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1. Általános előírások:
Az ETDK-dolgozat terjedelme maximum 40 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 40 oldalt meghaladó, de a dolgozatnak nem a törzsszövegét
képező egyéb anyagok (képek, táblázatok, ábrák, stb.) egy külön dokumentumban, mellékletként
feltölthetők legyenek (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!
Nyomtatott pályamunka nem szükséges.
Az ETDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül,
amelynek értékelésére a szakmai bizottságok különbizottságot hoznak létre, amelyek egyenként
áttekintik a plágiumvizsgálat eredményét. Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra,
hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem
idézhetőek (önplágium tilalma).
Amennyiben egy szerző több dolgozattal is nevez az OTDK-ra, s ezek között tartalmi átfedés
van, akkor szükséges a másik dolgozatra való hivatkozás ugyanolyan módon, mint más
felhasznált irodalom esetében. Amennyiben ez az önhivatkozás nem történik meg, akkor az
plágiumnak minősül és kizárással jár. A saját szövegek extenzív átvétele esetében is elvárt, hogy
ezek mennyisége ne haladja meg a más hivatkozott munkák esetében is elvárt szakmai,
tudományos szokásos mérleget. Amennyiben a bírálók úgy ítélik meg, hogy a dolgozatban
jelentős mennyiségű a hivatkozott saját szöveg extenzív átvétele, akkor az önplágium esetének
fennállását a Plágiumbíráló Munkabizottság fogja mérlegelni és értékelni.
2. Formai követelmények:
A dolgozatot számítógépen, szövegszerkesztő alkalmazásával kell elkészíteni, Times New
Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal, 1,5-es sorközzel, sorkizárt igazítással. Kérjük a
dolgozat szerzőit, hogy a kézirat lezárásának időpontját egyértelműen nevezzék meg az év,
hónap, nap pontos megjelölésével, ezzel is segítve a korrekt bírálat létrejöttét.

