdő zárójel, megjelenés éve, 
befejező zárójel, kettőspont, szóköz, a cikk 
címe, pont, szóköz, a folyóirat neve, pont, 
szóköz, kötetszám (évfolyamszám), pont, 
füzetszám, kettőspont, szóköz, oldalszám(ok 
kötőjellel), pont

• HODOSSI S. (2006): A hajdúsági 
tormatermesztés. Agroinform. 15.12: 16-
17.

• SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS-ben (elől):
HODOSSI (2006) … vagy … (HODOSSI, 2006).



Folyóiratban megjelent közlemény
• 1 (külföldi) szerző, vagy magyar szerző, de 

idegen nyelven írt cikke esetén:
- VEZETÉKNÉV (NAGYBETŰS), vessző, 
szóköz, KERESZTNÉV ELSŐ BETŰJE 
(NAGYBETŰS), pont, szóköz, kezdő zárójel, 
megjelenés éve, befejező zárójel, kettőspont, 
szóköz, a cikk címe, pont, szóköz, a folyóirat 
neve, pont, szóköz, kötetszám (évfolyamszám), 
pont, füzetszám, kettőspont, szóköz, 
oldalszám(ok kötőjellel), pont

• OLSEN, C. (2006): The ecology of Urtica 
dioica. Journal of Ecology. 9.1: 1-18.

• SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS-ben (elől):
OLSEN (2006) … vagy … (OLSEN, 2006).



Folyóiratban megjelent közlemény

• Két (magyar) szerző esetén:

• HODOSSI S., FÁRI M. (2007): A 
zöldségválaszték-bővítés néhány elméleti 
és gyakorlati kérdése. Kertgazdaság. 38.4: 
3-8.

• SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS-ben (elől):
HODOSSI és FÁRI (2007) … vagy

… (HODOSSI és FÁRI, 2007).



Folyóiratban megjelent közlemény

• Több (külföldi) szerző, vagy magyar szerzők, de 
idegen nyelven írt cikke esetén:

• MORI, T., OHNISHI, M., KOMIYAMA, M., 
TSUTSUI, A., YABUSHITA, H., OKADA, H.
(2002): Growth inhibitory effect of 
paradicsompaprika in cancer cell lines. 
Oncology Reports. 9.4: 807-810.

• SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS-ben (elől):
MORI et al. (2002) … vagy … (MORI et al., 
2002).



Könyv
• 1 (magyar) szerző esetén:

- VEZETÉKNÉV (NAGYBETŰS), szóköz, 
KERESZTNÉV ELSŐ BETŰJE (NAGYBETŰS), 
pont, szóköz, kezdő zárójel, évszám, befejező 
zárójel, kettőspont, szóköz, a könyv címe, pont, 
szóköz, a kiadó neve, vessző, szóköz, a 
megjelenés helye, pont, szóköz, a könyv 
terjedelme, szóköz, „p”, pont

• HARASZTHY J. (2005): A torma. Parmen, 
Debrecen. 115 p.

• SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS-ben (elől):
HARASZTHY (2005) … vagy … (HARASZTHY, 
2005).



Könyv
• 1 (külföldi) szerző, vagy magyar szerző, de 

idegen nyelven írt könyve esetén:
- VEZETÉKNÉV (NAGYBETŰS), vessző, 
szóköz, KERESZTNÉV ELSŐ BETŰJE 
(NAGYBETŰS), pont, szóköz, kezdő zárójel, 
évszám, befejező zárójel, kettőspont, szóköz, a 
könyv címe, pont, szóköz, a kiadó neve, vessző, 
szóköz, a megjelenés helye, pont, szóköz, a 
könyv terjedelme, szóköz, „p”, pont

• ANGIER, B. (1974): Field guide to edible 
wild plants. Stackpole Books, Harrisburg. 
256 p.

• SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS-ben (elől):
ANGIER (1974) … vagy … (ANGIER, 1984).



Könyv

• Több (magyar) szerző esetén:

BALÁZS S., FILIUS I., HODOSSI S. 
(1987): Zöldségkülönlegességek. 
Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 
237(238) p.

• SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS-ben (elől):
BALÁZS et al. (1987) … vagy (BALÁZS et al., 
1987).



Könyv

• Két (külföldi) szerző, vagy magyar szerzők, de 
idegen nyelven írt könyve esetén:

RUBATZKY, V.E., YAMAGUCHI, M. 
(1997): World vegetables. Principles, 
production, and nutritive values. Chapman 
and Hall, New York. 843 p.

• SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS-ben (elől):
RUBATZKY és YAMAGUCHI (1997) … vagy … 
(RUBATZKY és YAMAGUCHI, 1997).



Könyv
• Ha az adott könyv egyes fejezeteit különböző szerzők írták, 

és azonosítható, hogy melyiket ki (nem szerkesztő által írt 
fejezet esetén):
- a fejezet szerzőjének VEZETÉKNEVE (NAGYBETŰS), 
szóköz, KERESZTNÉV ELSŐ BETŰJE (NAGYBETŰS), 
pont, szóköz, kezdő zárójel, évszám, befejező zárójel, 
kettőspont, szóköz, a fejezet címe, pont, szóköz, „In”, 
kettőspont, szóköz, Könyv címe, pont, szóköz, „Szerk”, pont, 
szóköz, szerkesztő(k) VEZETÉKNEVE (NAGYBETŰS), 
szóköz, KERESZTNÉV ELSŐ BETŰJE (NAGYBETŰS), 
pont, szóköz, a kiadó neve, vessző, szóköz, a megjelenés 
helye, pont, szóköz, a fejezet terjedelme (-tól-ig), szóköz, 
„p”, pont

• KAPITÁNY J. (2004): Fűszerpaprika. In: Zöldségtermesztés 
szabadföldön. Szerk. HODOSSI S., KOVÁCS A., TERBE I. 
Mezőgazda Kiadó, Budapest. 149-159 p.

• SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS-ben (elől):
KAPITÁNY (2004) … vagy … (KAPITÁNY, 2004).



Könyv
• Ha az adott könyv egyes fejezeteit különböző szerzők írták, 

és azonosítható, hogy melyiket ki (szerkesztő által írt fejezet 
esetén):
- a fejezet szerzőjének (aki szerkesztő is egyben) 
VEZETÉKNEVE (NAGYBETŰS), szóköz, KERESZTNÉV 
ELSŐ BETŰJE (NAGYBETŰS), pont, szóköz, kezdő zárójel, 
évszám, befejező zárójel, kettőspont, szóköz, a fejezet 
címe, pont, szóköz, „In”, kettőspont, szóköz, Könyv címe, 
pont, szóköz, „Szerk”, pont, szóköz, szerkesztő(k) 
VEZETÉKNEVE (NAGYBETŰS), szóköz, KERESZTNÉV 
ELSŐ BETŰJE (NAGYBETŰS), pont, szóköz, a kiadó neve, 
vessző, szóköz, a megjelenés helye, pont, szóköz, a fejezet 
terjedelme (-tól-ig), szóköz, „p”, pont

• HODOSSI S. (2004): Csemegekukorica. In: 
Zöldségtermesztés szabadföldön. Szerk. HODOSSI S., 
KOVÁCS A., TERBE I. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 340-
348 p.

• SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS-ben (elől):
HODOSSI (2004) … vagy … (HODOSSI, 2004).



Könyv
• Ha az adott könyv egyes fejezeteit különböző szerzők írták, 

de nem azonosítható, hogy melyiket ki, akkor a 
szerkesztő(ke)t és a könyvcímet kell feltüntetni:
- a szerkesztő(k) VEZETÉKNEVE (NAGYBETŰS), szóköz, 
KERESZTNÉV ELSŐ BETŰJE (NAGYBETŰS), pont, 
szóköz, kezdő zárójel, „szerk”, pont, befejező zárójel, 
szóköz, kezdő zárójel, évszám, befejező zárójel, kettőspont, 
szóköz, a könyv címe, pont, szóköz, a kiadó neve, vessző, 
szóköz, a megjelenés helye, pont, szóköz, a könyv 
terjedelme, szóköz, „p”, pont

• HODOSSI S. (szerk.) (2001): Zöldségkülönlegességek 
termesztési és hasznosítási lehetőségei. Primom, 
Nyíregyháza. 196 p.

• SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS-ben (elől):
HODOSSI (2001) … vagy … (HODOSSI, 2001).



Egy szerzőnek ugyanazon évben 
megjelent több közleménye

• HODOSSI S. (1998a): A zöldségfélék szerepe 
a táplálkozásban. Mezőgazda Kiadó, 
Budapest. 308 p.

• HODOSSI S. (1998b): Az áttelelő zöldborsó. 
Zöldségtermesztés. 13.1: 15.

• SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS-ben (elől):
HODOSSI (1998a) … / … (HODOSSI, 1998a).

és 
HODOSSI (1998b) … / … (HODOSSI, 1998b).



SZAKIRODALMI JEGYZÉK

1. BALÁZS S., FILIUS I., HODOSSI S. (1987): 
Zöldségkülönlegességek. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 
237(238) p.

2. HARASZTHY J. (2005): A torma. Parmen, Debrecen. 115 p.
3. HODOSSI S. (1998a): A zöldségfélék szerepe a táplálkozásban. 

Mezőgazda Kiadó, Budapest. 308 p.
4. HODOSSI S. (1998b): Az áttelelő zöldborsó. Zöldségtermesztés. 

13.1: 15.
5. HODOSSI S. (szerk.) (2001): Zöldségkülönlegességek termesztési 

és hasznosítási lehetőségei. Primom, Nyíregyháza. 196 p.
6. HODOSSI S., HARASZTHY J. (2007): A különleges minőségű 

zöldségtermékünk a hajdúsági torma. Zöldségtermesztés. 38.1: 6-9.
…
18. ANON 1: http://www.mg.hu/kerteszet/zoldseg/paprika.htm 

(2009.02.27.)



MELLÉKLETEK

• MELLÉKLETEK
/NAGYBETŰS, Félkövér, 26-os 
betűméret, középre rendezve, 
függőlegesen is nagyjából a lap 
közepére rendezve, új oldalon/

• A következő lapokon szerepelnek a 
tényleges mellékletek  



MELLÉKLETEK

• Terjedelem: max. 8-10 oldal
• Ide kerülnek:

- azok a nagyobb méretű táblázatok, ábrák, 
amelyek szövegközi elhelyezése gondot okozott 
volna
- a kérdőíves felmérés alapjául szolgáló 
dokumentumok
- a statisztikai és matematikai számítások 
alaptáblái
- egyéb szöveges dokumentumok
(pl. szerződések, jogszabály részletek)



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

• KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
/NAGYBETŰS, Félkövér, 12-es 
betűméret, középre rendezve, középre 
rendezve, új oldalon/

• Konzulens(ek)nek, egyéb személynek 
köszönet kifejezése (pl. a kísérlet 
végrehajtásában segítőnek)



NYILATKOZAT

• NYILATKOZAT
/NAGYBETŰS, Félkövér, 12-es betűméret, középre 
rendezve, új oldalon/

• ……………………………………… büntetőjogi és 
fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és 
aláírásommal igazolom, hogy a diplomadolgozat 
saját munkám eredménye. A felhasznált irodalmat 
korrekt módon kezeltem, a diplomadolgozatra 
vonatkozó jogszabályokat betartottam.

……………………………………
aláírás

Születési idő: …………………….


