
Formai követelmények a projekt dolgozathoz 
 

 

 A projekt feladat minimum 8, maximum 10 számítógéppel szedett A/4 formátumú 
oldal lehet (2,5 cm-es margó, 1,5 soros sorköz, 12 pontos betűnagyság). 
Kézírásos dolgozat formailag nem megfelelőnek minősül. 

 

 A dolgozat szövegében nem lehetnek táblázatok, statisztikák, grafikonok, képek, 
ábrák. Ezeket számozott mellékletben kell csatolni és a szövegben a számozás 
szerint kell meghivatkozni. 

 

 A dolgozat minden oldalát folyamatos oldalszámozással kell ellátni úgy, hogy a 
számozás első tagja az aktuális oldalszámot, második tagja pedig az 
összoldalszámot jelöli. A mellékletek oldalait a szöveget követően folyamatosan 
kell számozni. (pl.: 1/12, vagy 1-12 egy mellékletekkel együtt 12 oldalas dolgozat 
első oldala esetében.) 

 

 A dolgozatot fedlappal és tartalomjegyzékkel kell ellátni. A fedlapon szerepeljen a 
dolgozat címe, a tanuló neve és osztálya, az elkészítés évszáma, valamint az 
iskola neve és/vagy címere, logoja. 

 

 A dolgozathoz irodalom vagy forrásjegyzéket kell csatolni. A forrásjegyzékben 
lehet hivatkozás szóbeli közlésre, internetes weboldalra, dokumentumra, 
szakirodalomra. (A projekt készítője által gyűjtött adatok, pl. kérdőívek 
eredményei, nem a forrásjegyzékben, hanem a mellékletekben jelenítendők 
meg.) 

 Szóbeli közlés hivatkozásként való leírása, pl.: Kovács János 
szóbeli közlése, 2015. november 19. 

 

 Internetről gyűjtött adat hivatkozása mindig weblapra, vagy ftp-forrás 
megnevezésére utaljon, pontos laphivatkozással. (továbbá jelezni, 
hogy mikor került a lap utoljára látogatásra.): Pl.: 
http://www.danubiushotels.hu/issues/result_page.php?lang=hu&typ
e=index&hotel_id=17&city_id=&category=&x=29&y=11 
A lap 2014. október 14-én került utoljára látogatásra. 

 

 A szakirodalomra való hivatkozás feleljen meg a tudományos 
kutatásban használt valamely elfogadott címleírási protokollnak.  
Megfelelő a leírás, ha tartalmazza a szerző teljes nevét, a 
hivatkozott mű címét, a kiadás helyét, a kiadót és a kiadás 
évszámát. Periodika esetén a kiadó és kiadás adatai helyett a 
periodika címét, az évfolyamot, a lapszámot és az oldalszámot (-tól-
ig) kell feltűntetni. Ajánlott egy szakirodalmi mű irodalomjegyzékét 
mintául adni! 

 

 A dolgozatot összefűzve vagy kötve, a tanuló által minden oldalon kézzel, kék 
tollal aláírva, vagy szignózva kell leadni. 


