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Szervezeti és Működési Szabályzat Hallgatói Követelményrendszer Tanulmányi és 

vizsgaszabályzat 74§-78§ értelmében: 

 
74 § (1): A hallgatónak az alapképzési szakon és FSZ képzésben szakdolgozatot, az egységes 

osztatlan és a mesterképzési szakon diplomamunkát (a továbbiakban röviden és egységesen: 

diplomamunka) kell készítenie. 

 

Témavezetés, témaválasztás 

 

A BA szintű képzésben egyetlen szakon (és a választott valamely szakirányon) tanulnak 

a hallgatók. A gyógypedagógia szak területéről választható téma azt jelenti, hogy bármely 

tanszék hirdethet szakdolgozati témát. A témák szűkebb és tágabb értelmezése esetén a 

tanszékek együttműködése, közös témavezetés, ill. a bírálói (opponensi) feladatok megosztása 

javasolt. 

A témaválasztás online formában történik. Fontos, hogy a hallgatónak a 

témafelvételéről írásban kell egyeztetnie a témát meghirdető konzulenssel. A konzulenssel való 

egyeztetés nélkül NEM jelölhetik be a Neptunban az adott szakdolgozati témát! 
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Az online szakdolgozati témaválasztásról részletes tájékoztatást a következő 

linken olvashatnak: 

https://ak.sze.hu/images/Szakdolgozat/Hallgat%C3%B3i%20t%C3%A9mav%C3%A1laszt% 

C3%A1s%20on-line31.pdf 

 

A témaválasztást követően a szakdolgozat elkészítését irányító oktatók tájékoztatják a 

hallgatókat a   szakdolgozat   készítésének,   értékelésének   és   védésének   szempontjairól, 

a szakdolgozati konzultációk rendszeréről. A szakdolgozati konzultáció folyamatos szakmai 

tanácsadást és ellenőrzést jelent (10 óra/szemeszter). A konzultációs folyamatban való 

részvétel a dolgozat elkészítésének elemi feltétele. Amennyiben a hallgató nem jelenik meg a 

témavezetővel közösen egyeztetett konzultációs alkalmakon, vagy semmilyen módon nem 

törekszik a szakmai együttműködésre, akkor a témavezető nem igazolja a munkát. A tervezett, 

ill. megtartott konzultációkat a témavezető az erre a célra készült űrlapon igazolja. Az űrlap 

rendszeres igazoltatása a hallgató kötelessége! A Szakdolgozati konzultációs lap 

formanyomtatványa az SZMSZ VTSz-ből, vagy az alábbi oldalról tölthető le: 

https://gyogyped.sze.hu/letoltheto-dokumentumok 

 

 

 

A szakdolgozat módszertani követelményei 

 

1. A szakdolgozat címe, témafelvetése és összegzése között összhangnak kell lennie, 

amelynek alapján a tartalom egyértelműen azonosítható. (Az olvasó azt találja meg a 

dolgozatban, ami ezek alapján feltételezhető; lehetőleg csak azt, ill. nem csupán annak egy 

részét.) 

 
2. A megismerési folyamat (a szakdolgozatban felvetett probléma tudományos igényű 

megközelítése és feltárása) szükség szerint legyen előkészített, megtervezett (konkrét 

témameghatározás, problémafelvetés, kérdésfelvetés vagy hipotézis, reális célmeghatározás, 

konkrét szaktudományos előzmények). A használt kulcsfogalmak legyenek egyértelműen 

definiáltak. (A szerző pontosan körül írja, hogy mi a megfigyelni szándékozott jelenség, hogyan 

vizsgálta, elemezte azt. Kifejti, hogy az egyes kulcsfogalmak és a vizsgálni kívánt jelenségek 

milyen viszonyban állnak egymással, valamint hogy a szakdolgozati kutatásra vonatkozóan az 

adott fogalmat mennyire szűkíti vagy terjeszti ki.) A hallgatótól elvárt, hogy tudjon adott 

témakörön belül úgy kérdezni, hogy azáltal valamilyen új szempont, újfajta megközelítési mód 

fogalmazódjon meg. Fontos, hogy a hallgató képes legyen a témához szorosan kapcsolódó, 

https://ak.sze.hu/images/Szakdolgozat/Hallgat%C3%B3i%20t%C3%A9mav%C3%A1laszt%C3%A1s%20on-line31.pdf
https://ak.sze.hu/images/Szakdolgozat/Hallgat%C3%B3i%20t%C3%A9mav%C3%A1laszt%C3%A1s%20on-line31.pdf
https://gyogyped.sze.hu/letoltheto-dokumentumok
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tudományosan elfogadott hazai és nemzetközi szakirodalom feltárására és bemutatására, ill. a 

kérdései vagy a kérdéseihez kapcsolódó jól formált hipotézisek felállítására. 

 

3. A módszertani eljárások kiválasztása, alkalmazása legyen kellően megalapozott. BA szinten 

a szakdolgozat tartalmazhat esettanulmányt, vagy szűkített mintán történő empirikus kutatást, 

kvázi elővizsgálatot, vagy egy téma részletes, kritikai (teoretikus, történeti) elemzését, ill. 

szakirodalmi feldolgozását. A szakdolgozat szerzője legyen tisztában a felhasznált 

eszközökben és vizsgálati módszerekben rejlő lehetőségekkel és korlátokkal. (A kiválasztott 

megfigyelési móddal a jelenség mekkora része rögzíthető, vizsgálható, és milyen torzításokkal? 

Mit mér, dokumentál a készített, kiválasztott konkrét eszköz?) 

 
4. Legyen biztosított a megfigyelés, elemzés szakmai kontrolljának lehetősége. (A 

megismerési folyamat leírása tudományos szempontból kimerítő (teljeskörű) legyen, hogy 

– szükség esetén tegye lehetővé a megismételhetőséget is: a replikációt (pl. verifikáció 

érdekében). Ugyanakkor az elmélet ellenőrizhetősége mellett annak cáfolhatósága a 

falszifikáció is releváns lehet.) 

 
5. A szakdolgozat lényegi elemeit ki kell emelni. Az összesítéseknek, demonstrációknak 

érthető magyarázatot kell adni. 

 
6. A szakdolgozat szakirodalmi hivatkozásait a II. Mellékletben leírtak szerint kell elkészíteni. 

 

 
Főbb szakdolgozati típusok 

 

a) Saját vizsgálaton alapuló empirikus jellegű munka 

Gyógypedagógiai, pedagógiai, szociológiai, pszichológiai, vagy más jellegű méréseket 

tartalmaz, feldolgozva a szakirodalomban fellelhető előzményeket is. Típusa helyzetfelmérés, 

tudásszint vizsgálat, képességmérés, teszt standardizálásában való részvétel, pedagógiai 

kísérlet, hatásvizsgálat, csoportok összehasonlítása, státusvizsgálat, dokumentumelemzés, 

tartalomelemzés, kérdőíves, interjús vizsgálat stb. – szűkített mintán, elővizsgálat szerűen. 

 
b) Esettanulmány 

Alapját konkrét saját tapasztalatú – eset képezi, amelyet (megkülönböztetendő az esetleírás 

műfajától) átfogó természettudományi és/vagy társadalomtudományi összefüggéseket 
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értelmező-magyarázó szemlélettel elemez a hallgató. A gyakran  választott, 

gyógypedagógiai fejlesztést   bemutató esettanulmányoknál kiemelt szempontok: a vizsgálati 

és foglalkozási módszerek kiválasztása, az eljárások bemutatása, a fejlesztés időtartamának 

pontos megjelölése, a biológiai, pszichológiai és környezeti háttér feltárása, stb.). 

Tartalmazhatja az eset kapcsán felvetődő szakmatörténeti, -elméleti vonatkozásokat és az 

esettanulmány készítőjére ható szubjektív tényezőket is, melyek szakszerű, szupervízió 

keretében zajló feldolgozással kerülhetnek ismertetésre. 

Ennél a szakdolgozati típusnál is követelmény: 

- a szakirodalom hasonló tárgyú tapasztalataira történő hivatkozás; 

- az adott esettel kapcsolatos források, adatok pontos megnevezése, a személyek 

anonimitásának megőrzése mellett; 

- előre meghatározott szempontok alapján készített megfigyelési jegyzőkönyv (ill. más 

regisztráló dokumentum) folyamatos vezetése; 

- a változás/hatás/folyamat megítélése. 

 

 

 
A szakdolgozat terjedelmi és formai kritériumai 

 

A BA képzésben alkotott szakdolgozat minimális terjedelme 40 oldal a lentebbi betűméret, 

sorköz és sorbeállítások figyelembevételével. A maximális terjedelem 120 oldal. A terjedelmi 

határok mellékletek nélkül értendők. A maximális terjedelem tekintetében pozitív irányban 

csak nagyon indokolt esetben, a konzulens előzetes jóváhagyásával lehet eltérni. 

 
Formai követelmények: 

Tartalomjegyzék: Word program Hivatkozás fül Tartalomjegyzék készítés 

Betű típus, méret: Times New Roman 12-es betűméret 

Bekezdések: sorkizárt forma, 1,5 (másfeles) sorköz 

2,5 cm-es margó körben, nincs a fejezet elején behúzás, nem szükséges plusz 1 cm a kötés miatt 

 

 
A fő fejezetcímek betűmérete lehet 14-es és félkövér. 

A szövegben dőlt betűvel vagy félkövér betűvel lehet kiemeléseket végezni. 

További követelmények: 

- kerülni kell az ún. fattyú (jórészt üres) oldalakat: minden oldal legalább 75%-os 

megtöltése kötelező! 



5  

- Ábrák, diagramok, táblázatok mérete: fontos a jó olvashatóság, de kerülni kell a 

feleslegesen nagy formátumú megjelenítést. Csak a legfontosabb ábrák, diagramok, 

táblázatok kerüljenek a törzsszövegbe, a többi a mellékletben feltüntethető. 

- Ábrák, diagramok, táblázatok számozása: Minden ábrát, diagramot, táblázatot 

számozni kell, a címet és a forrást is jelölni kell. A jelölés Times New Roman 10-es 

betűmérettel történjen az ábra, diagram, táblázat alatt. Az ábrák száma, címe az ábra és 

a táblázatok száma, címe a táblázat alatt jelenjen meg. 

- Egy fejezet nem érhet véget ábrával, diagrammal, táblázattal. Követelmény, hogy 

ezeket a szemléltető eszközöket szöveg ölelje körbe. 

- A hivatkozások egységesek legyenek a teljes szakdolgozatban. (lásd Mellékletek) 

- Cím – szöveg 1 leütés 

- Szöveg – következő cím 2 leütés 

 

 

 

A szakdolgozat belső címlapjának tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 

- az Egyetem és a Kar teljes neve, 

- a szakdolgozat címe, 

- a szakdolgozatot készítő hallgató neve, tagozata és a szak, illetve szakirány megjelölése, 

- a Kar székhelye, 

- a szakdolgozat beadási éve, 

- a témavezető tanár neve. 

 
 

A szakdolgozat tartalomjegyzéke magába foglalja a bevezetést, a fő- és alfejezeteket, 

ezek esetleges további felosztását, az összefoglalást, az irodalomjegyzéket, a mellékleteket és 

az oldalszámokat. A mellékletben az ábra/táblázat/képjegyzéknek is megjelenítésre kell 

kerülnie. A szakdolgozatba bele kell köttetni az ún. plágiumnyilatkozatot is a dolgozat elejére, 

rögtön a fedőlap alá. 

Részletes tájékoztató: 

https://ak.sze.hu/dolgozatkesziteshez-es-zarovizsgahoz-kotelezo-dokumentumok 
 
 

A szakdolgozatot a szakdolgozat leadási határidőig kell a Tanszék ügyvivő szakértőjéhez 

eljuttatni a következő formában: 

- 1 példány fekete színű, arany betűs kötésben 

https://ak.sze.hu/dolgozatkesziteshez-es-zarovizsgahoz-kotelezo-dokumentumok
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A szakdolgozatot a hallgatónak a SZE Könyvtár felületre is fel kell töltenie, mely az alábbi 

linken érhető el: https://lib.sze.hu/kezdolap 

Ennek menetéről a SZE Könyvtár oldalán talál diplomafeltöltési útmutatót. 

A szakdolgozat leadásakor a konzulens által aláírt konzulensi lapot is le kell adni! (Ezt nem 

kell beleköttetni a szakdolgozatba!) 

Amennyiben a konzulens vagy a külső opponens igényli, akkor számukra 1-1 

spirálozott példányt is biztosítani szükséges. Erről a hallgatónak a konzulenssel egyeztetni 

kell. Amennyiben bármelyik fentebb felsorolt követelmény nem teljesül, a hallgató nem 

vehet részt a záróvizsgán! 

 
A szakdolgozat értékelése 

 
 

Minden szakdolgozatot két személy értékel: a konzulens és egy független külső opponens. A 

külső opponens személyének kiválasztása a konzulens felelőssége. A külső opponensi 

tevékenységért az Egyetem anyagi ellenszolgáltatást nem biztosít. 

A külső opponens és a szakdolgozat témavezetője külön-külön készít írásos véleményt a 

szakdolgozatról. Külső témavezető esetében belső bíráló szükséges. Külső témavezető esetén a 

hallgató felelős a szakirányának megfelelő tartalmak szakszerűségéért. A hallgató – 

legkésőbb egy héttel a védés előtt – megkapja a két írásos véleményt, amelyek tartalmazzák a 

javasolt érdemjegyet és azt is, hogy a dolgozat védésre bocsátható-e. 

A szakdolgozat ötfokozatú minősítésére a témavezető és a bíráló külön tesz javaslatot. Ha a két 

bíráló véleménye csak 1 érdemjegyben különbözik, de az egyik érdemjegy elégtelen, akkor a 

hallgató nem bocsátható védésre. 

Ha a két bírálat között 2 érdemjegy vagy nagyobb különbség van, akkor 3. bíráló személyt kell 

felkérni. Ha az egyik érdemjegy elégtelen és a 3. bíráló személy az elégtelen osztályzatot 

megerősíti, akkor a hallgató nem bocsátható védésre. 

Sikertelen (elégtelen) vagy értékelhetetlen (megtagadott minősítésű) szakdolgozat átdolgozása 

vagy új szakdolgozat készítése csak egy alkalommal lehetséges. 

A szakdolgozat leadására és a külső opponensi véleményezésre csak akkor kerülhet sor, ha a 

konzulens írásban is megerősítette a hallgató felé, hogy a hallgató a szakdolgozatot beadhatja. 

https://lib.sze.hu/kezdolap
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A szakdolgozat (témavezetői és opponensi) bírálatának főbb szempontjai 

 

• A témaválasztás indoklása, a probléma megfogalmazása. 

• A témához kapcsolódó (hazai és nemzetközi) szakirodalmi tájékozottság és 

szakszerűség (pl. szakkifejezések pontos használata). 

• A hipotézisek, kutatási kérdések, felvetések helyessége, pontossága. 

• Az alkalmazott kutatási módszerek helyessége. 

• Eredmények bemutatása, elemzése, értelmezése. 

• Újszerű következtetések levonása, önálló alkotói elem megléte, a tartalmak 

szintetizálása. 

• A felhasznált szakirodalmak, idézetek, hivatkozások pontossága. 

• Szerkezet, megfogalmazás, rendezettség, forma. 

(részletesen lásd: Mellékletek) 

 

 
 

A szakdolgozat védése 

 
 

A szakdolgozat védése a záróvizsga része. A szakdolgozat védése az érintett tanszék 

által szervezett, legalább háromtagú Záróvizsga Bizottság előtt történik. A bizottság elnöke 

a tanszék vezetője, vagy – felkérésére – a Kar egy vezető oktatója. A védés tanszék által 

megadott időpontjáról a SZE Tanulmányi Osztály értesíti a hallgatót. 

A szakdolgozat védése szóban történik, ppt-s prezentáció kíséretében. A hallgató először 

a lényeget kiemelve, összefoglalóan ismerteti a szakdolgozatban leírtakat, különös tekintettel 

az általa végzett kutatás bemutatására. Majd válaszol a bírálatra, ill. a bizottság által 

feltett kérdésekre. Ennek során a hallgatónak lehetősége van arra, hogy beszámolhasson 

a szakdolgozat témájával összefüggő tudományterületeken szerzett ismereteiről. A védés után 

a bizottság által megállapított, vitás esetekben az elnök által eldöntött érdemjegy kerül a hallgató 

Záróvizsga jegyzőkönyvébe. 

A hallgató a védéshez használt ppt templátumot a tanszék honlapjáról tudja letölteni. 
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Melléklet 

 

Segédlet a szakdolgozat szakirodalmi hivatkozásainak elkészítéséhez 

 

Ez a melléklet a szakdolgozat írásához szükséges alapvető bibliográfiai követelményeket 

tartalmazza. A segédletben az American Psychological Association (APA) hivatkozási 

rendszerének legújabb verziója alapján történő hivatkozási elemek találhatók meg. A hallgató a 

témavezető irányítása mellett, az alábbiakban meghatározottak szerint készíti el a 

szakdolgozat irodalmi hivatkozásait, melyet a dolgozat teljes terjedelmében alkalmazni köteles. 

 
Általános tudnivalók az egyes bibliográfiai adatokról: 

 

Szerző 

A szerzői név első adata a családnév, ezt az egyéni név kezdőbetűje követi. Nem magyar szerző 

esetében a családnevet az egyéni név kezdőbetűjétől vesszővel kell elválasztani. A nevekhez 

kapcsolt tudományos fokozatok, címek elhagyandók. 

Évszám 

A dokumentum megjelenési éve, melyet arab számmal kell leírni. 

Cím 

A könyvek címét, folyóiratok címét és évfolyamát, illetve a webes dokumentumok címét dőlt 

betűvel írjuk. Az alcím feltüntetése nem kötelező. 

Kiadás 

Az első kiadást nem kell feltüntetni, csak a további ill. bővített stb. kiadásokat. Pl. 2. kiad., 

Átdolgozott kiad. 

Megjelenési adatok 

Ha nem állapítható meg egy adat, a következő módon jelöljük: h. n. (hely nélkül), k. n. (kiadó 

nélkül), d. n. (dátum nélkül). 

 
1.  Hivatkozás: ha más művéből nem szó szerint veszünk át egy gondolatot. Az eredeti 

mű adatait az egyszerű hivatkozások esetében is meg kell adni. A szövegben a szerző(k) 

neve és a dátum szerepel, a felhasznált irodalomjegyzékben a mű címe és megjelenési 

helye is (lásd alább). 
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PÉLDÁK: 

Szövegben egy szerző esetében: 

a. , Hivatkozott szerző nem része a szövegnek: 

Legújabb tudatelméleti kutatásaink eredményei autizmusban rámutatnak arra, hogy a 

különböző kísérleti módszerek hogyan alkalmazhatók a kognitív heterogenitás 

vizsgálatára (Győri, 2009). 

 
b. , Hivatkozott szerző része a szövegnek: 

Legújabb tudatelméleti kutatásaik eredményeit összefoglaló tanulmányában Győri 

(2009) rámutat arra, hogy…. 

 
Irodalomjegyzékben: 

Győri M. (2009). A tudatelméleti képesség változatossága autizmusban – és 

implikációi az atipikus megismerésre és tanulásra nézve. Gyógypedagógiai Szemle, 

37(2-3), 96- 

111. 

 
 

Ha ugyanannak a szerzőnek ugyanabban az évben megjelent több művére is 

hivatkozunk, akkor a hivatkozásban és az irodalomjegyzékben is az ábécének az 

évszám után tett egymás utáni betűivel különböztetjük meg a műveket egymástól. A 

felhasznált szakirodalomjegyzékben a műveket címeik alapján rendezzük ábécé 

sorrendbe. 

 
PÉLDÁK: 

Szövegben: először (Csányi, 1992b), utóbb (Csányi, 1992a). 

Irodalomjegyzékben: 

Csányi Y. (1992a). A beszéd-nyelvtanulási zavarok diagnózisára épített terápia 

tervezése és végrehajtása hallássérülteknél. Fejlesztő Pedagógia, 3(3-4), 100-103. 

Csányi Y. (1992b). Hallássérültek továbbtanulási lehetőségei, különös tekintettel 

a gimnáziumra. Gyógypedagógiai Szemle, 20(1), 58-64. 

 
Szövegben több szerző esetében: 

- Két szerző esetében: 

a. , Hivatkozott szerzők nem részei a szövegnek: (Zajdó & Csertán, 2020) 

b. , Hivatkozott mű szerzői részei a szövegnek: Zajdó & Csertán (2020) 
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- Három, négy és öt szerző esetében első hivatkozásnál: (van der Stelt, Zajdó, & 

Wempe, 2005). További hivatkozások esetében: (van der Stelt et al., 2005) 

- Hat és több szerző esetében már az első hivatkozásnál is csak az első szerzőt 

nevesítjük: (Surányi et al., 2009) 

 
Irodalomjegyzékben: 

- Két szerző esetében: Zajdó K., & Csertán E. (2020). The acquisition of phonological 

awareness in children with mild general learning difficulties: Delayed or disordered 

speech development? In Babatsouli, E. (szerk.), On under-reported monolingual child 

phonology (pp. 274-323). Bristol, UK: Multilingual Matters. 

- Három, négy és öt szerző esetében: van der Stelt, J.M., Zajdó K., & Wempe, T.G. 

(2005). Exploring the acoustic vowel space in two-year old children: Results for Dutch 

and Hungarian. Speech Communication, 47(1-2), 143-159. 

- Hat és hét szerző esetében: Surányi Zs., Csépe V., Richardson, U., Thomson, J. M., 

Honbolygó F., & Goswami, U. (2009). Sensitivity to rhythmic parameters in dyslexic 

children: A comparison of Hungarian and English. Reading and Writing, 22(1), 41-56. 

- Nyolc vagy több szerző esetében az első hat és az utolsó szerzőt nevesítjük: Vissing, 

K., Brink, M., Lonbro, S., Sorensen, H., Overgaard, K., Danborg, K., ... Aagaard, P. 

(2008). Muscle adaptations to plyometric vs. resistance training in untrained young 

men. Journal of Strength and Conditioning Research, 22(6), 1799-1810. 

 

 

2. Közvetett hivatkozás: amikor egy idézetet, gondolatot, megállapítást nem az eredeti 

műből, hanem egy azt feldolgozó másik munkából veszünk át. 

 
Szövegben: 

a. , Hivatkozott szerző nem része a szövegnek: 

Ezzel világossá vált, hogy mit értünk a minden szakaszban megegyező funkcionális 

mechanizmusokon. (Piaget, id. Kiss, 1993) 

 
b. , Hivatkozott szerző része a szövegnek: 

Piaget (id. Kiss, 1993) ezzel világossá tette, hogy mit értünk a minden szakaszban… 
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Irodalomjegyzékben: 

Kiss T. (1993). Jean Piaget a pszichológus. Budapest: Alex-typo Kiadó. 

 
 

3. Idézet: a felhasznált irodalomból szó szerint átvett szövegrészlet az idézet. Az idézett 

szöveget idézőjelbe kell tenni, és meg kell adni az eredeti művet azonosító bibliográfiai 

adatokat, a megfelelő oldalszámmal együtt. Az idézőjelbe tett szövegnek teljes mértékben meg 

kell egyeznie az eredeti szöveggel, beleértve a központozást is. 

 
Szövegben – szerző nem része az idézett szövegnek: 

„A hivatkozás elmulasztása valamely fontos, az adott közleménnyel jelentős tartalmi 

átfedésben lévő dolgozatra a tudományos közlés esetében plágiumnak tekinthető.” 

(Beck, 1992, p. 263). 

 
Szövegben – szerző része az idézett szövegnek: 

Beck (1992) szerint „a hivatkozás elmulasztása valamely fontos, az adott közleménnyel 

jelentős tartalmi átfedésben lévő dolgozatra a tudományos közlés esetében plágiumnak 

tekinthető” (p. 263). 

 
Irodalomjegyzékben: 

Beck M. (1992). A tudományos közlés etikai kérdései. Magyar Tudomány, 99(3), 

257-266. 

 
Irodalomjegyzék: 

Az irodalomjegyzék a szakdolgozat megírásához felhasznált művek szerző(k) szerint 

betűrendbe sorolt listája. Ugyanazon szerző(k) különböző művei a megjelenés sorrendjében 

követik egymást. Ezt a dolgozat végére, a mellékletek elé helyezzük el. 

A megadott művek lehetnek teljes könyvek, könyvekből vett önálló tanulmányok, fejezetek, 

folyóiratcikkek, kéziratok, egyéb speciális dokumentumok. 
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A felsorolt művek adatait az alábbiak szerint kell közölni: 

Könyvek: 

szerző vagy szerkesztő. (évszám). cím (kiadás). megjelenési hely: kiadó. 

 
 

PÉLDÁK: 

Gyurgyák J. (1996). Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest: Osiris Kiadó. 

 
 

Szerkesztett mű esetében: 

Zászkaliczky P., & Verdes T. (szerk.). (2010). Tágabb értelemben vett 

gyógypedagógia: A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban 

(2. kiadás). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó/ELTE BGGYK. 

 
Könyvek önálló részei (tanulmányok, könyvfejezetek): 

a rész szerzője/szerzői. (évszám). tanulmány címe. In a könyv szerkesztője, a könyv 

címe 

(kiadás, rész oldalszáma a könyvön belül). megjelenési hely: kiadó. 

 
 

PÉLDA: 

Zajdó K., Forró Zs., & Kas B. (2019). The history of 

language impairment/developmental language disorder in Hungary. In J. Law, C. 

McKean, C- A. Murphy & E. Thordardottir (szerk.), Managing children with 

developmental language disorder: Theory and practice across Europe and 

beyond (pp. 418-426). Abingdon, UK: Routledge. 

 
Folyóiratcikkek: 

a cikk szerzője/szerzői. (évszám). a cikk címe. folyóirat címe, évfolyam(füzetszám), oldalszám 

(nem tévedés, az évfolyam és a zárójeles füzetszám nyitó zárójele között nincsüres leütés!). 

 
PÉLDA: 

Réthy E. (2020). A gyógypedagógus-képzés fejlődéstörténetének útja 1900-1945. 

Polymatheia, XVII(1-2), 123-136. 
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Kéziratok, disszertációk, szakdolgozatok: 

Az ilyen dokumentumok esetében a megjelenés helye és kiadó neve helyett a dokumentum 

típusának megjelölése adandó meg. Disszertációk és szakdolgozatok esetén fel kell tüntetni a 

képző intézmény nevét és székhelyét is. 

szerző. (évszám). cím (típus). lelőhely. 

 
 

PÉLDÁK: 

Brassai S. (1863). Brassai Sámuel levele Arany Jánosnak (Kolozsvár). (Kézirat). Magyar 

Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. 

 
Verebélyi G. (2019). A nyelvi hátrány szerepe a tanulási akadályozottság kialakulásában. 

(Doktori (PhD) értekezés). Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pécs. 

 
Elektronikus dokumentumok: 

A tanulmány adatai mellett meg kell adni a DOI számát (a dokumentum digitális azonosítóját), 

amennyiben nem rendelkezik DOI számmal, akkor az URL címet szükséges feltüntetni. 

Amennyiben az elektronikus dokumentum elérési helye megváltozhat, a letöltés idejét fel kell 

tüntetni. 

 
PÉLDÁK: 

Halder, S., & Assaf, L.C. (szerk.) (2017). Inclusion, disability and culture: An 

ethnographic perspective traversing abilities and challenges. Cham, Svájc: Springer. 

doi:9783319552231. 

 
vagy 

 
 

Varga Sz. (2018). Jogi tárgyak szükségessége a pedagógusképzésben. Képzés és Gyakorlat 

/ Training and Practice, 16(2), 193-204. doi:10.17165/TP.2018.2.15. 

vagy 

Rohár, A., & Marton, K. (2020). Kognitív kontroll folyamatok nyelvfejlődési zavart mutató 

egynyelvű és tipikusan fejlődő kétnyelvű gyermekek körében. Magyar Pszichológiai 

Szemle, 75(4), 623-638. doi:10.1556/0016.2020.00036. 
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Jelen dokumentum elkészítése során felhasználtuk az ELTE BGGYK hasonló tartalmú B.A. 

szintű szakdolgozat-készítési útmutatóját: 

 

https://barczi.elte.hu/media/f8/fa/304511d0a27548b705e05a5ee3812b044d52716e054a120b 

2 a8f5ffa71d5/BA_szakdolgozati_utmutato_2013_jav201710.doc (Letöltve: 2021. 04. 02.) 

A jogi anyagokra történő hivatkozásokra vonatkozó szabályokat lásd a Kiegészítésben. 

 
Jegyzet: a fő szöveget kiegészítő rövid megjegyzés, idézés, hivatkozás. Mind idézet, mind 

valamely más műből nem szó szerint átvett gondolat, megállapítás esetén az idézett, ill. 

a forrásul szolgáló műre hivatkozni kell. A hivatkozás közölhető lábjegyzetként vagy 

hátsó jegyzetként. A hivatkozások jegyzéke nem helyettesítheti a szakdolgozatban 

felhasznált irodalomjegyzéket. 

A jegyzetet kétféle módon kapcsolhatjuk a szöveghez: 
 

lábjegyzetként a lap alján, a fő szövegtől egyértelműen elválasztva, 

hátsó jegyzetként - nagyobb terjedelmű, nagyszámú jegyzetek esetén - a teljes 

szöveg után elhelyezni. 

Az érintett szövegrészt és a hozzá tartozó jegyzetet hivatkozási számmal kapcsoljuk 

össze. 

Nem szöveges tartozékok és mellékletek 

 

A dolgozathoz járulhatnak ábrák (rajzok, fényképek, grafikonok), táblázatok stb. Kevés számú 

ábra a szöveg közben is elhelyezhető, nagyobb mennyiség esetén azonban célszerű 

mellékletként közölni. A szövegben egyértelműen utalni kell az oda tartozó ábrákra stb.-re (pl. 

lásd 3. ábra, 5. melléklet). 

A jelen mellékletben fel nem sorolt egyéb kérdésekben a SZE könyvtárainak 

szakemberei készséggel nyújtanak segítséget a hallgatóknak. 

Felhasznált irodalom: 

Gaál Cs. (2007). Szakírás. Budapest: Medicina Könyvkiadó. 

Gyurgyák J. (1996). Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest: Osiris Kiadó. American 

Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological 

Association (6. kiadás). Washington, DC: American Psychological Association. The 

University of Sydney Library (2014/2018). Referencing and citation styles: APA 6th. 

Your guide to APA 6th styles. 

https://libguides.library.usyd.edu.au/ld.php?content_id=47913440 (Letöltve: 2021. 04. 12.) 
 

https://barczi.elte.hu/media/f8/fa/304511d0a27548b705e05a5ee3812b044d52716e054a120b2a8f5ffa71d5/BA_szakdolgozati_utmutato_2013_jav201710.doc
https://barczi.elte.hu/media/f8/fa/304511d0a27548b705e05a5ee3812b044d52716e054a120b2a8f5ffa71d5/BA_szakdolgozati_utmutato_2013_jav201710.doc
https://barczi.elte.hu/media/f8/fa/304511d0a27548b705e05a5ee3812b044d52716e054a120b2a8f5ffa71d5/BA_szakdolgozati_utmutato_2013_jav201710.doc
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Kiegészítés a Szakdolgozati útmutató II. Mellékletéhez 

Jogforrások megjelölése 

A különböző szintű jogforrásokra (Alaptörvényre vagy annak Átmeneti Rendelkezéseire, 

illetve más törvényekre, önkormányzati és egyéb rendeletekre, továbbá különböző 

határozatokra) való hivatkozás esetén az alábbi eljárás alkalmazandó: 

A szövegben a törvény megjelölése magába foglalja a törvény kihirdetésének évét és 

sorszámát, valamint a törvény elnevezését és címét, mely a következők szerint történhet: 

A törvény címe, a törvény kihirdetésének éve arab számmal, a törvény számát római számmal 

és végül a „törvény” kifejezést megjelölve. 

A törvény kivételével az egyéb jogszabály (pl. rendeletek) megjelölése magába foglalja 

a jogszabály megalkotójának megjelölését, a jogszabály sorszámát, a kihirdetés napját, 

valamint a jogszabály elnevezését és címét (a különböző szintű rendeletek megjelölésére 

vonatkozó szabályok szerint zárójelben mindig feltüntetjük a kihirdetés dátumát is: pl. 

141/2000. (VIII.9.). A forrásjegyzékben pontosan meg kell határozni, hogy melyik jogszabály 

melyik szakaszára, bekezdésére, illetve esetlegesen pontjára vonatkozik a hivatkozás. 

 
PÉLDA: 

Törvény megjelölésére vonatkozóan a folyó szövegben történő hivatkozást érintően: 

…az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról meghatározza vagy 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról, 4. § (1) bekezdés b) pontja vagy 

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény 

Rendeletek megjelölésére vonatkozóan a folyó szövegben történő hivatkozást érintően: 

141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének 

és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól 

vagy 

a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI 

rendelet 
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzati Közgyűlése 83/2011. (XII.22.) önkormányzati 

rendelete 

Határozatok (a Kormány, az Országgyűlés, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, az 

Alkotmánybíróság, a Kúria stb. határozatai) megjelölésére vonatkozóan a hivatkozást illetően: 

1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program 

végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről 

10/2006. (II.16.) Ogy. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról 

EBH/558/2016. sz. határozata 

az Alkotmánybíróság 3096/2016. (V. 24.) AB határozata 

a Kúria 15/2012. sz. polgári elvi határozata 

Egyéb jogi tárgyú hivatkozások (pl. az alapvető jogok biztosának jelentései, Egyenlő 

Bánásmód Hatóság Tanácsadó Testületének állásfoglalása stb.) 

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5442/2016. számú ügyben kimondja, 

hogy…. 

az Egyenlő Bánásmód Hatóság 309/1/2011. (II.11.) TT. sz. állásfoglalása az 

akadálymentesítési kötelezettségről 

Néhány európai uniós jogforrás hivatkozásáról: 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata 

(2012/C 326/01) 

az Európai Unió Alapjogi Chartája (2012/C 326/02) 
 

a Tanács 2000/43/EK irányelve (2000. június 29.) a személyek közötti, faji- vagy etnikai 

származásra tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A 

TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK 

ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010– 

2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt 

Brüsszel, 2010.11.15. COM(2010) 636 végleges 
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az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása a fogyatékossággal élő személyek 

mobilitásáról és befogadásáról, valamint a 2010-2020 közötti időszakra vonatkozó európai 

fogyatékosügyi stratégiáról (2010/2272(INI) 

Néhány nemzetközi jogforrás hivatkozásáról: 

Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről (Róma, 1950. november 

4.) 

az ENSZ Közgyűlése által 1966. december 16-án elfogadott a Polgári és Politikai Jogok 

Nemzetközi Egyezségokmánya 

Internetes forrás esetén az alábbiak szerint meg kell adni a letöltés helyét és dátumát: 

Pl. Letöltve: 2017. 04. 28. https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800026.TV 
 

 

 Jogf orrások megjelöl és e az irodal o mjegy zék b e n 

PÉLDA 

Törvények: 
 
 

Magyarország Alaptörvénye 

rövidítése: Alaptörvény 

 
1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 

rövidítése: Alkotmány 

 
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról 

rövidítése: Fot. 

 
 

Rendeletek: 
 
 

74/2015. (III.30.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról 

rövidítése: NRSZH r. 

 
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

rövidítése: Pedsz r. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800026.TV
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Alkotmánybírósági döntések, határozatok: 

11/2014. (IV. 4.) Alkotmánybírósági határozat 

 
Bírósági döntések: 

 
 

Kiss Alajos kontra Magyarország ügy, No. 38832/06. Ítélet: 2010. május 20. 

 

 
Az Európai Unió dokumentumai: 

 
 

Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó 

szerződés módosításáról, amelyet Lisszabonban, 2007. december 13-án írtak alá (Hivatalos Lap 

C 306, 2007. december 17.) 

 
Az Európai Unió Alapjogi Chartája. 2012/C 326/02. HL C 326/391., 26.10.2012. 
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A SZAKDOLGOZAT BÍRÁLATI SZEMPONTJAI 

1. Témaválasztás (max. 5 pont) 

0 pont a téma nem a hallgató által választott szak kérdésköréhez tartozik; 

1-2 pont a témával a hallgató a képzés során sokszor találkozott, csak 

reprodukálja a korábbi ismereteket; 

3-4 pont a téma a tanulmányok során csak érintőlegesen tárgyalt kérdés, 

amelyet a hallgató most részletesebben fejtett ki; 

5 pont  a téma előző tanulmányok során szerzett ismeretek tovább 

gondolása,amely túlmutat a képzésben elsajátított tudás tartalmán. 

 
 

2. A dolgozat szerkezete, stílusa (max. 8 pont) 

0 pont a dolgozat ezen szempontból értékelhetetlen; 

1 pont a dolgozat stílusa nehézkes, sok a helyesírási és gépelési hiba, 

megfogalmazása zavaros, felépítése logikátlan; 

2-4 pont egyértelműek a megfogalmazások, a gondolatmenet vezérfonala világos; 

azonban a szöveg több helyen is lényegileg hiányos, pontatlan; 

5-7 pont a dolgozat jól tagolt, a felvetett kérdéseket tárgyalja, gördülékeny 

stílus, esztétikus forma jellemzi; apróbb pontatlanságok előfordulnak; 

8 pont élvezetes olvasmány,  amelyben a szerző saját gondolatai 

világosan 

megfogalmazva megjelennek, a kivitelezés tetszetős. 
 

3. Szakirodalom feldolgozása (max. 10 pont) 

Alapszabály: Más írásokból szó szerint, de hivatkozás nélkül átvett gondolatok 

közlése a szakdolgozat elégtelen minősítését jelenti! 

 

0 pont irodalmi hivatkozások teljes hiánya; 

1-2 pont a tananyagon túlmenő, alapvető írások felsorolása, de a kiválasztási 

szempontok és az összefüggések nem világosak; 

3-5 pont céltudatosan kiválasztott szakirodalom ismertetése a lényeg kiemelésével, 

de egysíkú szemléletet tükrözve; elemző dolgozat esetén céltudatosan 

választott módszer; 
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6-9 pont a kiválasztott irodalom alapos, több szempontú bemutatása azösszefüggések 

kiemelésével; elemző dolgozat esetén a kiválasztott módszert jól, 

körültekintően alkalmazta; 

10 pont a választott témát a feldolgozott szakirodalomba elhelyezve, több 

szempontúan, kritikai elemekkel tarkítva tárgyalja; a feldolgozott 

szakirodalmat saját szempont(ok) szerint rendezi, elemző dolgozat 

esetén egyéni, szokatlan módszert alkalmazott. 

4. A téma kidolgozása (max. 20 pont) 

0 pont a dolgozat nem a címben megjelölt témáról szól; 

1-5 pont a dolgozat esetleges, alapvetően másoktól mechanikusan átvett szövegrészek 

összeszerkesztése; 

6-10 pont a téma kidolgozásához választott módszer megfelelő, de az eredmények 

bemutatása hiányos, értelmezése pedig csak részleges, vagy csak 

részben helyes; 

11-15 pont a téma kidolgozásához választott módszer megfelelő, az eredmények 

bemutatása részletes és hiánytalan, de az értelmezés csak részleges, 

vagy csak részben helyes, elnagyolt vagy egysíkú; 

16-19 pont a téma kidolgozásához választott módszer megfelelő, az eredmények 

bemutatása részletes és hiánytalan, az értelmezés helyes és több 

szempontú; 

20 pont a dolgozatban az eredményeket több szempontúan, helyesen értelmezve, 

azokat az előzetesen rendelkezésre álló adatokkal, eredményekkel 

szintetizálva, megfelelő szaktudományi keretbe ágyazva ismerteti. 

 
 

5. A dolgozat gyakorlati vonatkozása (max. 7 pont) 

0 pont  a hallgató a felvetett kérdést nem kapcsolja gyakorlati jelenségekhez 

vagy előzetes eredményekhez; 

1-3 pont a hallgató az eredményeket megkísérli a mindennapi gyógypedagógiai 

gyakorlathoz vagy korábban elemzett problémákhoz kapcsolni, de az 

érvelés hiányos vagy csak részben helyes; 



21  

4-6 pont a hallgató eredményeit komplex gyógypedagógiai szemléletű keretbe 

ágyazva, hipotetikus gyakorlati alkalmazásokkal tarkítva ismerteti, 

eredményeit a gyakorló gyógypedagógus számára értelmezve, azokat a 

mindennapi gyakorlathoz kötve mutatja be; 

7 pont az eredmények/módszerek gyakorlati tesztelése már megtörtént, az 

eredményeket/ módszereket a hallgató már a gyakorlatban is 

alkalmazta, a mindennapi alkalmazást illetően önálló javaslatokkal él 

(pl. az eredmények alapján a fejlesztéshez új, gyakorlati feladatsort hoz 

létre, új tesztet állít össze, stb.) 

 

Ha a dolgozatot valamelyik szempont alapján 0 ponttal értékelik, akkor az egész 

dolgozat az elégtelen minősítést kapja. 

 
 

Elérhető pontszám: 50  

 

Érdemjegyek kulcsa: 43 

 

50 pont 

 

jeles 

37 42 pont jó 

31 36 pont közepes 

26 30 pont elégséges 

0 25 pont elégtelen 

 


