
 
 

Az MA-szakdolgozat formai követelményei 
 
• Terjedelem 

- minimum 40 oldal 
 

• Fedőlap 
- a nyomtatott dolgozat és az elektronikus változatot tartalmazó CD fedőlapjain is az alábbi 
adatokat kell feltüntetni: 

+ hallgató neve 
+ szakdolgozat címe 
+ témavezető neve 
+ tanszék megnevezése 
+ évszám 

 
• Margók 

- bal oldalon 3 cm-es (kötés/spirálozás miatt), jobb oldalon 2 cm-es; alul és felül 2,5 cm-esek 
- az élőfej és élőláb távolsága 1,25 cm 

 
• Betű  

- fekete szín  
- Times New Roman típus 
- 12 pontos méret 
- normál betűközzel és elhelyezéssel. 

 
• Cím 

- a szöveg a szerző nevével kezdődik, félkövérrel szedve 
- új sorban a cím, ez is félkövérrel  
- a cím után, ha van, a mottó következik: idézőjelekkel, kurziválva, jobbra zárva, a forrás 

lábjegyzetben való feltűntetésével.) 
 
• Bekezdés 

- sorkizárt 
- 1,5-es sorközzel 
- az első sor függő, 1cm 
- a szerző nevének, a címnek, a fejezetcímek soraiban, valamint a dolgozat első sorában, és a 

fejezetek első soraiban a bekezdés első sorának függését megszüntetjük. 
 
• Idézetek 

- 5 sornál hosszabb idézeteket a főszövegből kiemeljük: előtte és utána is üres sorköz, 10 pontos 
betűméret, az első sor függése megszüntetve. 

- magyar formátumú idézőjelek: vagyis a bal alsó sarokban kezdődnek, és a jobb fölsőben 
végződnek a macskakörmök 

- idézeten belüli idézet jelzésére: »…« 
- az idézetekben szereplő hiátusokat a […] jellel jelöljük. 

 



 
• Oldalszámozás 

- élőlábban 
- középen 

 
• Jegyzetek 

 - kommentárokra, kiegészítésekre (szakirodalmi hivatkozás nem a lábjegyzetekben) 
- lapalji lábjegyzetben 
- sorkizárt; 10 pontos betűméret; az első sor függő (1cm) 
 

• Szakirodalmi hivatkozás 
- főszövegben: az idézett/hivatkozott szövegrész után zárójelben a felhasznált munka 
szerzőjének/szerkesztőjének nevével és az idézet oldalszámával: 

(Vezetéknév, oldalszám) 
- szerkesztett vagy anonim szerzőjű munka esetén: 

(Cím, oldalszám) 
- ha egy szerzőtől több művet is idézünk: 

(Vezetéknév, publikáció dátuma, oldalszám)  
- audiovizuális anyag esetén: 

(Szerző/Előadó vagy Cím, óra:perc:másodperc) 
- a hivatkozott munkák könyvészeti leírása a dolgozathoz csatolt bibliográfiában szerepel  
 

• Bibliográfiai leírás 
- Könyv 

Vezetéknév Keresztnév: Cím: Alcím. Kiadás helye: Kiadó, évszám. 
 

- Fordított munka 
Vezetéknév, Keresztnév: Cím: Alcím. Ford. Vezetéknév Keresztnév. Kiadás helye: Kiadó, 
évszám. 

 
- Gyűjteményes kötet 

Vezetéknév Keresztnév – Vezetéknév Keresztnév (szerk.): Cím: Alcím. Kiadás helye: Kiadó, 
évszám. 

 
- Tanulmány gyűjteményes kötetben 

+ Ha megegyezik a tanulmány és gyűjtemény szerzője 
Vezetéknév Keresztnév: Cím: Alcím. In: Uő.: Cím: Alcím. Kiadás helye: Kiadó, évszám, 
hivatkozott oldalszám. 
 
+ Ha nem egyezik meg a tanulmány és gyűjtemény szerzője 
Vezetéknév Keresztnév: Cím: Alcím. In: Vezetéknév Keresztnév (szerk.): Cím: Alcím. Kiadás 
helye: Kiadó, évszám, hivatkozott oldalszám. 

 
- Cikk periodikumban 

+ Folyóiratban: 
Vezetéknév Keresztnév: Cím: Alcím. Folyóiratcím, évszám. lapszám. Hivatkozott oldalszám. 
 
+ Heti vagy napilapban: 



 
Vezetéknév Keresztnév: Cím: Alcím. Lapcím. Év, hónap, nap. Hivatkozott oldalszám. 

 
- Elektronikus/audiovizuális anyag 

+ Film: 
Cím: Alcím [Film]. Rendező neve. Gyártó, évszám. Hordozó formátuma (videókazetta, DVD, 
stb.). 
 
+ Egyéni előadó: 
Vezetéknév Keresztnév: Cím: Alcím [Album]. Kiadó, évszám. Hordozó formátuma (bakelit, 
CD, stb.). 
 
+ Csoportos előadó: 
Előadó: Cím: Alcím [Album]. Kiadó, évszám. Hordozó formátuma (bakelit, CD, stb.). 
 
+ Filmsorozat: 
Cím: Alcím [Sorozat]. Gyártó, évszám. Hordozó formátuma (bakelit, CD, stb.). 
 

- Online forrás 
+ Cikk, blogposzt: 
Vezetéknév Keresztnév: Cím: Alcím [online]. Megjelenési/posztolási dátum. Portál neve. URL. 
Utolsó letöltés dátuma. 

 
+ Komment: 
Hozzászóló neve/nickname-je. Komment a … című íráshoz. [online] A hozzászólás 
megjelenési/posztolási dátuma. Portál neve. URL. Utolsó letöltés dátuma. 
 
+ Audiovizuális anyag: 
Szerző/Előadó: Cím [online]. Megjelenési/posztolási dátum. Portál neve. URL. Utolsó letöltés 
dátuma. 
 
+ Személyi vagy szervezeti honlapok: 
Portál neve. URL. Utolsó letöltés dátuma. 

 
 


