1. számú melléklet
ÚTMUTATÓ A XXXIII. OTDK KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
PÁLYAMUNKÁVAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEIHEZ

1. Általános előírások
Az OTDK-dolgozat terjedelme maximum 80 oldal lehet (alsó korlát nincs), ami a Bevezetés első oldalától az
Összefoglalás utolsó oldaláig értendő.
Azok a pályamunkák, amelyek hosszabbak a meghatározott maximális oldalszámnál, automatikusan kizárásra
kerülnek (a rendszer nem engedi feltölteni).
Van azonban mód arra, hogy a 80 oldalt meghaladó, de a dolgozatnak nem a törzsszövegét képező, egyéb
anyagok (képek, táblázatok, ábrák, stb.) egy külön dokumentumban, mellékletként feltölthetők, tetszőleges
terjedelemben és tartalommal. Így szükség esetén tehát két dokumentum feltöltésére is van mód. A
bevezetéstől az Összefoglalásig terjedő szövegből a mellékletbe szöveg nem csoportosítható át!

2. Formai követelmények
A dolgozatot számítógépen, szövegszerkesztő alkalmazásával kell elkészíteni, Times New Roman
betűtípussal, 12-es betűnagysággal, 1,5-es sorközzel. Kérjük a dolgozat szerzőit, hogy a kézirat lezárásának
időpontját határozzák meg év, hónap, nap pontos megjelölésével, ezzel is segítve a korrekt bírálat létrejöttét.
Külső borító
A külső borítón középen, a felső harmadban szerepeljen az „OTDK-dolgozat" elnevezés 24-es
betűnagysággal. A külső borító alján középen a 2017-es évszám (a konferencia évszáma) szerepeljen szintén
24-es betűnagysággal.
A külső borítóhoz sablon letölthető a rendező intézmény honlapján.
Belső borító
A belső borítón kérjük feltüntetni 14-es betűnagysággal a szerző nevét, a dolgozat címét, (magyar és angol
nyelven), a konzulens és a küldő intézmény nevét, valamint a lap alján a kézirat lezárásának időpontját az
alábbi módon: pl. Kézirat lezárása: 2016. október 10.
A belső borítóhoz sablon letölthető a rendező intézmény honlapján.
3. A dolgozat felépítése
 Külső borító
 Belső borító
 Tartalomjegyzék
 Táblázatok jegyzéke
 Ábrajegyzék
 Bevezetés
 Fejezetek (szakirodalom, kutatási módszertan, eredmények, értékelésük, stb.)
 Összefoglalás
 Irodalomjegyzék
 Mellékletek

Az oldalszámozás a Bevezetéssel, 1. oldalszámmal kezdődik. Az oldalszám a lap aljára középre kerüljön. A
margó minden oldalon 2,50 – 2,50 cm.
A mellékletben táblázatok, ábrák, egyéb olyan dokumentumok szerepeltethetők, amelyek a dolgozat
mondanivalójának illusztrálására szolgálnak, de nem képezik a dolgozat érdemi részét.
A dolgozatot a tudományos munkákkal szemben elvárt követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. Ehhez
ajánljuk a rendező intézmény honlapján (kgotdk2017.sze.hu) megtalálható „Útmutató az OTDK dolgozatok
elkészítéséhez” dokumentumot.
Hivatkozások: Harvard-rendszer szerint.
A helyesírás, a stílus és a fenti formai követelmények a bírálat szempontjai között szerepelnek. A helyesírást
illetően a magyar nyelvű dolgozatok esetében az MTA által kiadott, legújabb „A magyar helyesírás szabályai”
című kiadvány az irányadó.

