
 

 

A TDK dolgozat formai követelményei 
 
A TDK dolgozatot számítógépes szövegszerkesztővel kell elkészíteni az alábbiak szerint: 
Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, másfeles sortávolság, a bal oldalon 3,1 cm-es, a jobb 
oldalon, alul és felül is 2,5 cm-es margó. A főszöveg terjedelme (tartalom- és irodalomjegyzék, valamint 
mellékletek nélkül) legalább 40.000 karakter legyen (minimum 25 oldal), de ennél terjedelmesebb 
dolgozat is befogadható (maximum 120.000 karakter, azaz maximum 80 oldal). 
 
A dolgozat elektronikus formában, CD adathordozón, valamint nyomtatott formában, egy példányán kell 
leadni (hőkötéssel vagy spirálozottan kérjük leadni). 
 
A fedőlapon (középen) fel kell tüntetni a műfajt (TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT), (a bal alsó 
sarokban) a hallgató nevét, (a jobb alsó sarokban) a készítés évét. 
A belső borítón, a fedőlapon is feltüntetett adatokon túl szerepeljen a TDK dolgozat címe, az intézmény 
neve, az adott szak megnevezése és a témavezető neve. 
 
A dolgozat felépítése: 

- tartalomjegyzék 
- táblázat- és ábrajegyzék (kellő számú táblázat, illetve ábra hiányában mellőzhető) 
- bevezetés 
- fő szöveg 
- összefoglalás 
- irodalomjegyzék 
- mellékletek (ha szükséges, római számokkal jelölve az egyes mellékleteket) 

 
A dolgozatot decimális rendszerben kell tagolni (lehetőség szerint legfeljebb négy szinten), a 
tartalomjegyzékben rögzítetteknek megfelelően. (Az egyes szintek további bontásának csak akkor van 
értelme, ha a bontás eredményeként az alsóbb szinten legalább két alfejezet keletkezik.) 
Az egyes fejezetcímeket félkövéren szedett 12-es méretű NAGYBETŰVEL középre rendezve javasolt 
írni, az alfejezetek címeit pedig balra rendezve. 
 
A dolgozat esetében a hivatkozásnál a szerző-évszám használata kötelező (szöveg közben a szerző 
keresztnevének megjelölése nélkül, az Irodalomjegyzékben a szerző keresztnevének első nagybetűjét 
megadva). Pl.: szövegben (Barabás, 2003) 
 
A CD tartalmára vonatkozó előírások: 
A CD egy darab mappát tartalmazzon. A mappa neve a hallgató teljes neve legyen. A mappa 
tartalmazzon egy darab MS WORD formátumú fájlt (a dolgozat a szövegtartalmú melléklettel együtt), 
valamint – ha van – egyéb mellékleteket (pl. videó, képek – számozással ellátva). 
 
A CD külső felületére, és a CD tok borítójára a vonatkozó formái előírások: 
A CD külső felületén nyomtatott betűkkel fel kell tüntetni a hallgató nevét, az adott szakot és a beiratkozás 
évét. 
A CD tok borítóján, középen fel kell tüntetni az egyetem nevét, valamint a TDK dolgozat címét. A borító 
bal oldalán szerepeljen a témavezető neve, jobb oldalon pedig a hallgató neve és szakja, valamint a 
borító alján a készítés éve. 


