
Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem  

Pálinkamester szakmérnök képzés 

 

Pálinkaturizmus és kultúra  
Tantárgyfelelős: Szöllősi Edit 

 

BEADANDÓ DOLGOZAT ELVÁRÁSOK 

 

A beadandó dolgozat választott témája 

a.) Pálinkára épülő turisztikai projektötlet projektjavaslattá történő kidolgozása. 

Tartalmi elvárások:  

- Miért tartja szükségesnek a turisztikai projekt megvalósítását?  

- Milyen problémá(ka)t, fejlesztési szükséglete(ke)t (ill. egyéb tényezőket) kíván a projekt 

segítségével megoldani  (amennyiben már ismeri ezeket)? 

- Fogalmazza meg a projekt célját (amennyiben az előzőeket már kiderítette)! 

- A turisztikai projekt funkció- és tevékenységstruktúrájának elkészítése. 

 

b.) Egy tetszőleges pálinkára épülő/pálinkát is tartalmazó konkrét turisztikai attrakció (pl. 

egy múzeum, egy kiállítóhely, egy tematikus út,) elemzése turisztikai vonzerő 

szempontjából. 

Tartalmi elvárások:  

- Elhelyezkedése, megközelíthetősége, környezetének jellemzése, bemutatása. 

- Attrakció jellemzése, bemutatása (részletes leírása, látnivalók felépítése, helyiségek, 

útvonalak, kiegészítő szolgáltatások). 

- Interpretációs eszközök, módszerek bemutatása (statikus, dinamikus, kombinált eszközök) 

bemutatása. 

 

c.) Egyéb, tantárgyfelelőssel egyeztetett pálinka és turisztika témájú dolgozat. 

 

További tartalmi elvárások: 

• A választott téma függvényében legalább 3 hazai és/vagy3 külföldi releváns szakirodalom 

feldolgozását is tartalmaznia kell. 

• Nem elfogadható az a dolgozat, amely terjedelmében 10 %-nál több a szó szerinti idézés.  

• Nem elfogadható az a dolgozat, amely terjedelmében 15%-nál több a kép, táblázat. 

 

A dolgozat formai elvárásai 

• Min. 5., Max. 10 tartalmi oldal, (A4-es terjedelemben, számítógéppel szerkesztve word doc., 

docx  formátumban), legalább 1500 szó, vagy legalább 12000 karakter (szóközök nélkül). 

• Az egyetem hatályos szakdolgozat/diplomadolgozat formai követelményére vonatkozó 

előírások szerint! (Útmutató: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es 

sortávolság, sorkizárás, oldalszámozás stb., címlap, tartalomjegyzék és felhasznált 

irodalom/anyagok oldal alkalmazása kötelező, de ezek nem számítanak tartalmi oldalaknak.) 

• Kötelező minden forrás pontos megjelölése, a plágium elkerülésére! 

• A dolgozatban a szövegezésben és az irodalomjegyzékben is az Útmutató szerinti 

követelményeknek megfelelő hivatkozási formában kell a forrásokat megjelölni. (Ez 

vonatkozik az internetes tartalmak szerzőre való hivatkozáskor.) 

 

Beadási határidő, mód: 

2021.05.17.,  23.59 óra.  

e-mailen: szollosi.edit18@gmail.com 

mailto:szollosi.edit18@gmail.com
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1. sz. mellékelt : Melléklet dolgozat forma minta  
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