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Táblázatok és ábrák 

 

 

 A dolgozatban: - táblázatok, és 

    - ábrák (ábra = ábra, grafikon, kép, fotó) közölhetők 

 A táblázatokat és ábrákat középre kell rendezni 

 Minden táblázatot, ábrát: » sorszámmal, és 

     » címmel kell ellátni, a következő módon 

 - sorszám 

 - pont 

 - szóköz 

 - „táblázat” vagy „ábra” 

 - kettőspont 

 - szóköz 

 - A táblázat vagy ábra címe (Nagy betűvel kezdve) 

 

Példa: 

1. táblázat: A paradicsom alakú fajták termésmennyisége 

VAGY 

1. ábra: A nagy csalán (Urtica dioica L.) nőivarú virágzata 

 

 A táblázatok címét és sorszámát a táblázat fölött, középre rendezve kell közölni 

 Az ábrák címét és sorszámát az ábra alatt, középre rendezve kell közölni 

 A táblázatok, illetve az ábrák sorszáma és címe előtt és után 1-1 sort ki kell hagyni 

Táblázat esetén: 

- sorkihagyás 

- táblázat sorszáma és címe 

- sorkihagyás 

- táblázat 

- sorkihagyás 
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Ábra esetén: 

- sorkihagyás 

- ábra 

- sorkihagyás 

- ábra sorszáma és címe 

- sorkihagyás 

 Azonos sorszámmal két különböző táblázat nem szerepelhet a dolgozatban (a 

dolgozatban elsőként feltüntetett táblázat kapja a 1-es sorszámot, az ezt követőek 

pedig a 2-est, 3-ast, 4-est stb.) 

 Azonos sorszámmal két különböző ábra nem szerepelhet a dolgozatban (a dolgozatban 

elsőként feltüntetett ábra kapja a 1-es sorszámot, az ezt követőek pedig a 2-est, 3-ast, 

4-est stb.) 

 Mindegyik táblázatra, ábrára a szövegben hivatkozni kell 

 A fizikai mennyiség mértékegységeinek jelölésénél a SI (Systéme International 

d’Unités) jelöléseit kell alkalmazni 
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Példa táblázatra történő hivatkozásra a szövegben, és táblázat közlésre. 

 

Az egyes fajták biológiailag érett termésmennyiségei között jelentős eltérések 

figyelhetők meg (1. táblázat). 

 

VAGY 

 

Az 1. táblázatban látható a vizsgált fajták biológiailag érett termésmennyiségének 

megoszlása. 

 

1. táblázat: A fajták biológiailag érett termésmennyisége (g/tő) 

 

Fajta 
Piacképes 

termés 

Nem 

piacképes 

termés 

Olympia 486,86 81,24 

Greygo 448,80 83,10 

Pasa 593,30 160,20 

Piknik 412,70 127,60 

Gogosári 529,40 107,90 

Turbán 353,10 87,30 

Pritavit 596,00 290,70 

Vitamin 873,00 174,80 

SZD5% 98,7 34,7 
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Példa ábrára történő hivatkozásra a szövegben, és ábra közlésre. 

 

A nagy csalán (Urtica dioica L.) kétlaki növény. A termős (nővarú) virágzat lecsüngő 

(1. ábra). 

 

VAGY 

 

A nagy csalán (Urtica dioica L.) kétlaki növény. Az 1. ábrán látható a termős (nőivarú) 

virágzat. 

 

 

 

1. ábra: A nagy csalán (Urtica dioica L.) nőivarú virágzata 

 

 

 


