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Fontos határidők

• Aktuális dolgozatot (piszkozatot) fel kell tölteni a 
következő időpontokban:

• 2019. november 10. - vasárnap

• 2019. december 8. - vasárnap



Amiről szó lesz

• Tartalmi  és formai 
követelmények

• Kutatási módszerek 
áttekintése

• Források használata
• Plágium

• Jótanácsok, odafigyelésre 
érdemes dolgok



Tartalmi, formai követelmények

• Terjedelem: 60.000–80.000 karakter 
• Leütésekkel együtt
• Csak a főszöveg – felhasznált irodalom és mellékletek nélkül!

• Szerkezet:
• Cím és címoldal
• Tartalomjegyzék – 3 szintig tagolt, számozott
• Bevezetés  – 10–15%
• Tárgyalás: központi témák, témakörök kifejtése – 70–80%
• Konklúzió – 10–15%
• Felhasznált irodalom – csak az idézett források!
• Ábrák, táblázatok (nem kötelező)
• Mellékletek (nem kötelező)



Formai követelmények bővebben
• A szakdolgozat hossza: 60.000–80.000 karakter (szóközökkel és lábjegyzetekkel együtt; de a címlap, a tartalomjegyzék, a mellékletek és az irodalomjegyzék nélkül),

egy- vagy kétoldalasan nyomtatva.

• Oldaltükör követelményei (margók):

• felső, alsó és jobboldali margó: 2,5 cm,

• baloldali margó: 3,5 cm,

• sortávolság 1,5-es,

• 12-es betűnagyság,

• elfogadott betűtípus: Times New Roman, vagy Times.

• Címlap: a dolgozatot hagyományos diplomamunka kötésben kell leadni.

• a külső címlapra vonatkozó követelmények: középre azt kell felírni, hogy SZAKDOLGOZAT, jobb alsó sarokban a NÉV és a szakdolgozat benyújtásának éve
(utóbbi pont nélkül),

• a belső címlap vonatkozó követelmények:

• felülre középre: Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet, Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék,

• lap közepén: a dolgozat címe (nagyobb, vastagított betűvel szedve),

• jobb alsó sarokba: szerző neve, szak megnevezése, szakirány megnevezése, szakszeminárium-vezető neve.

• A dolgozatban legyen decimális számozású tartalomjegyzék a belső címlapot követő oldal(ak)on. A könnyebb áttekinthetőség érdekében csak három szintig jelenítse
meg a tagolást.

• Hivatkozások: a dolgozatban a felhasznált forrásokat a hivatkozás általános szabályai szerint kell megadni. Hivatkozási módok: 1) A szövegközi hivatkozás a hivatkozott
szövegrész után, pl. (Kovács, 1995, 140. o.). A szövegközi hivatkozás esetén a lábjegyzeteket kiegészítő információk közlésére kell használni. 2) A másik elterjedt
hivatkozási mód a lábjegyzetekben történő hivatkozás. A szerző bármelyik módszert is alkalmazza, legyen mindvégig következetes. Az oldalszámot ajánlatos minden
hivatkozásnál feltüntetni, ahol a forrás jellege ezt lehetővé teszi.

• A dolgozatban felhasznált ábrákat és táblázatokat be kell számozni, s a forrásokat minden esetben meg kell adni a hivatkozás szabályainak megfelelően.

• Mellékletek: a dolgozat kifejtéséhez szorosan nem kapcsolódó, de a szerző gondolatmenetének alátámasztásához összegyűjtött adalékanyagokat a dolgozat végén a
Mellékletek címszó alatt kell összegyűjteni és a megfelelő hivatkozásokkal ellátni.

• A dolgozat abc-rendben tartalmazza a forrásanyagként felhasznált szakirodalom jegyzékét (a dolgozat végén kigyűjtve Felhasznált irodalom címszó alatt). A források
megjelenítésére egy példa:

• Könyv esetében: Szerző Neve (megjelenés éve): Mű címe. Kiadó, Megjelenés helye. Pl1.: Eco, Umberto (1992): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat
Könyvkiadó, Budapest.

• Folyóiratcikk esetén: Szerző Neve (megjelenés éve): Cikk címe. Folyóirat címe, évfolyam, folyóiratszám, oldalszám. Pl.: Heydemann, Steven (2016): Explaining
the Arab Uprisings: transformations in comparative perspective. Mediterranean Politics, 21. évf. 1. sz., 192–204. o.



A bevezető fejezet: 10%

• A téma megjelölése

• Miért választotta a témát?
• Aktualitás, személyes motiváció, feldolgozatlan terület?

• A téma relevanciájának bemutatása

• Legfontosabb források megemlítése – szakirodalom
• Elsődleges és másodlagos egyaránt

• Miért ezeket használja fel?

• Kulcsfogalmak megemlítése

• Kutatási kérdés feltevése – reflektálva a szakirodalomra
• Konklúzióban meg kell válaszolni!



Bevezető fejezet – 2.

• Alkalmazott kutatási módszerek kifejtése

• A dolgozat struktúrájának bemutatása

• A dolgozat témájának lehatárolása 
• Mit vizsgál és mit nem vizsgál?

• Ez a dolgozat receptje, ami alapján elkészíti a végső 
terméket!



Tárgyalás és konklúzió

• Tárgyalás: 70–80%
• Maga a dolgozat
• Lehetőleg ne legyen négynél több fejezet – alfejezetekre 

kell bontani
• Történeti áttekintés legyen minél rövidebb – lehetőleg 

még a bevezetésben. Itt is lehet, de csak röviden!

• Konklúzió: 10–15%
• A bevezetőben feltett kérdés megválaszolása!
• Mire kaptunk választ és mire nem?
• Főbb „tanulságok”, következtetések
• További kutatási lehetőségek
• Ajánlások megfogalmazása (ha vannak, nem kötelező)



Kutatási módszerek röviden

• Alkalmazzák, és használják a bevezető fejezetben!

• Tények és adatok – mi a különbség?

• Pozitivista és relativista hozzáállás

• Induktív és deduktív kutatási megközelítések

• Pozitív és normatív hozzáállás különbségei

• Ontológia: Mit tekintünk számunkra releváns 
létezőnek? 

• Ismeretelmélet v. episztemológia: Mi az, amit tudunk; 
mi az, amit tudásnak tekintünk?

• Deskriptív, feltáró, magyarázó kutatások



Absztrakt elméletek alkotása

• Teória – absztrakt állítások, amelyek a világ 
működésére reflektálnak. Egy kutatási problémát 
általában elméleti szinten fogalmazunk meg.

• Fogalmak – az elméletek építőkockái, ezek is 
általában  elvontak, nehéz őket mérni.

• Indikátorok – a fogalmak tényleges megjelenésére 
utaló jelenségek.

• Változók – az indikátorok mérhető részegységei.

• Értékek – a változók mérhető egységei.
• Ezek az adatok legkonkrétabb formái.

Walliman (2011)



Az absztrakció egy gyakorlati 
példán keresztül
• Elmélet – A szegénység rossz egészségi állapotot okoz.

• Fogalmak – szegénység, egészségi állapot.

• OPERACIONALIZÁLÁS – Hogyan tudjuk mérni és 
tesztelni az elméletünket a fogalmak felhasználásával?
• A szegénység indikátorai – alacsony jövedelem, rossz 

életkörülmények, szegényes étkezési gyakorlat stb.
• A szegénység okozta rossz életkörülmények változói – egy 

fedél alatt élők zsúfoltsága, illemhelyek és tisztálkodási helyek 
eloszlása, kártevők elszaporodottsága, hulladék mennyisége a 
lakóhelyen stb.

• A túlzsúfoltság értékei – emberek száma szobánként, lakások 
hasznos területe, hektáronkénti lakóhelyek száma stb.

Walliman (2011)



Absztrakciós szintek

Walliman (2011)



Szakirodalom, felhasznált források

• Legalább 20 tudományos forrás használata 
kötelező!

• Éljenek forráskritikával! 
• CRAAP-módszert használni ajánlott!

• “Predatory Journal”-ekkel vigyázni!

• Releváns, nem releváns források

• Hazai és nemzetközi szakirodalmat is dolgozzák fel!
• Lehetőség szerint friss forrásokat DE

• A legfontosabb NAGYOKAT ne hagyják ki!



Szakirodalom, felhasznált források 

• Felhasznált irodalmat 3+1 csoportba sorolva kell 
feltüntetni:
• Elsődleges források

• Másodlagos források: tudományos források, nem 
tudományos források, egyéb források

• Hivatkozási rendszerek
• NTI: Harvard- és Oxford-rendszereket használjuk

• Harvard: „hagyományos” témák esetében

• Oxford: nemzetközi jogi témák esetén



Plágium.....?

• Mindig hivatkozzanak!
• Ha nem biztos, hogy le kell hivatkozni, akkor… 
• LE KELL HIVATKOZNI!
• Oldalszámmal! – ha lehet.

• Mi is a plágium?
• Átemelni egy bizonyos szöveget vagy szövegrészt úgy, hogy 

nem jelezzük, honnan származik.
• Egy bizonyos forrást saját szavainkkal leírva használjuk fel úgy, 

hogy a forrást nem tüntetjük fel (átfogalmazás).
• Nem köztudomású tényeket, gondolatokat említeni forrás 

feltüntetése nélkül. 
• Nem tudhatná „magától”, kutatás nélkül.

• Idézetnél idézőjel hiánya.



Figyeljenek oda rá!

• Nyelvezet legyen tudományos! 
• Kerüljék a beszélt nyelvi fordulatokat.

• Helyesírásra figyeljenek, elütséeket, sajtóhubákat
gyomlálják ki!

• Lehetőleg magyarul, ne latinul és görögül írjanak.

• Szakszavakat használjanak – ha lehet, fordítsák le.

• A mondatok ne legyenek túl hosszúak, 
mondatszerkesztés!

• Tagolják, strukturálják a szöveget! Bekezdések, 
alfejezetek.



Jótanácsok

• Olvassanak írás előtt.

• Készítsenek jegyzeteket az olvasottakból.

• Jegyezzék fel, hol és MELYIK OLDALON olvasták!

• Szánjanak elég időt az írásra és az írás utáni 
teendőkre!

• Kérjenek segítséget, ha nem biztosak valamiben!

• Mentsék el az anyagot több helyre!

• Olvastassák el mással is, mielőtt beadják!



Köszönöm a figyelmet!
Kérdések?



Ajánlott irodalom

• Héra Gábor, Ligeti György (2006): Módszertan:
Bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásába.
Osiris, Budapest.

• Babbie, Earl (2008): A társadalomtudományi
kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest.

Elérhetők a BCE könyvtárában.



• Potenciális “predatory journal”-eket listázó oldal
https://predatoryjournals.com/journals/

Ez sem szentírás! Egy folyóiratot is emberek készítenek,
ezért ingadozhat a minősége.

https://predatoryjournals.com/journals/



