
 

Szakdolgozati követelmények 

Szociológia alapképzés 

Bevezetésre kerül a 2019/20. tanév 2. félévétől 

 

 

I. A szakdolgozat funkciója 

A szakdolgozat megírásával a hallgató számot ad a szociológiai alapképzés során elsajátított 

ismereteiről és készségeiről. A szakdolgozat tanúsítja, hogy a hallgató képes egy szociológiai 

probléma bemutatására, releváns kutatási kérdés/ek megfogalmazására, megfelelő 

szakirodalom kiválasztására és annak értő feldolgozására, a kutatási célnak megfelelő 

empirikus módszerek használatára, önálló gondolatmenet megfogalmazására, a szociológiai 

szaknyelv alkalmazására. 

A szakdolgozat szerkezete és konkrét tartalma természetesen a szakdolgozat témájától és az 

alkalmazott módszerektől függően változhat. A formai követelmények ezzel szemben 

kötelezőek. Ezek közül a hivatkozási szabályok megsértése elégtelen érdemjegyet és fegyelmi 

eljárást von maga után.  

 

A szakdolgozatot kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani, azt a konzulens támogatása 

esetén a hallgató tölti fel pdf formátumban a Neptunba a 

Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés menüpontnál. 

 

II. Tartalmi követelmények 

A szakdolgozatnak mindenképpen tartalmaznia kell a választott téma érthető, áttekinthető 

bemutatását, a dolgozat célját és azzal kapcsolatban egy (vagy több) kutatási kérdés 

megfogalmazását.  

 

A téma bemutatása mellett a szakdolgozónak ismertetnie kell a témával foglalkozó 

legfontosabb szakirodalmat, oly módon, hogy az segítse a kutatási kérdés/ek megválaszolását. 

A szakdolgozónak a dolgozatban ismertetnie kell, hogy a kérdés/eke/t milyen módon, milyen 

módszerek segítségével kívánja megválaszolni.  

 

A kutatási kérdés a szakirodalom értő és elemző ismertetésén keresztül, illetve empirikus 

vizsgálatokon keresztül válaszolható meg. Az empirikus vizsgálat történhet másodelemzés, 

vagy a szakdolgozó által gyűjtött adatok elemzésén keresztül.  

 

III. Javasolt szerkezet 

 

1. Cím 

2. Absztrakt  

A kutatás10-12 soros összefoglalása. 

3. Tartalomjegyzék 

4. Bevezetés 

 



 

A bevezetés tartalmazza a témafelvetést, a kutatási kérdést, a kutatás relevanciájának 

ismertetését. A bevezető szintén tartalmazhatja a legfontosabb szakirodalmi fogódzókat, 

az alkalmazott módszer rövid ismertetését és a konklúziókat is.  

5. Elméleti áttekintés 

Az elméleti rész tartalmazza a témával kapcsolatos, a kutatási kérdés szempontjából 

releváns szakirodalom, a témában korábban végzett kutatások bemutatását, a dolgozatban 

szereplő kulcsfogalmak értelmezéseit. Az elméleti rész funkciója, hogy támogassa a 

kutatási kérdés(ek), illetve az esetleges hipotézisek megfogalmazását.  

6. Kutatási kérdések, hipotézisek 

A kutatási kérdés(ek), illetve empirikus dolgozatok esetében a kutatási kérdésre adott 

hipotetikus válaszok megfogalmazása. A kutatási kérdés(ek)nek és a  hipotéziseknek 

illeszkednie kell a szakirodalmi áttekintéshez. Hipotézisek megfogalmazását elsősorban 

a hipotézistesztelés statisztikai eljárásait alkalmazó dolgozatok esetében javasoljuk.   

7. Módszertan 

A kutatási kérdés megválaszolására és a hipotézisek vizsgálatára alkalmazott módszerek 

bemutatása.  

8. Elemzés/eredmények 

Amennyiben empirikus vizsgálatra került sor, az elemzés eredményeinek bemutatása.  

9. Konklúzió 

A kutatási kérdésre adható válaszoknak a hipotézisek és a szakirodalom szempontjából 

történő bemutatása és értékelése, a dolgozatban bemutatott elemzés korlátainak 

ismertetése és esetleges további kutatási lehetőségek, irányok bemutatása.  

10. Irodalomjegyzék 

A dolgozatban felhasznált szakirodalom  

11. Függelékek 

Pl. interjúvázlat, teljes interjúk, kérdőív stb. 

 

IV. Formai követelmények és hivatkozás 

1. Formai követelmények 

Minimum 30, maximum 40 oldal tartalmi rész, ebben nincs benne az első oldal, a 

tartalomjegyzék, a mellékletek, függelékek. 

Betűtípus: Calibri 12-es (a címsorok ettől eltérhetnek) 

Sorköz: 1,5-szeres 

Margók: 2,5 cm-es minden oldalon 

A dolgozaton legyen oldalszámozás, (az oldalszám a fedlap utáni első oldalon 

kezdődik) 

 



 

 

2. Hivatkozás és irodalomjegyzék 

A) Az irodalomjegyzék 

 

Az irodalomjegyzék a szerzők vezetékneve szerint betűrendben tartalmazza a szövegben és a 

lábjegyzetekben hivatkozott irodalmakat (könyveket, folyóiratcikkeket, könyvrészletek stb.). 

Az irodalomjegyzék tételei (az egyes hivatkozott könyvek, folyóiratcikkek és könyvrészletek) 

mondatokból állnak, minden esetben nagybetűvel kezdődnek, mondatközi írásjelekkel 

(zárójelekkel, vesszőkkel, kettőspontokkal) tagoltak és mondatvégi írásjelekkel zárulnak. A 

különböző írásjelek, illetve a dőlttel szedett mondatrészek meghatározott jelentéssel bírnak. Az 

irodalmi hivatkozások három alapformája (fiktív példákon szemléltetve) a következő: 

 

Könyv 

Szerző(k) (megjelenés éve): A mű címe. A mű alcíme. A kiadás helye: A kiadó neve. 

Például: Smith, Joseph (2015): A kert. Otthonunk a zöldben. Budapest: Kertész Kiadó. 

Értelmezése: Joseph Smith könyve A kert. Otthonunk a zöldben címmel 2015-ben jelent meg 

a Kertész Kiadónál, Budapesten. 

 

Folyóiratcikk 

A szerző(k) neve (a megjelenés éve): A cikk címe. A cikk alcíme. A folyóirat neve, az 

évfolyam sorszáma (a szám sorszáma): a cikk kezdő és befejező oldalszáma. 

Például: Smith, Joseph – Stuart, Anthony (2017): Hogyan öntözzünk? A szobanövények 

hidratálásának legújabb fortélyai. Kertészet, 35 (2): 23–35. 

Értelmezése: Joseph Smith és Anthony Stuart közös folyóiratcikke Hogyan öntözzünk? 

címmel a Kertészet nevű folyóirat 35. évfolyamában, a 2017. év második számában jelent 

meg. Az írás a 23–35. oldalon olvasható. 



 

 

Könyvfejezet, könyvrészlet 

A szerző(k) neve (a megjelenés éve): A cikk címe. A cikk alcíme. In A gyűjteményes kötet 

szerkesztőjé(i)nek neve (szerk.): A kötet címe. A kötet alcíme. A kiadás helye: A kiadó neve, 

a hivatkozott írásmű kezdő és utolsó oldalszáma. 

Például: Nagy János (2016): A kapálásról. In uő.: (szerk.): Kertészkedjünk! A kertművelés 

praktikái. Pécs: Kertkultúra Könyvkiadó, 89–101. 

Értelmezése: Nagy János A kapálásról írott könyvrészlete az általa szerkesztett, 

Kertészkedjünk! címmel megjelent gyűjteményes kötetben olvasható. (Az In jelentése -ban, 

-ben; az uő. jelentése ugyanő; a szerk. jelentése szerkesztette.) A könyv Pécsen jelent meg 

2016-ban a Kertkultúra könyvkiadó gondozásában. A cikk a 89–101. oldalon található. 

 

Anyagok a világhálóról 

A szerző(k) neve (a megjelenés éve): A cikk címe. A cikk alcíme. A weboldal neve, a 

megjelenés hónapja és napja. (A lap pontos internetes elérhetősége) (Az utolsó megtekintés 

éve, hónapja és napja.) 

Például: Sulyok Józsefné (2017): A mediterrán kert ékessége. Szépzöld, január 15. 

(http://www.szepzold.hu/a_mediterran_kert_ekessege) (Utolsó megtekintés: 2017. május 

6.) 

Értelmezése: Sulyok Józsefné A mediterrán kert ékessége című internetes cikke a Szépzöld 

(http://www.szepzold.hu) című honlapon jelent meg 2017. január 15-én. A weboldal 

(legkésőbb a letöltés idejéig, 2017. május 6-ig) elérhető (volt). 

 

B) Hivatkozás 

Hivatkozások a szövegben és a lábjegyzetben is szerepelhetnek. (A lábjegyzetek a szöveghez 

fűznek megjegyzéseket, a [fő]szövegben külön nem tárgyalandó gondolatokat, 

kiegészítéseket.) 

 

Ha a hivatkozott mű szerzője szerepel a szövegben 

a név után zárójelben található a hivatkozott mű megjelenésének éve és szükség esetén a 

hivatkozott oldalszám(ok). 

Például: Smith (2009) vagy Smith–Stuart (2012: 31) vagy Nagy (2016: 93–99). 

Értelmezése: A fenti kódok a szerző(k) vezetéknevével és művük megjelenésének 

évszámával, illetve a hivatkozott oldalszámokkal az irodalomjegyzék tételeire 

utalnak. (Lásd fent, az irodalomjegyzék példáit!) 

 

Egyéb esetekben 

http://www.szepzold.hu/a_mediterran_kert_ekessege
http://www.szepzold.hu/


 

Zárójelben szerepel a szerző(k) neve, a megjelenés éve és szükség esetén a hivatkozott 

oldalszám(ok). 

Például: (Smith 2009: 64–73) vagy (Smith–Stuart 2012: 27) vagy (Nagy 2016). 

Értelmezése: A fenti kódok a szerző(k) vezetéknevével és művük megjelenésének 

évszámával, illetve a hivatkozott oldalszámokkal az irodalomjegyzék tételeire 

utalnak. (Lásd fent, az irodalomjegyzék példáit!) 

A hivatkozási szabályok megismeréséhez és útmutatóként használható 

Körtvélyesi Zsolt: Bevezetés a tudományos szöveg írásába című munkáját. A könyv elérhető az 

alábbi linken:  

https://tatk.elte.hu/dstore/document/160/Kortvelyesi_Bevezetes_a_dolgozatirasba.pdf 

 
 

 
ad 81. § (10); 84. § 

 

(4) Szociológia alapképzési szakon 

 
a) a záróvizsgán a hallgató a záróvizsga-bizottság előtt ismerteti dolgozatát és 

megvédi. Az opponensi bírálatban feltett kérdésekre válaszol. A záróvizsga-

bizottság tagja a konzulens. A záróvizsga-bizottság ötfokozatú érdemjeggyel 

értékeli a hallgató vizsgáját. 

 

b) az oklevél minősítése az alábbi négy érdemjegy két tizedes jegyre kiszámított 

számtani átlaga: ba) tantervileg előírt két szigorlat érdemjegye, 

bb) a szakdolgozat (opponens által 

adott) érdemjegye, bc)a záróvizsga-

bizottság által adott érdemjegy. 

 
(4a) Szociológia alapképzésen tanulmányaikat 2017-ben és azt követően 

megkezdő hallgatók esetén: 

 

a) A szakdolgozat érdemjegye a konzulens által a dolgozat leadásakor adott érdemjegy és az 

opponens által adott érdemjegy alapján számítódik. A konzulens ötfokozatú érdemjegyét 

30%-ban és az opponens ötfokozatú érdemjegyét 70%-ban veszik figyelembe. (A két érték 

összegét egész számra kerekítik.) 

 

b) A záróvizsga során a hallgató 10 percben prezentálja a szakdolgozatát, majd megvédi 

dolgozatát az opponensi bírálattal szemben, és válaszol a záróvizsga-bizottság kérdéseire. 

A bizottság ötfokozatú érdemjeggyel értékeli a hallgató vizsgáját. (Ez lesz a záróvizsga 

jegye.) 

 

c) Az oklevél minősítése az alábbi 3 szám számtani átlaga két tizedes jegyre kerekítve: 

- a szakdolgozat jegye, 

- a záróvizsga jegye, 

- a szakon elvégzett félévek tanulmányi átlagainak számtani átlaga egész számra 

kerekítve. 

HKR 457/D. § 

https://tatk.elte.hu/dstore/document/160/Kortvelyesi_Bevezetes_a_dolgozatirasba.pdf

