
Útmutató a földrajz BSc szakdolgozat elkészítéséhez a Turizmus és Földrajztudományi 
Intézetben 

 
A szakdolgozatok elkészítésére érvényes általános szabályok a Főiskola TTIK kari 
szabályzatában megtalálhatók, amelyek a Turizmus és Földrajztudományi Intézetre 
elkészítendő szakdolgozatokra is vonatkoznak. Az Intézet által kért egyedi követelmények az 
alábbiakban foglalhatók össze, amelyek minden szakdolgozóra nézve kötelező érvényűek a 
2005/2006-os tanévtől kezdve. 
 
A szakdolgozat témaválasztásának feltételei: 
 
A dolgozat lehetőleg a témavezető saját kutatási területéhez (témájához) kapcsolódjon. Más 
szakdolgozati téma csak akkor fogadható el, ha a választott témavezetőnek ugyan nem a fő 
kutatási területe, de abban jártassággal rendelkezik. Egyéb témák kiválasztása csak az 
intézetvezetővel történő egyéni egyeztetés során lehetséges.  
 
A témalap leadási határideje: Szorgalmi időszakban, de (legkésőbb) vizsgaidőszak végéig 
 
A szakdolgozat elfogadásának minimumkövetelményei: 
 
1. A dolgozat terjedelme minimum 50 000 számítógépes karakter legyen (szóköz nélkül)! 
2. Legalább 5 illusztráció (ábra, térkép, táblázat, fotó (max. 1 db)) nélküli dolgozat nem 

fogadható el. 
3. Csak irodalmi feldolgozáson alapuló; csak átvett anyagokat tartalmazó; illetve 

hivatkozások nélküli munka nem fogadható el. Statisztikai adatok, levéltári anyagok 
gyűjtése és önálló feldolgozása (nem csak mechanikus átvétele) elfogadható. 

4. A szakdolgozatot valamilyen elektronikus adathordozón (CD, DVD) is kötelező leadni a 
dolgozat mellékleteként csatolva. Csatolandó még a hallgató, saját kezűleg aláírt 
nyilatkozata arról, hogy a dolgozat saját készítésű. 

5. A kész szakdolgozat leadási határideje a főiskolai időbeosztás szerint.  
 
AMENNYIBEN A FENTEBBI FELTÉTELEK BÁRMELYIKE NEM TELJESÜL, A 
SZAKDOLGOZAT ELÉGTELEN MINŐSÍTÉSSEL ÉRTÉKELENDŐ ÉS NEM 
FOGADHATÓ EL. 
 
A szakdolgozat elkészítésének ütemezése: 
 
A szakdolgozati félévekre minimumkövetelményeket határoztunk meg, amelyek teljesítése 
az adott félév elégséges érdemjegyének kötelező feltétele. A „Szakdolgozat I-II-III.” 
gyakorlati tárgynak minősül, ezért a követelmények teljesítése a vizsgaidőszak kezdetéig 
kötelező, s a vizsgaidőszakban csak egyszeri gyakorlati jegy védése lehetséges. 
 
Szakdolgozat I. 4. félév: Kötelező a szakdolgozat vázlatának, tartalomjegyzékének, valamint 
alap irodalomjegyzékének (minimum 5 tétel) elkészítése és írott formában történő leadása, 
amelynek terjedelme minimum 8 000-10 000 számítógépes karakter legyen (kb. 5 oldal)! 

Szakdolgozat II. 5. félév: A hallgatók 15 perces szemináriumi előadásban (amely lehet a házi 
OTDK előadása is) kötelesek bemutatni az irodalom feldolgozásában és a dolgozathoz 
szükséges adatok összegyűjtésében, értékelésében elért eredményeket. Erről minimum újabb 
15 000 számítógépes karakter terjedelemmel (a szakdolgozat I. félév teljesítésével összesen 
20 000 – 25 000 karakter) és legalább 5 illusztrációval (fotó max. 1 db) kötelesek leadni.  



Szakdolgozat III. 6. félév: A szakdolgozat elkészítése a TTIK és a Turizmus és 
Földrajztudományi Intézet által megadott formai és tartalmi követelmények 
figyelembevételével a megfelelő határidőre.  
 
A szakdolgozat elkészítésének általános követelményei:  
 
A hallgató, ha szakdolgozatát elfogadták, köteles azt megvédeni a tanszék vezetője által 
kijelölt bizottság előtt a TVSZ és a Záróvizsga Szabályzat előírásai szerint, amelyről 
jegyzőkönyvet kell készíteni.  

A dolgozat részei: Tartalomjegyzék az oldalszámok feltüntetésével; Bevezetés; Irodalmi 
áttekintés; Anyag és módszer; Eredmények; Diszkusszió; Összefoglalás; Irodalomjegyzék; 
Mellékletek. Ezen egységeknek természetesen a szakdolgozat témájának megfelelő 
fejezetcímek választandók. A tagoláshoz decimális struktúrát és tartalomjegyzéket 
alkalmazzunk. 
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Terjedelme szövegszerkesztett formában, 12-13 pontos Times New Roman betűtípussal, 
másfeles sortávolsággal, sorkizártan, bal oldalon 3 cm, jobb oldalon 2,5 cm, alul és felül 2,5-
2,5 cm margóval kb. 30 oldalnak felel meg. (Önálló oldalnak minimum 1/3 oldalnyi 
szövegrész számít). 

Az illusztrációkat (ábra, térkép, táblázat, kép) sorszámmal kell ellátni, és azokat szöveg 
magyarázza meg. Ezért javasoljuk az illusztrációk szövegbe illesztését. A túl nagy méretű 
illusztráció külön oldalon, vagy a munka végén mellékletben helyezendő el. Az illusztrációk 
hivatkozáskötelesek. Ha mástól átvett, akkor az adott munka szövegközi hivatkozása szerint, 
saját illusztráció esetén a „saját szerkesztés” megjegyzést kérjük zárójelben feltüntetni. 

 

Az ábrákat, térképeket, fotókat arab számokkal számozzuk, a cím az ábra alatt legyen 
feltüntetve. Térképek esetén méretarány, északjel feltüntetése szükséges. 

 

1. ábra: A geográfia tudomány rendszertani helye és jelentősége (Forrás: saját szerkesztés) 



A táblázatokat szintén sorszámmal lássuk el, a címet a táblázat felett helyezzük el.  

 

1. táblázat: Internetes keresések száma a Föld Napjára 2016. április 22.-én   
(Forrás: XY adatai alapján saját szerkesztés) 

 

A szakdolgozat elkészítésénél kötelező szövegközi hivatkozásokat alkalmazni. Hivatkozni 
kell az adatforrásokra, az átvett illusztrációkra, valamint a téma elismert kutatói által leírt 
tudományos megállapítások átvételekor. Szövegközi hivatkozást többféleképpen tehetünk: 

– a szerző vezetéknevével és a felhasznált irodalom kiadási évével tehetjük meg 
legegyszerűbben, pl. (Frisnyák, 1995). 
– lábjegyzetelve, azaz szöveg közben folytatólagos sorszámot adunk, majd a lábjegyzetben 
kiírjuk a teljes irodalmi tételt1, 

A tanulmány végén az irodalomjegyzékben mindent feltüntetnek, amit a kutatás során a téma 
kidolgozásához felhasználtak, a hivatkozott szerzők mellett azokat is, amelyeket fontosnak 
tartanak, függetlenül attól, hogy közölnek-e belőlük idézetet. 

Az irodalomjegyzékben szereplő hivatkozások adatai: Szerző(k); Kiadási év; Cím, alcím; 
Kiadási hely; Kiadó v. folyóirat, periodika; oldalszám, terjedelem. Ha nincs szerző vagy 
szerkesztő, akkor a könyv, folyóiratcikk stb. címével helyettesíthetjük a nevet, a névelőt 
figyelmen kívül hagyva. Internetes forrásoknál nem elég a fő honlap szerepeltetése, hanem a 
konkrét anyag mélységéig kell hivatkozást feltüntetni (URL cím), valamint a letöltési dátumot 
kiírni. Hivatkozni lehet könyvre, tanulmánykötetre, folyóiratra vagy egyéb forrásra. Ha 
illusztrációt veszünk át valakitől, akkor azt is le kell hivatkozni. Például: 
 
Példák az irodalomjegyzékben feltüntetett forrásokra: 
 
- könyv  
Frisnyák S. (1995): Magyarország történeti földrajza. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 
213 p. 
 
- könyvrészlet, tanulmánykötet, 
Kókai S. (2015): A tanszék- (intézet-) kutatómunkája. – In: Kókai S. (szerk) A nyíregyházi 
földrajztanárképzés öt évtizede (1964-2014). Nyíregyháza, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó. 
– pp.109-124. 
 
- konferenciakötet 
Hanusz Á. - Kókai S. - Sütő L. - Szepesi J. (2008): Csenger és környéke turisztikai 
fejlesztésének földrajzi kapcsolatai. – In: Hanusz Á. (szerk.) Konferenciakötet Göőz Lajos 
professzor 80. születésnapjára, Nyíregyháza; Turizmus és Földrajztudományi Intézet pp. 101-
117. 
 
- folyóirat 
Székely A. (1969): A magyar középhegyvidék periglaciális formái és üledékei = Földrajzi 
Közlemények. – 93. köt. 3. sz., p. 272-289. 
 
 
                                                 
1 Sütő L. (2010): Szakdolgozati követelmények a Turizmus és Földrajztudományi Intézetben. – Nyíregyháza, 
Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet. – 5 p. 



- levéltári és egyéb szerző nélküli anyag: 
Borsodi Szénbányászati Tröszt (1992): 5. dob. 3 köt.: Lyukóvölgyi (Miskolci Bányaüzem) 
története 1988-1992. – Miskolc: Miskolci Egyetem Levéltára 
 
- Interjú 
Szerző/Interjúalany a kommunikáció éve. az interjú témája, a kommunikáció típusa (dőlt 
betűkkel) – hónap és nap. 
Hanusz Á. 2016. Falusi turizmus a Beregben, prominenciainterjú a FATOSZ megyei 
elnökével, január 12. 
 
- Internet:  
Ha nincs szerző, akkor a pontos URL cím (nem a keresőmotor, pl. Google… címe, hanem a 
konkrét oldalé) és a letöltés dátuma, pl. 
http://travel.com.travel.co.uk/training/training:index.html [olvasva: 2015.05.23]. 
 
Ha szerzővel rendelkező elektronikus könyvet, könyvrészletet, folyóirat cikket, 
konferenciakötetet használunk, akkor a papíralapú irodalmi hivatkozásnak megfelelően járunk 
el, kiegészítve az URL címmel és az olvasási dátummal, pl. 
 
Dobány Z. 2010. A Sajó-Bódva köze történeti földrajza (18–20. század). ANP füzetek IX. 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, Jósvafő. http://www.nyf.hu/foldrajz/sites/www.nyf.hu. 
foldrajz/files/oktatasi_segedanyagok/konyvek/ANP_fuzetek_sajo_bodva_torteneti_foldrajza.
pdf 169 p. [olvasva: 2015.06.23]. 
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