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Szakdolgozat követelményei 

 

Tartalmi követelmények 

Bevezető fejezet 

• a téma megjelölése, a témaválasztás indoklása, a munka célja 

• a szakdolgozat készítőjének alaposan ismernie kell a témára vonatkozó szakirodalmat, ha 

szükségesnek ítéli ennek részletes ismertetését, javasoljuk a dolgozat főrészében tegye meg. 

• a szakdolgozó témával kapcsolatos hipotézise, kérdése, vagy a vizsgált probléma 

megfogalmazása 

• a feldolgozás módszere  

• a dolgozat felépítésének ismertetése  

A téma fő- és al-, illetve közcímekkel tagolt elemzőkifejtése: 

• a tagolás történhet az egyes kérdéskörök, a kifejtés logikája vagy időbeliség szerint javasoljuk, 

vázolja, a téma elméleti keretét és értelmezze a feldolgozás során használt fogalmakat 

• a hipotézis megerősítése vagy cáfolata tartozhat a dolgozat főrészébe, de beilleszthető az 

összefoglalásba is 

Összefoglalás 

• következtetések A hipotézis igazolása vagy cáfolata 

• az eddigi kutatási eredményektől való eltérés (vagy azok megerősítése) 

• a témában rejlő további kutatási lehetőségek vázolása 

 

A dolgozat készítőjét megilletik a tudományos kutatásokkal kapcsolatos szabadságok, ezért, ha 

szükségesnek látja, eltérhet a fentiekben vázolt struktúrától. 

 

Formai követelmények 

• Tartalomjegyzék (a dolgozat elején) 

• A dolgozat belsőtagolása, az egyes fejezetek, alfejezetek stb. számozással való elkülönítése  

Hivatkozások (a lap alján, szöveg közben stb.) 

• A dolgozat befejezése után következnek a mellékletek, függelékek, dokumentumok. A téma 

kifejtésével kapcsolatos, az okfejtés megértéséhez nélkülözhetetlen táblázatokat és ábrákat a 

dolgozat főszövegében helyezze el. Minden táblázatot és ábrát sorszámmal és címmel kell 

ellátni, s jelölni szükséges az adatok forrását is. 

• A dolgozatot a szerzők neve szerinti betűrendbe szedett irodalomjegyzék zárja. A hivatkozás 

megjelölésénél kövesse valamelyik akadémiai hagyományt. Sose feledkezzen meg arról, hogy az 

internetes forrásokat is pontosan kell jelölni. 

• 2,5 centiméteres margók 

• 1,5-es sortávolság 



• 12-es betűméret (Calibri) 

• oldalszámozás jobb oldalon alul 

Minimum 50 oldal, maximum 70 oldal tartalmi rész, ebben nincs benne az első oldal, a 

tartalomjegyzék, mellékletek, függelékek, stb. 
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HKR 457/D. §  
 

ad 81. § (10); 84. § 

 

(6) Kisebbségpolitika mesterképzési szakon 

a) a záróvizsga az alábbi két részből áll: 

aa) a hallgató a záróvizsga-bizottság előtt megvédi dolgozatát az opponensi bírálattal szemben, és 

válaszol a dolgozattal kapcsolatos, valamint a választott téma széleskörű ismeretéről tájékozódó 

kérdésekre; 

ab) a hallgatók az átfogó témaköröket tartalmazó tételek egyikéről számolnak be. A tétel kidolgozására 

a záróvizsga-bizottság a hallgatók számára előzetes felkészülési lehetőséget biztosít; 

ac) a záróvizsga-bizottság külön értékeli a védést és a tételre adott választ, mindkét esetben ötfokozatú 

érdemjeggyel; 

b) a záróvizsga érdemjegye a szakdolgozat, a védés és az elméleti kérdésre adott három jegy számtani 

átlaga, két tizedes jegyre számolva; 

c) az oklevél minősítése megegyezik a záróvizsga érdemjegyével. 

  



ELTE TáTK kisebbségpolitika mesterképzési szak 

 

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEI 

2015/16. tanév első félévétől 

 

1. tétel: A nacionalizmus és etnicitás elmélete  

Irodalom: 

• Benedict Anderson: Képzelt közösségek – gondolatok a nacionalizmus eredetéről és 

terjedelméről (L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2006) 

• Thomas Hylland Eriksen: A kulturális különbségtétel társadalmi szerveződése. In. Eriksen: 

Etnicitás és nacionalzmus (Gondolat, Budapest, 2011) 

 

2. tétel: A nemzeti, etnikai és vallási kisebbségek 

története Közép-Kelet-Európában Irodalom: 

• Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Magvető Kiadó, 1983. 

 

3. tétel: Migrációelméletek Irodalom:  

• A migráció szociológiája. E-tankönyv. Válogatta és szerkesztette: Sík Endre. ELTE TáTK, Bp., 

2012.  

 

4. tétel: Közpolitika. Integráció. Esélyegyenlőség 

Irodalom:  

• Vizi Balázs: Európai kaleidoszkóp. Az Európai Unió és a kisebbségek. Földrész könyvek. 

L’Harmattan Kiadó, 2013. 187 l. 

• Kovács Kriszta: Az egyenlőség felé. A hátrányos megkülönböztetés tilalma és a támogató 

intézkedések. Budapest, L'Harmattan, 2012 

 

5. tétel: Csoportközi viszonyok szociálpszichológiája 

Irodalom: 

• Csepeli  György: Előítélet és antiszemitizmus Budapest: Jószöveg, 1998. 

 

6. tétel: Migráns csoportok Magyarországon Irodalom: 

• A jövevényektől az államalkotó tényezőkig. A nemzeti közösségek múltja és jelen 

Magyarországon. Országgyűlési Biztos Hiavatala. Bp., 2010. 

• Az idegen Magyarország - Bevándorlók társadalmi integrációja. /Szerk: Örkény Antal, Székelyi 

Mária/, Budapest: ELTE Eötvös Kiadó Kft, 2010. 

 

7. tétel: Oktatáspolitika mint kisebbségpolitika 

Irodalom: 

• Majtényi Balázs: A nemzetállam új ruhája. Bp., Gondolat, 2007. 286. 

• Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 



 

8. tétel: Marginalizáció. Kontroll. Konfliktuskezelés 

Irodalom: 

• A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve I. Szerk.: Borbíró Andrea és 

Kerezsi Klára. IRM, Bp., 2009. 

http://bunmegelozes.easyhosting.hu/dok/tamop_tk_1_alt+gyfk.pdf  

  

9. tétel: Rasszizmus. Gyűlöletbeszéd. 

Irodalom: 

• Kovács András (szerk.): A modern antiszemitizmus. Bp., Új Mandátum, 1999. 

• Takács Judit (szerk.): Homofóbia Magyarországon. Bp., L’Harmattan, 2011. 

 

10. tétel: Vallási kisebbségek – kisebbségi vallások 

Irodalom: 

• G. Van Der Leeuw: A vallás fenomenológiája, Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 

• Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend kialakulása, Európa 

Könyvkiadó, Budapest, 1998. (azóta újabb kiadások) 

 

11. tétel: Elemzés. Tesztelés. Kutatás Irodalom: 

 GNEEZY, U. –  LIST, J. – PRICE, M. K. (2012): Toward an Understanding of Why People Discriminate: 

Evidence from a Series of Natural Field Experiments. NBER Working Paper No. 17855 Issued in 

February 2012. http://www.nber.org/papers/w17855http://www.nber.org/papers/w17855  

Bodor Péter (szerk.): Szavak, képek, jelentés. Kvalitatíc kutatási olcasókönyv. Bp., L’Harmattan, 2013. 
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