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PANNON EGYETEM
ZALAEGERSZEGI EGYETEMI KÖZPONT

I. Szakdolgozati tájékoztató
2022. október 27.

Dr. Joó István PhD

mb. oktatási dékánhelyettes



A tájékoztató témái

1. Szakdolgozattal, záróvizsgával kapcsolatos általános
tájékoztató; mester felvételi 
Előadó: Dr. Joó István, oktatási dékánhelyettes

2. A szakdolgozat/záródolgozat készítésével kapcsolatos 
tájékoztató (követelmények, dolgozat felépítése,...) 
Előadó: Szabó G. Tibor, könyvtárvezető

3. A szakdolgozat/záródolgozat készítését támogató 
adatbázisok elérése 
Előadó: Góczán Judit, könyvtáros



Szakdolgozat

• Minimum 3 alkalommal kell a belső konzulenssel konzultálni
(nem kell személyesen, email,…..)

• Konzultációs lapot a hallgatónak is alá kell írni! (lásd
szakdolgozati köv. melléklete)

• Szakdolgozatírás folyamatos legyen!
• Szakdolgozat leadási határidő: 2023.01.03.
• MESTERKÉPZÉS: Előrehozott záróvizsga esetén: 2022.12.02.
• Titkosítási kérelem beadásának határideje: 2022. nov. 13-ig.

(antal.csabane@zek.uni-pannon.hu címre kell küldeni,
oktatási dékánhelyettesnek címezve céges indokkal,
aláírással)

• Szakdolgozatról bővebben: Kollégáimtól hallanak ma.

https://zek.uni-
pannon.hu/index.php/hu/dokumentumok/hallgatoi-
dokumentumok.html

Formai követelmény:

mailto:antal.csabane@zek.uni-pannon.hu
https://zek.uni-pannon.hu/index.php/hu/dokumentumok/hallgatoi-dokumentumok.html


Szakdolgozat: RÉGI-ÚJ ELEM

• A szakdolgozat szakmai ellenőrzése a konzulensek 
által: 2022. dec. 20-ig!!!!!

• Utána még lehet a dolgozatot szerkeszteni a 
leadásig.

• A szakdolgozat formai kérdéseivel keressék a 
könyvtáros kollégákat.
• Ha hosszabb egyeztetés szükséges, akkor telefonon 

vagy emailben kell időpontot egyeztetni!!



Záróvizsga

• Záróvizsgaidőszak: 2022.12.19.- 2023.01.27.
• Várhatóan jan. 16. után lesznek a ZV-ák.
• GM, PS  alapszakon: nem lesz tételhúzás, komplex 

témakört előre kiadunk 5 orientáló kérdéssel 2023. 
jan. elején.

• GI alapszakon: csak szakdolgozatvédés
• PS,GM FOSZKon: csak szakdolgozatvédés
• Szakirányú továbbképzésen csak szakdolgozatvédés.



Miért pénzügy mesterképzés?

• Levelezős formában, online képzés
• Színvonalas külsős oktatók (pl. magyar Revolut CEO) 
• Hasznos annak is, aki nem PS szakon volt 
• mindenkit fel tudunk venni államira ( eddig így volt)
• bármilyen alapképzésről be lehet jönni.
• mostantól csak keresztfélévvel indítjuk (aki jönni 

szeretne már 2023-ban, annak előrehozott ZV-át kell 
tennie).



Előrehozott záróvizsga - mesterképzés

• Szakdolgozatleadás: 2022.12.02.
• Előrehozott ZV: 2022.12.19.
• Felvételi elbeszélgetés: 2023.01.10. délelőtt

o Online formában

Mester felvételi tájékoztató – novemberben online



Záróvizsgára jelentkezés a NEPTUNBAN

• 1. kör: fel- és lejelentkezés: 2022. 11.09. (8:00)-11.29. (22:00)

• 2. kör: csak lejelentkezés: 2022. 11.30. (8:00) – 12.13. (22:00)
Amennyiben a hallgató nem jelentkezik a záróvizsgára (1. körös) 
jelentkezés során és mégis záróvizsgázni szeretne akkor kérelmet 
kell benyújtania az oktatási dékánhelyetteshez. Mulasztási díj: 2000Ft

A hallgatók központilag kapnak Neptun-üzenetet a jelentkezésről.

• Egyetlen jelentkezési időszak kerül majd megnyitásra az 
alábbi bontásban:
• alapképzés, 
• FOSZK,
• szakirányú továbbképzés



II. Szakdolgozati tájékoztató

• Időpont: 2022. november 21-i héten 
• Neptun üzenetet küldünk a konkrét időpontról.
• Témái:

• Szakdolgozat feltöltése
• ZV lebonyolítása
• …..



Köszönöm a figyelmet!



Záróvizsga-konzultáció
2022. október 27.

Elektronikus szakdolgozatok

Szabó G. Tibor

főkönyvtáros

Témakörök:
• 1. E-szakdolgozatok benyújtása
• 2. A jogtisztaság előírásai
• 3. Plágiumszűrés
• 4. E-szakdolgozatok kutatása
• 5. Webes források használata
• 6. Az idézés formái
• 7. A hivatkozás
• 8. Forráskezelés e-környezetben



Feltöltés és kötelező iratmellékletek az e-
dolgozatban
E-dolgozatot kell benyújtani, otthonról feltöltve a GKZ Moodle szerver kurzusába.

Kurzusnév: PE GKZ szakdolgozatok 2022/2023/1

A hozzáférési információkat Neptun üzenetben biztosítjuk. A kurzus csak 2022.12.01-től lesz elérhető! Ha 
sosem léptél be a kari Moodle-szerverre, tedd meg mielőbb (hiánya hozzárendelési problémát okozhat a 
kurzusban).

A következőkre kell figyelni (tipikus problémák több év tapasztalatai alapján):

• a dolgozatot a szövegszerkesztővel kell PDF-be alakítani („mentés másként” funkcióval – lehetőleg ne használj 
külső „logikai PDF nyomtató” programot, néha nem megfelelő a konverzió)

• ne hiányozzon a szerzői nyilatkozat a benyújtásról (4. melléklet), legyen géppel aláírva, pl. Szép Enikő s. k. 
(s. k. = saját kezűleg rövidítése) – célszerűbb a mobillal fotózott oldalkép beágyazása helyett. Lehet kézzel aláírt 
is, de csak kifogástalan digitális minőségben (ilyenkor inkább az aláírásképet ágyazd be, ne az oldalt fotózd)!

• Figyelem! A nyilatkozaton géppel alá kell húzni, hogy hozzájárul vagy sem a hallgató a dolgozat internetes nyilvánosságához!

• ne hiányozzon a szerzői összefoglalás (5. melléklet) a dolgozat végéről,  terjedelme 2000-4000 karakter 
szóközökkel (ne írd túl, attól nem lesz jobb, hogy hosszú)

• ha a dolgozat határidősen titkosított lesz, ne hiányozzon a kutathatósági embargó kérelem (6. melléklet) 
dékánhelyettes által aláírt, jó minőségben digitalizált másolata a dolgozat legvégéről

• Figyelem! Titkosítást csak a tartalomban érintett gazdálkodó szervezet kérhet, törekedjenek egy célszerűen rövid határidőre (új 
szabályaink szerint max. 5 év lehetséges).
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Vizuális segédlet (alap, mester, továbbk.)

2022. 10. 29. 16:41 3

PANNON EGYETEM

GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

SZAKDOLGOZAT CÍME

Belső konzulens:                Szép Enikő

Dr. Oktató Zita                   alapképzés

nappali tagozat

gazdaságinformatikus szak

Külső konzulens:                logisztikai informatikus szakirány

Céges Béla

2023
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80.000 – 120.000

karakter 

szóközökkel együtt,

részei:

Bevezető

Kifejtő fejezetek

Összefoglaló fejezet

Irodalomjegyzék

Minden felhasznált irodalom 

felsorolása egységes 

betűrendben, vagy 

dokumentumtípusonként 

(könyv, cikk stb.) betűrendben, 

vagy a felhasználás 

sorrendjében sorszámozottan 

([1], [2], [3] stb.)
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Konzultációs lapot 

(10. melléklet) nem 

kell a digitális 

dolgozatba tenni!

Mester szakos hallgatóknál a 

terjedelem 130.000-185.000 

leütés szóközökkel együtt!

Mester szakos hallgatóknál a mellékletek után 

szerepel a Kutatási koncepció kísérőlap (5.000-

10.000 karakter szóközökkel). Csak a név, Neptun-

kód, tagozat, szak/szakirány, dolgozatcím és a

koncepciót leíró rész kell. Egyéb személyi adat 

(lakcím, telefon, e-mail stb.) ne legyen rajta!

1. mell.

szerint!

A kari követelménydokumentumban szerepel az elvárt szerkezet és megtalálhatók az alkalmazandó sablonok!

Ne korábbi években benyújott dolgozatok kinézete alapján dolgozz!

Dátumként a 

védés évét 

közöljük!



Vizuális segédlet (FOSZK)

2022. 10. 29. 16:41 4
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Konzultációs lapot 

(10. melléklet) nem 

kell a digitális 

dolgozatba tenni!

1. mell.

szerint!

PANNON EGYETEM

GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

ZÁRÓDOLGOZAT CÍME

Belső konzulens:                Szép Enikő

Dr. Oktató Zita                   felsőoktatási szakképzés

nappali tagozat

gazdaságinformatikus szak

Külső konzulens:                logisztikai informatikus szakirány

Céges Béla

védés éve
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PANNON EGYETEM

GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

ZÁRÓDOLGOZAT CÍME
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2. mell.

szerint!

1. mell. szerint!

(ugyanaz, mint a borító, 

csak név- és képzési 

adatok nélkül)
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Tipp:
Ha problémát okoz a beszámolót és a 

záródolgozatot egyetlen dokumentumban 

kezelni, csináld meg külön-külön és a megfelelő 

sorrendben egyesítsd a két PDF-be mentett 

fájlt a PDF24 Tools online szolgáltatással. 

A kari követelménydokumentumban szerepel az elvárt szerkezet és megtalálhatók az alkalmazandó sablonok!

Ne korábbi években benyújott dolgozatok kinézete alapján dolgozz!

Dátumként a 

védés évét 

közöljük!

https://tools.pdf24.org/hu/merge-pdf


1. E-szakdolgozatok benyújtása
1.1. Intézményi előírások
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PE SZMR III. rész,
Hallgatói követelményrendszer (HKR)
(2022.09.15-től hatályos változat)

63. § A diplomadolgozat és a szakdolgozat

1) A tanterv előírásai szerint a hallgatóknak szakdolgozatot vagy diplomadolgozatot vagy záródolgozatot kell készíteniük. 

(2) A témakiírással és témaválasztással kapcsolatos előírásokat a kar szabályozza. 

(3) A szakdolgozat és diplomadolgozat tartalmi és formai követelményeit, az értékelés általános szempontjait, a beadás határidejét a

tanterv/eljárási utasítás kell meghatározni.

(4)(1)  A tantervben biztosítani kell a szakdolgozat és a diplomadolgozat elkészítéséhez szükséges időt. A szak- vagy diplomadolgozatokat a kar által 
szabályozott módon kell leadni.

(5) A dolgozat értékeléséről (bíráló felkéréséről és a témavezetői vélemény összeállításáról) a témafelelős OE gondoskodik. Biztosítani kell, hogy a 

jelölt a bíráló és a témavezető írásos véleményét a záróvizsga előtt legalább 4 munkanappal megkapja, ennek elmulasztása esetén a dékán 

köteles intézkedni. A dolgozat csak akkor nem bocsátható védésre, ha azt sem a témavezető, sem a bíráló nem javasolja, vagy ha a kar által 
elfogadott eljárásrend szerint plágium miatt a dolgozat elutasításra kerül. Elutasítás esetén a jelöltnek új dolgozatot kell legkorábban a következő 

záróvizsga időszakig benyújtania, a jelölt záróvizsgáját nem kezdheti meg. Erről a hallgatót legkésőbb a záróvizsga előtti napon értesíteni kell. 

(6) A szakdolgozat, vagy a diplomadolgozat megvédésére a záróvizsga-időszakban kerül sor. A dolgozat minősítését (osztályzattal) a záróvizsga-

bizottság állapítja meg. 

Kari követelménydokumentum a honlapon elérhető!



1. E-szakdolgozatok benyújtása
1.2. A digitális példány

• tartalmi és formai szerkezet: címoldal, tartalomjegyzék, szövegtest, irodalomjegyzék, 
tartalmi mellékletek, formai mellékletek (eredetiség nyilatkozat, szerzői összefoglaló, 
kutathatósági embargó kérelem, ha engedélyezve lett)

• a dolgozatot egyetlen fájl reprezentálja1

• fájlformátum: szövegszerkesztett állomány PDF-be konvertálva2

• benyújtás otthoni feltöltéssel3 
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Megjegyzések:

1. Az egyetlen állomány csak speciális esetekben okozhat problémákat, pl. ha gazdaságinformatikus hallgató dolgozatának 
lényegi része az általa fejlesztett szoftver (ekkor a szoftver egy külön ZIP archívum része).

2. A szövegszerkesztős formátum hosszú távú szolgáltatásra alkalmatlan, ezért PDF-be konvertáljuk (módszere a 
szövegszerkesztő „mentés másként” funkciója és a PDF fájltípus kiválasztása). 

3. A leadás előtt 30 nappal biztosítjuk a feltöltőkurzushoz való hozzáférést a kari Moodle szerveren!



1. E-szakdolgozatok benyújtása 2022. májusban
1.3. Elektronikus feltöltés folyamata

7

1. Nézd át dolgozatodat, hogy minden szerepel-e benne (teljesség, formátum), a formanyomtatványokat 
beillesztetted és gépeléssel aláírtad-e! Rendben?
Abban a rendkívül különleges esetben, ha a dolgozat embargóját az oktatási dékánhelyettes engedélyezte, az embargó kérelem digitális másolatát az e-
dolgozat végére el kell helyezni! (cégbélyegzés, vezetői aláírás és dékánhelyettesi jóváhagyás nem hiányozhat a dokumentumról)

2. A címoldal után beillesztett 4. mellékleten ne felejtsd el aláhúzással jelölni a dolgozat hozzáférésére 
vonatkozó rendelkezésedet (közben esetleg gondolj arra, Téged mennyire bosszantott, ha kutatás közben 
valamihez nem fértél hozzá, nem olvashattad)...

4. Konvertálás PDF-be. Ezt szövegszerkesztőd „mentés másként” funkciójával tedd.
A dolgozatfájl neve a következő legyen:
- családnév_keresztnév_ÉÉÉÉhó (pl. szép_nikolett_2022jan) – ha a dolgozat csak IP-védetten, könyvtárakban kutatható

- családnév_keresztnév_ÉÉÉÉhó_titkos (pl. barát_bálint_2022jan_titkos) – ha a dolgozat embargós
- családnév_keresztnév_ÉÉÉÉhó_publikus (pl. eszes_eszter_2022jan_publikus)- ha online szabadon kutatható

5. Dolgozatfájlod feltöltése a Moodle e célra létrehozott kurzusába. A 4. és a 6. mellékletet technikai okokból 
külön is fel kell töltenie azoknak, akik online szabadon kutathatóvá teszik dolgozatukat (nekik hála és köszönet 
nagylelkűségükért), vagy embargós dolgozatot adnak be.

Feltöltési határidők a GKZ tanévi időrendje szerint!
Az utolsó beadási nap kapkodását kerüljétek!

(Ha az e-dolgozat formai szempontból nem megfelelő, pl. nem az előírt címoldal sablonnal készül, vagy kötelező 
melléklet hiányzik, visszautasítjuk és javított változatot kell feltölteni.)



1. E-szakdolgozatok benyújtása
1.4. Szerzői nyilatkozat a benyújtásról
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A szövegszerkesztővel kitöltött nyilatkozatot illeszd be
közvetlenül az e-dolgozat címoldala után!

Géppel húzd alá
az általad választott hozzáférési rendelkezést:*
hozzájárulok (ha engeded dolgozatod nyilvános kutatását)
vagy
nem járulok hozzá (ekkor csak a PE könyvtárainak dedikált
számítógépein, képernyős megtekintés lehetséges a kutatónak).
*Titkosított dolgozatnál a „nem járulok hozzá” húzandó alá.   

Ne felejtsd le a dátumot!

Ne felejtsd le aláírásod! 
Gépeld a megfelelő helyre (a név mögötti s. k. rövidítés jelentése 
= saját kezűleg), vagy szúrj be az oldalba aláírásképet



1. E-szakdolgozatok benyújtása
1.5. A webes nyilvános kutathatóság 2/1.
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Mi ez?

Szerzői engedély (hozzájárulás), hogy az Egyetem 
az e-szakdolgozatot az interneten a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé tegye, így az online 
szabadon kutathatóvá (letölthetővé) válik.

Mi a célja?
- kutatástámogatás = használói előny (tér/idő 

korlátok lebontásával)

- publikáció reklámozása = szerzői előny, 
énmárka-építés

- portál-értéktöbblet = intézményi előny

- szabad ismeretszerzés támogatása, ingyenesség, 
ösztönzés a  minőségre stb. = társadalmi előny

Mikor 2020 tavaszán beütött a COVID-19 járvány, a 

nyilvánosan kutatható BGE-dolgozatok 54,7%-át a 

GKZ adta (miközben a hallgatói létszám max. 4%-át 

képviselete)

A Pannon Egyetemen 2021 őszén készült dolgozat 

repozitórium, jelenleg a GKZ 1134 db dolgozatát tartalmazza, 

ebből 332 db (29%) online nyilvánosan olvasható.
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1. E-szakdolgozatok benyújtása
1.5. A webes nyilvános kutathatóság 2/2.
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A szerzői engedélyről:

- minden jog a szerzőé marad (az engedély egy írásos nyilatkozattal akár vissza is vonható),
- az engedélyt az egyetem kapja, más portál nem veheti át jogszerűen a tartalmat (nem 

értelmezhető az engedély kiterjesztően, így nem kerülhet fel jogszerűen pl.a docplayer-re)
- a dolgozat technikailag másolható, terjeszthető, de jogilag

- csak saját célra,
- nonprofit alkalmazáshoz,
- változtatások nélkül,
- forráshivatkozással használható fel.



1. E-szakdolgozatok benyújtása
1.6. Tartalmi és formai előírások

Szakdolgozati és záródolgozati követelmények a Pannon Egyetem Gazdálkodási Kar 
Zalaegerszeg szakdolgozat és záródolgozat készítésére kötelezett hallgatói részére
(2022.03.22-től hatályos változat) Elérhető a kar honlapján!

Részei:
1. Tartalmi, szerzői tudnivalók minden képzésen
2. A szakdolgozat, továbbá a záródolgozat B, részének felépítése
3. Formai követelmények a dolgozathoz
4. Szakirodalmi hivatkozások a dolgozatokban
5. Felsőoktatási szakképzés záródolgzatára vonatkozó eltérések
6. Mellékletek szakdolgozathoz, záródolgozathoz (1-13. melléklet)

ELŐÍRÁS (példa)
A szakdolgozatot szövegszerkesztő programmal kell
elkészíteni. A programot a hallgató szabadon választhatja
meg, de a dolgozat elektronikus változatát végül ebből
konvertált PDF formátumban kell benyújtani.

AJÁNLÁS (példa)
Javasolt, hogy a szakdolgozat készítésével kapcsolatos
tapasztalatszerzés során a szerző ne csak
szakdolgozatokat, de lehetőleg TDK- és doktori
értekezéseket is tanulmányozzon a helyes minőségkép
kialakulása érdekében.

A dokumentum nem tartalmazza a mesterképzés hallgatóinak kutatási koncepció kísérőlapját.

https://zek.uni-pannon.hu/images/hallgatoknak_zek/dokumentumok/szakdolgozati_es_zarodolgozati_kovetelmenyek_pe_gkz_2022-03-22-tol.docx


1. E-szakdolgozatok
benyújtása
1.7. Formai felépítés
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FOSZK-osok figyeljenek a záródolgozat apróbb 
formai eltéréseire! Például
- a címoldalon a záródolgozat címe szerepeljen,
- két önálló tartalmi rész van (beszámoló és 
záródolgozat), saját belső címoldallal és külön 
számozott tartalomjegyzékkel 

Elem leírása

Előfordulás

az elektronikus 

dolgozatfájlban

Címoldal (1. melléklet szerinti címoldal) kötelező

Szerzői nyilatkozat a benyújtáshoz (4. melléklet

szerinti dokumentum)

kötelező

Tartalomjegyzék (első számozott oldal) kötelező

Bevezetés kötelező

Tartalmi rész (a dolgozat témájának kifejtése több

fejezetben)

kötelező

Összefoglalás (nem keverendő össze az 5. melléklet

szerinti szerzői összefoglalással!)

kötelező

Irodalomjegyzék kötelező

Ábrajegyzék* opcionális

Mellékletek listája (felsorolás) kötelező, ha 

egynél több 

melléklet van

Mellékletek* opcionális

Tárgy- és névmutató (utolsó számozott oldal)* opcionális

Kutatási koncepció kísérőlap**

(csak mesterképzés dolgozata esetében!)

kötelező

Szerzői összefoglalás (5. melléklet szerinti

dokumentum, egy-két oldal terjedelemben)

kötelező

Kutatathatósági embargó kérelem (6. meléklet

szerint)***

kötelező, ha 

releváns

* Opcionális elemek kötelezővé válhatnak, amennyiben azt a
témavezető elvárásként jelöli meg a hallgató számára!

** A kutatási koncepció kísérőlapja a mesterképzés hallgatói
számára készült „Szakdolgozat készítés és záróvizsgák
eljárási rendje, követelményei pénzügy mesterszakokon” c.
követelménydokumentumban szerepel.

*** Csak abban a kivételes esetben, ha a dolgozathoz
kapcsolódik jóváhagyott kérelem! A jóváhagyott kérelem jó
minőségű digitális másolatát kell a dolgozatban elhelyezni.
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2. A jogtisztaság előírásai

A kar fenntartja a jogot, hogy a hallgatók dolgozatait plágiumszűrésnek vesse alá. A szűrés elvégzéséhez nem szükséges a hallgató hozzájárulása.

Egy minimális „technikai forrásazonosság” nem minősül plágiumnak: egyrészt minden dolgozat tartalmaz azonos szövegsablonokat, másrészt óhatatlanul

előfordul, hogy ugyanarról a kérdésről hasonló tudás birtokában hasonlóan vagy épp teljesen azonosan fogalmazunk. Ez az azonosság viszont jellemzően csak

egy-egy mondatra terjed ki, nem több mondatra és különösen nem egész bekezdésekre. Az végképp nem lehet a véletlen műve, ha egy vagy több oldalon

keresztül teljesen azonos szöveget használunk azzal, ami valamely külső forrásban megtalálható.

A plágium elkövetésének lehetséges következményei:

PE HKR 63. § (5) bekezdés: „A dolgozat csak akkor nem bocsátható védésre, ha azt sem a témavezető, sem a bíráló nem javasolja, vagy ha a kar által elfogadott

eljárásrend szerint plágium miatt a dolgozat elutasításra kerül.”

Lehetséges következmény: elutasítás elégtelen értékeléssel.

PE Etikai Kódexe IX. szakasz 3. pont: „A PE hallgatói tevékenységeik során nem élhetnek a jogosulatlan előnyszerzés (csalás, puskázás, a szerzői jogok figyelmen

kívül hagyása, megvesztegetés stb.) semmilyen eszközével.”

Lehetséges következmény: Etikai Bizottság vizsgálata és eljárási rendje szerinti döntés (pl. súlyosabb esetben javaslat jogi eljárás indítására).

Szerzői jog (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról) és Btk. Az Szjt. 12. § 1. pontja szerint a szerzőt a mű részletének átvétele, idézése vagy ismertetése esetén

is meg kell jelölni. Lehetséges következmény: büntető feljelentés. A jogsértés 100.000 Ft értékhatár alatt szabálysértés, e fölött a Btk. szerinti vétség (2012. évi C.

törvény 384. §). Aki „más szellemi alkotását sajátjaként tünteti fel, és ezzel a jogosultnak vagyoni hátrányt okoz”, bitorlás bűntette miatt 3 évig terjedő

szabadságvesztéssel büntetendő.



A plágiumszűrés a szakdolgozatok egységes technológiával történő, automatizált
szövegazonosság-elemzése az egybevetés forrásaival. A szűrés célja, hogy ellenőrizhető legyen
az etikus forráshasználat, csökkenthető legyen a plagizálás.

Az elemzés eredménye azonosságokat mutathat ki meghatározott elektronikus forrásokkal. A
plágiumszűrés eredményének kiértékelése a belső konzulensi feladatokat ellátó oktatókra
hárul, akik ellenőrzik a hivatkozottságot* és ezt a dolgozat értékelésénél is figyelembe veszik.
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3. Plágiumszűrés

* Egy konkrét külső forrással való szövegazonosság nem feltétlenül jelenti azt, hogy a hallgató tényleg azt a forrást 
használta (ugyanazon szövegnek számos előfordulása lelhető fel akár neten, akár nyomtatásban), viszont több 
mondatnyi folytonos szöveg azonossága esetén nagyon valószínű a „külső származás”. Emiatt a szövegrészhez tartoznia 
kell valamilyen hivatkozásnak.

Jelenleg a Pannon Egyetemen nincs egységes, kötelező plágiumszűrés.
A dolgozatot értékelő személyek ilyen eszköz használatáról saját belátásuk szerint döntenek.



4. E-szakdolgozatok kutatása
4.1. Cél
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A PEREPO Dolgozat Repozitóriumban a 2014-től
benyújtott GKZ-s dolgozatok kutathatók (1078 db).

A dolgozatkutatással
- tapasztalat szerezhető a választott téma „intézményi publikáltságáról” (kutatott-e,
mely területeit tárgyalták a kérdéskörnek vagy a választott cégnek/szervezetnek, milyen
mélységben, mennyire újszerű az adott téma szakdolgozati tárgyalása a karon),
- minta kapható a téma kifejtéséről (szakszerűség, teljesség, stílus, elemző ill. leíró
jelleg, következtetések, az egyes részek arányai, kritikai észrevételek megfogalmazása
stb.),
- különböző szerkezeti-formai megoldások ismerhetők meg (a téma tárgyalásának
struktúrája, fejezetek, alfejezetek stb. tagolása, illusztráltsága, esztétikai hatása).

https://perepo-dolgozat.uni-pannon.hu/


4. E-szakdolgozatok kutatása
4.2. A betekintési jog
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A dolgozatok zöme korlátozott hozzáférésű.

Betekintési jog:
- a dolgozatot elolvashatja,
- a dolgozatból idézhet (kb. fél oldal) vagy 

kisebb terjedelemben jegyzetelhet (max. 1-
1,5 oldal)

Kötelező a felhasznált irodalom 
hivatkozása, közte mások szakdolgozata 
is!

A szövegben:

(FITOS A., 2021) vagy oldalpontosan (FITOS A., 2021: 25.)

Irodalomjegyzékben:

FITOS Anita: A számvitel zöld szemüvegben[szakdolgozat].  

Zalaegerszeg : Pannon Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg, 2021. 

[megtekintve: 2021.10.18.] Hozzáférés:

https://perepo-dolgozat.uni-pannon.hu/id/eprint/25747/



5. Webes források használata
„Mivel a világhálón semmi sem számít hiteles forrásnak, elegendő forrást kell
összevetnünk ahhoz, hogy képet alkothassunk egy-egy témáról. Elmúlt már az idő, amikor
az ortodox, tévedhetetlen intézmények rágták a szánkba a tudást. Most az következik,
amikor a zavaros információmozaikból nekünk kell – és érdemes – összeraknunk a
lényeget. […] Ha a hitelesség mércéje többé már nem feltétlenül a forrás hivatalos volta,
akkor saját módszert kell kialakítanunk a minőség meghatározására.

Ez arra biztat, hogy a saját fejünkkel gondolkodjunk.” (Anderson 2006:211)
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Tájékozódási erények:

- sokoldalú forráshasználat (fontos a „nem kedvelt” források ismerete is)

- igényes forrásválasztás (válogass - ne érd be az első öt találattal …)

- kritikus hozzáállás (Jól gondolják? Igazat mondanak? Pontos ez? Friss ez?)

- ellentmondások azonosítása, elemzése (pl. logikai analízis)

- önálló gondolkodás és ítéletalkotás

Anderson, Chris (2006). Hosszú farok. Budapest : HVG Kiadó Zrt. ISBN 9639686204



6. Az idézés formái. Idézet és parafrázis

• Idézet (szó szerinti szövegátvétel)

• jelölése idézőjellel és tipográfiai elkülönítéssel történik („bla-bla”)
• szövegrészek kihagyhatók, de jelölendők (pl. […])
• hivatkozása pontos szöveghelyre mutat (oldalszám!) 
• nem lehet sérelmes (az eredeti tartalom lényege nem változhat)

• Parafrázis (tartalom, lényeg szerinti idézés, átfogalmazás)

• gondolati összefoglalás: lényeget visszaadó, nem szó szerinti
• hivatkozása nem feltétlenül oldalszámos (az akár több oldalas öfoglalás

miatt)
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„A másik ok, amiért nem nélkülözhetjük a hivatkozásokat, az a követelmény, hogy a tudományos dolgozatokban minden 

állításunkat bizonyítékokkal kell alátámasztani.” (Szabó 2002:206)

Nem nélkülözhetjük a hivatkozásokat, mert tudományos követelmény, hogy állításainkat bizonyítékokkal 

alátámasszuk (Szabó 2002).

Irodalomjegyzékben:

Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. 2. jav. kiad. utánny. Budapest : Kossuth Kiadó, 2002. ISBN 963 09 4303 4



7. A hivatkozás
7.1. Fogalma, célja

Valamely írásműben a

• külső szerzőségű információk

• megjelölése*, valamint

• forrásaik

• egyértelmű azonosításához szükséges,

• egységes szerkezetű

adatközlése.

Típusai: szövegközti, láb- vagy végjegyzetes.

A hivatkozások nem helyettesítik a mű végén az irodalomjegyzéket!

Az irodalomjegyzék nem helyettesíti a szövegbe épített hivatkozásokat!
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„hozott” anyag

megjelölése

származásának 
azonosítása



7. A hivatkozás
7.2. Okai
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ELŐZMÉNY, FORRÁS megismerésünk, tudásunk alapjainak bemutatása

BIZONYÍTÁS, CÁFOLAT állítások, adatok, tények, alaposság, hozzáértés

ERKÖLCSI KÖTELESSÉG mások szerzői munkásságának megbecsülése

KUTATÁSTÁMOGATÁS lehetővé tenni az eredeti források megismerését 

JOGI KÖTELEZETTSÉG2

Szjt. 12. § (1) A szerzőt megilleti a jog, hogy művén és a művére vonatkozó közleményen 

[…] szerzőként feltüntessék. A szerzőt a mű részletének átvétele, idézése vagy ismertetése 

esetén is meg kell jelölni.

Szjt. 34. § (1) A mű részletét […] a forrás, valamint az ott megjelölt szerző 

megnevezésével bárki idézheti.

• A hivatkozások fő okai (Szabó 2001:205-206):1

Ha nem hivatkozunk (eleget és jól), az kérdéseket vet fel:

• Nem volt rá szükségünk? [elbizakodottság]

• Nem kutattunk elég alaposan? [hanyagság, felületesség]

• Esetleg loptuk szövegeinket? [etikáktlanság és jogsértés]

1. Szabó Katalin (2001). Kommunikáció felsőfokon. 2., 
átdolg. kiad. Budapest : Kossuth Kiadó. ISBN 9630942186
2. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (1999.07.06.). 
Felhasználva a 2020.03.26-án hatályos állapot szerint.



7. A hivatkozás
7.3. Szövegközti hivatkozás

Lehet jelölni

- név-év módszerrel (= Harvard-módszer)

- számozással ( [1], [2] stb., ugyanígy kell számozni az irodalomjegyzéket)
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A SZÖVEGBEN, név-év (Harvard) módszerrel
(utalás az irodalomjegyzékben jelölt forrásra és a pontos forráshelyre):

Nem nélkülözhetjük a hivatkozásokat: követelmény, hogy állításainkat bizonyítékokkal támasszuk alá (Szabó 2002:206),  de ne 

tegyük ezt öncélúan, „tiszteletkör” jellegűen (Majoros 2011:241).

Az IRODALOMJEGYZÉKBEN (szerzői betűrendes):

[…]

MAJOROS Pál: Tanácsok, tippek,trükkök nem csak szakdolgozatíróknak avagy a kutatásmódszertan alapjai. Budapest : Perfekt, 

2011. ISBN 978 963 394 803 3

[…]

SZABÓ Katalin: Kommunikáció felsőfokon. 2. kiad. jav. utánny. Budapest : Kossuth Kiadó, 2002. ISBN 963 09 4303 4

[…]

A családnév írható nagybetűkkel is,
(SZABÓ 2002:206) de akkor mindig tegyünk így!
Oldalszám írható így is (Szabó 2002, p. 206.)

Az év kiemelhető a név mögé
SZABÓ Katalin (2002)
de akkor mindig tegyünk így!



Nem javasolt változata: VÉGJEGYZET
(az indexszámos jegyzet a szöveg végén található)
Végjegyzet csak hosszú, magyarázó jegyzeteknél praktikus. 
Kényelmetlen, mert hátralapozást igényel.

7. A hivatkozás
7.4. Lábjegyzetes hivatkozás

Ha a lábjegyzetben forrásközlést nyújtunk (ez nem kötelező!), a kapcsolatot indexszámmal kell a szövegben és 
az oldal alján jelölni (Word -> Hivatkozások -> Lábjegyzet beszúrása).
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A SZÖVEGBEN indexszám
(utalás az irodalomjegyzékben jelölt forrásra és a pontos forráshelyre):

Nem nélkülözhetjük a hivatkozásokat: követelmény, hogy állításainkat bizonyítékokkal támasszuk alá (Szabó 2002:206)5,  

de ne tegyük ezt öncélúan, „tiszteletkör” jellegűen (Majoros 2011:241)6.

Az OLDAL ALJÁN szereplő lábjegyzetben is a pontos szöveghelyre mutatunk:

[…]
5SZABÓ Katalin: Kommunikáció felsőfokon. 2. kiad. jav. utánny. Budapest : Kossuth Kiadó, 2002. p. 206.
6MAJOROS Pál: Tanácsok, tippek, trükkök nem csak szakdolgozatíróknak avagy a kutatásmódszertan alapjai. Budapest : 

Perfekt, 2011. p. 241.

[…]

Indexszám az idézet/parafrázis végén.

Lábjegyzetben kell az oldalszám is, viszont az 
irodalomjegyzékben csak részdokumentumok
(újságcikkek, tanulmánykötet részei) esetén
közöljük az oldaltartományt.



7. A hivatkozás
7.5. Gyűjteménye: irodalomjegyzék
Más néven: hivatkozásjegyzék vagy felhasznált irodalom

Célja: minden felhasznált forrás felsorolása.

Szerkezete: szerző/cím vagy szerző/év betűrendes. Szerző nélküli tételek a cím névelő nélküli első szava szerint 
kerülnek betűrendbe (sorrend: szimbólum, szám/jel, végül betűk abc-ben). A szerző neve mögé a megjelenés 
éve kiemelhető (nem kötelező, de jobban áttekinthetővé teszi felhasznált irodalmunk keletkezését).
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Példa:

2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, 

valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól [2012.10.16-án hatályos állapot szerint]

[…]
Budapesti Értéktőzsde (összeáll.): Összefoglaló a BÉT 2011-es évéről [online]. PDF fájl. 
[megtekintve: 2012.10.16.] Hozzáférés:
http://bet.hu/data/cms164888/Sajtoanyag_20120104.pdf

[…]

CSABAI Károly: Hullámvasutazó tőzsdei részvények. Államfejtők. In: HVG, 2012, 34. évf. 11. 

(1711.) sz., p. 72-73.

[…]

KECSKEMÉTI Judit: A tőzsde világa. Amit az online tőzsdei kereskedésről tudni kell. Budapest : 

ETK Szolgáltató Zrt., 2007. ISBN 978 963 9811 08 9

[…]

SÁGI Judit: Tőzsdei forgalmazás. In: Értékpapír-piacok gyakorlati ismeretei. Budapest : SALDO, 

2009. ISBN 978 963 638 323 7

távoli hozzáférésű
(online) dokumentum 

jogszabály

újságcikk

könyvfejezet

könyv

http://bet.hu/data/cms164888/Sajtoanyag_20120104.pdf


7. A hivatkozás
7.6. Elhagyása: a plágium

• plágium = forrásközlés nélküli felhasználás

• Esetei:

• nem hivatkozott szövegátvétel (ollózás, „kopipészt”)

• nem hivatkozott prafrázis (átfogalmazás forrásjelölés nélkül)
Lejárt szerzői jogú és/vagy szabad felhasználású forrásokat is hivatkozni kell! Jogvédett műből kb. egy oldal terjedelem 

idézhető szabadon egybefüggően, hosszabb tartalom átvétele engedélyköteles!
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A plágium lehetséges következményeit lásd a
2., A jogtisztaság előírásai c. dián!

Plágium Nem plágium

copy-paste + nincs idézőjel + nincs hivatkozás szó szerinti átvétel + idézőjel + hivatkozás 

oldalpontosan

copy-paste + nincs idézőjel + hivatkozás van, 

oldalszám hiányzik

lényegi átfogalmazás / nagy mértékű rövidítés + 

hivatkozás

copy-paste kis módosítással + nincs hivatkozás

copy-paste minimális módosítással + nincs idézőjel + 

hivatkozás van, oldalszám hiányzik

átfogalmazás + nincs hivatkozás

A plágium és a szabályos forrásfelhasználás esetei Kovács (2019:52-54) szerint.

Irodalomjegyzékben:
Kovács László: Szakdolgozatírás lépésről lépésre. Marketing. Szombathely: Savaria University Press, 2019. ISBN 978-615-5753-37-4



7. A hivatkozás
7.7. Szerkezete típusok szerint
• Könyv

Szerző(k): Mű címe. Kiadás. Megjelenés helye : Kiadó, Év. ISBN

• Könyvrészlet (fejezet vagy önálló közlemény)
Szerző(k): Rész címe. In: Mű szerzője. Mű címe. Kiadás. Megjelenés helye : Kiadó, Év. p. 
oldaltól-oldalig. ISBN

• Folyóiratcikk
Szerző(k): Cikk címe. Kiadvány címe. Év, évfolyam évf. szám sz., p. oldaltól-oldalig. ISSN

• Elektronikus dokumentum (pl. CD-ROM, tárolt fájl, DVD)
Szerző(k): Cím [elektronikus dok.]. Kiadásjelzés. A dokumentumtípus megnevezése. Kiadás 
helye : Kiadó neve, Kiadás éve. A fizikai hordozó vagy elérési út megnevezése.

• Weboldal (távoli hozzáférésű eseti elektronikus dokumentum)
Szerző(k): Cím [online]. Esetleges megjegyzések [megtekintve: ÉÉÉÉ.HH.NN.]. Hozzáférés: 
protokoll://doménnév/állományútvonal
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A leírási szabályokat az alábbi szabvány tartalmazza (az ISO 690:2010 alapján):

MSZ ISO 690:2018 (2010.06.15.) Információ és dokumentáció. Irányelvek az 

információforrások bibliográfiai hivatkozásaihoz és idézéseihez

Napilapnál ill. ha a forrás úgy közli, lehet az ÉÉÉÉ.HH.NN. formát használni.



7.7. A hivatkozás szerkezete típusok szerint
7.7.1. Könyvhivatkozás (teljes műre)

SÁGI Judit: Értékpapír-piacok gyakorlati ismeretei. Budapest : SALDO, 2009. ISBN 978 963 638 323 7
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Szerző(k): Mű címe. Kiadás. Megjelenés helye : Kiadó, Év. ISBN

DR. SÁGI JUDIT

ÉRTÉKPAPÍR-PIACOK

GYAKORLATI ISMERETEI
T06/2009

Az Üzleti szakügyintéző képzés tankönyve

SALDO Pénzügyi Tanácsadó

és Informatikai Zrt.

Budapest, 2009

Szerző:

Dr. Sági Judit

Lektor:

dr. Hardy Ilona

ISBN 978 963 638 323 7

SALDO Pénzügyi Tanácsadó

és Informatikai Zrt.

Budapest, 2009

BORÍTÓ CÍMOLDAL CÍMOLDAL HÁTOLDALA

Az adatokat innen írjuk le, 
nem a borítóról!

Sosem írunk le tudományos fokozatokat az irodalomjegyzékben!

1-3 szerző esetén mindegyiket megnevezzük!
Háromnál több szerzőnél a kiemelt szerzőséget írjuk le (ha van olyan), pl.: PUCSEK József (szerk.)
vagy csak az elsőként megnevezettet, a többire csupán utalunk pl.: PUCSEK József (és mások)



7.7. A hivatkozás szerkezete típusok szerint
7.7.2. Könyvhivatkozás (részközleményre)

HALÁSZ Imre: Turisztikai trendek a pannon régióban a tömegturizmus kialakulása előtt. In: Radványi Tamás 
szerk. Gazdaság és Oktatás. Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar, 2009. p. 72-
82. ISBN 9789637159336
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Szerző(k): Részközlemény címe. In: Mű szerzője. Gazdadokumentum címe. 
Megjelenés helye : Kiadó, Év. Rész helye a gazdadokumentumban p. oldaltól-
oldalig. Nemzetközi azonosító (ISBN, ISSN stb.)



7.7. A hivatkozás szerkezete típusok szerint
7.7.3. Cikkhivatkozás (időszaki kiadvány részközleménye)

SÁROSI Viktor: Feleződés után az OTP-részvények. Figyelő. 2022.03.17-23., 65. évf. 11. sz., p. 50-51.

ISSN 0015-086X
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Szerző(k): Cikk címe. Kiadvány címe. Év.hó.nap., Évfolyam. szám. p. oldaltól-oldalig. ISSN

FIGYELEM! A megjelenés adatait (időpont, évfolyam, számozás) és az azonosítót (ISSN) gyakran a kiadvány 
különböző helyeiről kell összeszedni. Ha forrásleírás alapján találtunk a cikkre, ahol minden adat szerepelt, 
szerencsénk van…



7.7. A hivatkozás szerkezete típusok szerint
7.7.4. Webhivatkozás 1., portálcikk

Nagy János: Az orosz-ukrán háború minden forgatókönyvet felülírhat [online]. 
Portfolio.hu. Megjelent: 2022.03.26., 10:50 [megtekintve: 2022.03.26.] Hozzáférés:

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220326/az-orosz-ukran-haboru-minden-
forgatokonyvet-felulirhat-535227#
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Szerző(k): Oldalcím [online]. Kiadvány neve. Megjelenési információk [megtekintve: 
ÉÉÉÉ.HH.NN.] Megjegyzés, ha szükséges.

Hozzáférés: protokoll://doménnév/állományútvonal

Forrástípus 
megnevezése

Lehet leíróbb jellegű, pl.:
[online cikk]
[online adatbázis]
[online blogbejegyzés]
[e-mail]
[digitális kép]

Sok esetben nem találunk portálcím vagy 

kiadványcím jellegű megnevezést (vagy az nem 

egyértelmű). Nézzük meg a portál impresszumát 

és/vagy a böngészőben az oldal adatait, segíthetnek!



7.7. A hivatkozás szerkezete típusok szerint
7.7.4. Webhivatkozás 2., blogbejegyzés

SZIJJÁRTÓ Norbert: Az Európai Unió gazdasága és a koronavírus (COVID-19) [online blogbejegyzés]. Megjelenés 

helye: A Világgazdasági Intézet blogja. Megjelenés: 2020.03.23., 10:53. [megtekintve: 2020.03.24.]. Hozzáférés:

https://vilaggazdasagi.blog.hu/2020/03/23/az_europai_unio_gazdasaga_es_a_koronavirus_covid#c38322492
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Szerző(k): Cím [online]. Megjelenés helye. Megjelenés dátuma (ha közölték). 
[megtekintve: ÉÉÉÉ.HH.NN.]. Megjegyzés, ha szükséges. Hozzáférés: 
protokoll://doménnév/állományútvonal

Szerzőségi közlés a cikk alatt…

https://vilaggazdasagi.blog.hu/2020/03/23/az_europai_unio_gazdasaga_es_a_koronavirus_covid#c38322492


7.7. A hivatkozás szerkezete típusok szerint
7.7.5. Képek, táblázatok hivatkozása

Irodalomjegyzékben:

Forlong Bt.: A SMART célok [online kép]. Megjelent: 
2016 [megtekintve: 2022.03.28.]. Hozzáférés: 
https://forlong.hu/wp-content/uploads/2016/01/A-
SMART-CÉLOK.jpg 31

Úgy hivatkozzuk, ahogy a képet, táblát tartalmazó forrást (nyomtatott vagy online forma). Nyomtatott forrás 

esetében oldalszámos hivatkozás kell (ez lényegében egy „szó szerinti” idézet). Online forrásnál a link lehetőleg 

közvetlenül a képre mutasson (ne az oldalra, ahol szerepel).

10. kép: A SMART célok (forrás: forlong.hu 2016)

Év
Élelmisze-

rek

Szeszes 

italok, 

dohány-

áruk

Ruházko-

dási cikkek

Tartós 

fogyasztási 

cikkek

Háztartási 

energia

Egyéb 

cikkek, 

üzemanya-

gok

Szolgálta-

tások
Összesen

2017 102,8 104,8 100,5 99,7 100,8 103,6 101,5 102,4

2018 104,2 105,6 100,5 99,6 101,4 103,8 101,6 102,8

2019 105,4 108,1 101 99,7 101 101,3 103 103,4

2020 107,2 106,9 100 101,4 100,3 99,1 102,9 103,3

2021 104,1 110,9 100,2 104,5 100,5 109,6 102,9 105,1

16. ábra: A fogyasztóiár-index változása 2017-2021 között [előző év = 100,0%] 

(forrás: KSH 2022)

A szövegben írni kell az ábrázolás szerepéről, jelentőségéről.

Irodalomjegyzékben:

Központi Statisztikai Hivatal: A fogyasztóiár-index fogyasztási főcsoportok szerint és 
a nyugdíjas fogyasztóiár-index [online]. 2022 [megtekintve: 2022.03.28.]. Hozzáférés: 
https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0002.html

Lábjegyzetben szerepelhet (indexszámmal jelölni kell a kapcsolatot):

A táblázat a KSH STADAT adatbázis „1.1.1.2. A fogyasztóiár-index fogyasztási főcsoportok szerint és a 

nyugdíjas fogyasztóiár-index [előző év = 100,0%]” c. táblájának elemzésem céja szerint rövidített változata.



„De könyvjelzőzni egyszerűbb…”

Miért jobb ez, mint egy mezei könyvjelző?

Mert kezeli a metaadatokat, „kiszedi” 

azokat a forrásból és ezzel segít a hivatkozás 

elkészítésében.

8. Forráskezelés elektronikus környezetben 
8.1. Irodalomgyűjtés és forráskezelés a Zotero alkalmazással

• Ingyenes szoftver, ingyenes online tárhellyel (együttműködést is támogat)

• Firefox bővítmény e-források kezeléséhez (Zotero Connector)

• Webes online tárhely és kollaborációs szolgáltatás 

• Tartalomszinkronizálás a lokális és online adatok között

• Leírási sablonok (könyv, fejezet, cikk, jogszabály stb.)

• Hivatkozási stíluskészletek (pl. Harvard, ISO 690… bővíthető!)

• Online adatimport (webes metaadatokból, pl. MATARKA stb.)

• Bibliográfia generálása hivatkozási stílus alapján

• Angol dokumentáció a programhoz: https://www.zotero.org/support/
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https://www.zotero.org/support/


Word hivatkozások készítésének lépései:

1. Álljunk a szövegben arra a pozícióra, ahová a 

hivatkozást be akarjuk szúrni.

2. Kattintsunk a Hivatkozások -> Stílus választóablakra 

és válasszunk stílust (pl. ISO 690) és ezen ne 

módosítsunk a későbbi hivatkozásoknál. 

3. Kattintsunk a Hivatkozások -> Idézet beszúrása -> Új 

forrás hozzáadása… elemre!

4. A Forrás létrehozása ablakban válasszuk ki a 

forrástípust és töltsük ki az adatmezőket pontosan

5. Kattintsunk az ablak „OK” gombjára és a program 

beszúrja a hivatkozást, pl.: (Tománé, 2020)

Forrásainkat bármikor átszerkeszthetjük, végül a 

Hivatkozások -> Irodalomjegyzék -> Irodalomjegyzék 

beszúrása… elemmel a dokumentum megfelelő 

pozícióján állva elkészít(tet)hetjük az irodalomjegyzéket. 

8. Forráskezelés elektronikus környezetben 
8.2. Forráskezelés közvetlenül a Word szövegszerkesztőben

• A legtöbben a Microsoft Word szövegszerkesztővel dolgoznak, ezt ismerik

• Előny: képes a források kezelésére, több szabványt ismer (vagy legalább megpróbálja),

ha minden hivatkozást létrehoztunk a megfelelő

szöveghelyeken, az irodalomjegyzékből sem marad ki

• Hátrány: nem könnyű teljesen jó eredményt kicsikarni
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Mentsvár: online forráshivatkozás készítése a
MyBib (Free Citation Generator) böngésző kiegészítővel

• elérhető Chrome-hoz (de Firefox-hoz is elérhetők hasonló megoldások)

• csak akkor működik jól, ha a webes forrásból pontos és részletes 

metaadatokat tud kinyerni!

• ajánljuk, mert általában jobb, mint gyakorlatlanul hivatkozni, számos 

hivatkozási szerkezetet kezel, mutatja a szövegközti hivatkozási formát is (in-

text citation) [a jobb oldali példában a cikknek nincs egyéni szerzője, ezért a 

portál a „testületi szerző”]

• nem ajánljuk, mert általában pontatlanabb, mint gyakorlottan hivatkozni [a 

jobb oldali példa alapján, ha több cikket hivatkozunk ugyanabból az évből a 

Portfolio.hu-ról, nem fogja megkülönböztetni azokat egymástól az 

évszámnál, pl. 2022a, 2022b stb.) 

= semmi sem tökéletes ☺

2022. 10. 29. 16:41 34



Köszönöm a figyelmet!
Külön köszönöm, ha dolgozatod a weben 

publikusan kutathatóvá teszed…
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Fotó: Végzős közszolgálati szakos hallgatók a szakdolgozat 

leadása előtt, 2015-ben (Targuba Enikő, Jánoki Evelin, Horváth 

Nikolett és Balogh Adél).

Ők mindannyian publikusan kutathatóvá tették műveiket (és még 

nyomtatva is be kellett nyújtaniuk, mint látható)…

A prezentációban közöltekkel kapcsolaban fordulj hozzám bizalommal:

szabo.g.tibor@zek.uni-pannon.hu

Telefon:
+36 (92) 509-938

vagy
+36 (30) 842-6584

(mobilon csak hívószámot kijelző hívásokat fogadok
H-Cs 8.00-16.00 és P 8.00-13.30 között)

mailto:szabo.g.tibor@zek.uni-pannon.hu


Záróvizsga-konzultáció
2022. október 27.

A könyvtár és szolgáltatásai 
a szak- és záródolgozat 

készítésének folyamatában



Segédanyag –
használja kézikönyvként, útmutatóként!

Alapvető információk és hasznos linkek

Amennyiben további kérdései vannak, 
forduljon hozzánk 

➢ személyesen nyitva tartási időben,

➢ érdeklődjön bármikor online elérhetőségeinken!

Megtaláljuk a megfelelő megoldást,  hogy segíthessünk:

➢ ha szakszerű és minőségi dolgozatot akar írni,

➢ ha olyan dolgozatot akar beadni, amire igazán 
büszke lehet.



PE > ZEK > Dokumentumok > Hallgatói dokumentumok

Szakdolgozati és záródolgozati követelmények –
tartalmi, formai, digitális benyújtási és védési előírások a 

PE GKZ szakdolgozat és záródolgozat készítésére kötelezett hallgatói részére
https://zek.uni-pannon.hu/index.php/hu/dokumentumok/hallgatoi-dokumentumok.html

Hol talál információt a szakdolgozat-készítéshez? 
Honnét tudja, melyek az egyetem által elvárt szakdolgozati követelmények? 

Milyen segédleteket tud használni?

Időrend

Útmutatók

Tájékoztatók

https://zek.uni-pannon.hu/images/hallgatoknak_zek/dokumentumok/szakdolgozati_es_zarodolgozati_kovetelmenyek_pe_gkz_2022-03-22-tol.docx
https://zek.uni-pannon.hu/index.php/hu/dokumentumok/hallgatoi-dokumentumok.html


Miért pont a könyvtáros tudna segíteni?
Mert
➢ írtunk már 1-2 saját szakdolgozatot – saját szerzői tapasztalatunk van;

➢ átvettünk 1-2 ezer kari szakdolgozatot –
a legtöbb leadási gyakorlattal rendelkezünk;

➢ van rá időnk (heti 41,5 óra könyvtári nyitva tartás), 
hogy

• megbeszéljük a teljes folyamatot,

• javaslatot adjunk a (formai és tartalmi) 
részletek kidolgozásához,

• támogassuk a leadást

• eloszlassuk a plágium-félelmet, 
megmutassuk a helyes hivatkozási formákat.

Induljon el a könyvtári honlapról: https://konyvtar.zek.uni-pannon.hu/

➢ Adatbázisok elérhetősége

➢ Szakdolgozati segédletek…

https://konyvtar.zek.uni-pannon.hu/


Könyvtári lehetőségek és megoldások –
nem csak szakdolgozatíróknak…
A tematika 

röviden

• Mit kínál a 
könyvtár?

• Mit nyújt a PE?

• Hogyan 
segíthet a 

könyvtáros?

CÉL:

➢ idő megtakarítása

➢ színvonal emelése
➢Hasznos információforrások 

- szakkönyv, folyóirat, online források, 
szabad hozzáférésű adatbázisok

➢A PE által előfizetett adatbázisok 
– jelentőségük szakdolgozatírók számára

➢Hivatkozások, lábjegyzetek, irodalomjegyzék,  
bibliográfia – megoldás csupán 1-2 kattintásra…



Információkeresés
➢Cél: gyors, teljes és pontos információszerzés

➢ Teljesség: minden releváns információt megtaláltunk.

➢ Pontosság: a találatok a keresési célnak megfelelőek

(nincs közöttük irreleváns információ).

Keresési folyamat:

1. Keresőkérdés (amit megfogalmazunk a problémáról)

2. Keresőprofil (a kérdés az információkereső nyelv 
szabályai szerint megfogalmazva)

3. Algoritmus / Iteráció 
(a teljesség és a pontosság fokozatos javítása)
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Hol? Hogyan? Mit?



Összetett keresés!
Ne feledje a halmazelméleti lehetőségeket 

(Boole-algebra!)

• AND / ÉS 
(metszet, közös 
rész)

• OR / VAGY 
(különbség)

• NOT / NEM 
(kizárás = 
egyik sem!)

Itt tudja 

beállítani a 

keresőkben!



Hasznos információforrások
Cél: tudományos értékkel bíró, lehetőleg lektorált 
(szakemberek által ellenőrzött, megbízható forrásból származó) közleményeket használjon fel!

➢szakkönyv, jegyzet – kézzel fogható segítség            könyvtári katalógus(ok)
➢ közvetlen hozzáférés, magyar nyelvű szakirodalom, kereshető cím, szerző, 

téma, sorozat, kiadó; hozzáférhető közvetlenül a könyvtárból vagy 
könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtár állományából…

➢folyóiratcikk – részterületek friss szakirodalma
➢minőségi forrás, szakemberek által készített publikációk

➢online források – szörfözés csak okosan, 
megbízható tudományos publikációk között

➢előfizetett adatbázisok – kimeríthetetlen kincsesbánya         

Mit? Hol? Hogyan? Miért?

MINŐSÉG!
HATÉKONYSÁG!

https://scholar.google.hu/schhp?hl=hu
https://opac.zek.uni-pannon.hu/monguz/index.jsp?page=search
https://matarka.hu/index.php


Könyvtári katalógus - PE ZEK

• Keressen címre, szerzőre v. egyéb kiadási 
adatra, ha konkrét dokumentumot szeretne 
megtalálni!

• Keressen tárgyszóra, ha egy téma érdekli!

• Böngésszen tárgyszóra, ha nem találja 
a megfelelő kifejezést, témakört! 
Használja az adott mű tárgyszókészletét 
további keresésekhez!

Olvasson bele a mű tartalmi kivonatába, hogy 

részletesebb információt kapjon; 

itt találja a tartalomjegyzéket is! 

Kereshet is az itt felsorolt tárgyszavakra!

Válassza az Információhordozók fület és szakdolgozatokra 

szűrhet!

További információkat talál a Segítség menüpontban!



Könyvtári katalógus - PE ZEK

Válassza az Információhordozók fület 

és szűrjön szakdolgozatokra!

Szűrje ki a szakdolgozatokat

a találati halmazból!

Válogasson a 

kiadás/megjelenés éve 

szerint a találati 

halmazból!



Könyvtári katalógus,
repozitórium 
– szakdolgozati találatok
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A repozitórium elérése

a katalógusból!

Teljes szöveg olvasása 

nyilvános dolgozat 

esetén!
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Könyvtári katalógus –

• Az előzőekben javasolt módszerekkel végezzen böngészést, egyszerű és összetett keresést a katalógusban!

• Használja a szűkítési lehetőségeket!

• Szerezzen minél nagyobb gyakorlatot!

• Megéri a fáradságot, mivel a kisujjában lesz több, különböző keresőeszköz használata!

• Kérjen könyvtárközi kölcsönzést a veszprémi gyűjteményből (vagy más könyvtárból!)



Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek 
kereshető adatbázisa

Az adatbázis magyar vagy 
magyar nyelvterületen kiadott, 
tudományos és szakmai folyóiratok 
tartalomjegyzékeit dolgozza fel, 
kereshetőségét és böngészését teszi lehetővé.
A bárki számára térítésmentesen elérhető 
országos szolgáltatásban megtalálható: 

• 2.079 folyóirat, 
• 3.144.035 cím, 
• 437.763 szerző, 
• 939.137 ugrópont teljes szövegre
• több mint 2,5 millió cikk. 

Évente 1,5 millió kutató/szakember használja.

Figyelem! A Matarka a cikkek címében (kulcsszó) 

és nem tárgyszavaiban, nem a tartalmi fogalmaiban keres!

Szűkítési lehetőség van teljes szövegű források elérésére! 

A cikkek 30%-a teljes szöveggel hozzáférhető!



Csonkolja

(*) a 

keresőkifejezéseket 

– elölről és akár 

hátulról is!

Nézze át a példákat!

MATARKA –
sportmarketing



A könyvtár kutatási támogatást nyújt 
az egyetem által előfizetett adatbázisokhoz 

• Kimeríthetetlen lehetőségek
• Megbízható, hiteles, minőségi 

források
• Egyszerű keresés, pontos találatok
• Gyors eredmény
• Személyre szabható felhasználás
• Standardizált adatok
• Jó importálhatóság
• Az adatbázisok elérhetősége

a könyvtár honlapján keresztül vagy 
az MTAK honlapjáról

idő-

megtakarítás 

+ minőség!

helybenhasználat esetén

otthonról –

KCA-bejelentkezéssel 

online, 7/24!

Az adatbázisok elérhetősége a központi könyvtár honlapján keresztül:

https://konyvtar.uni-pannon.hu/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=531&lang=hu

https://zek.uni-pannon.hu/index.php/hu/hallgatoknak-zek/konyvtar/31-konyvtar/447-konyvtar-adatbazisok-eisz.html
http://compass.mtak.hu/
https://konyvtar.uni-pannon.hu/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=531&lang=hu


Milyen témákat kutathat az Ön szakterületén?
➢ Alternatív közgazdaságtan

➢ Etika, üzleti etika

➢ Felsőoktatás

➢ Gazdasági jog

➢ Gazdaságtörténet

➢ HR & szervezeti magatartás

➢ Környezetgazdaságtan, 

környezetvédelem

➢ Közgazdaságtan elmélet és gyakorlat

➢ Közlekedés és szállítmányozás

➢ Közösségi gazdaságtan és 

környezetpolitika

➢ Kutatásmódszertan

➢ Külgazdaság

➢ Makroökonómia

➢ Marketing

➢ Mediáció

➢ Menedzsment

➢ Mikroökonómia

➢ Mixed methods

➢ Munkaerő-piaci ismeretek

➢ Nemzetközi gazdasági kapcsolatok

➢ Oktatási segédletek és nyelvtanulás

➢ Pénzügy és számvitel

➢ Pénzügyi közgazdaságtan

➢ Politológia

➢ Regionális gazdaságtan

➢ Statisztika

➢ Szervezeti kultúra

➢ Szociológia

➢ Tartalomelemzés

➢ Turizmus és vendéglátás

➢ Üzlet és gazdaság

➢ Tőkepiac

➢ Turizmus és vendéglátás

➢ Vállalati társadalmi felelősségvállalás

➢ Vállalkozói szellem

➢ Vezetéstudomány

… és mindezek részterületei, speciális vonatkozásai…

… friss tanulmányok alapján…

… lektorált forrásokból…

… további  tartalmi kapcsolatokkal…

… világméretű adatbázisokból…

… nemzetközileg elismert kiadók dokumentumai alapján…



Adatbázisok – külföldi kínálat…

Emerald Insight; 

Emerald 

Management 

(EMAN) 

hivatkozáskereső és bibliográfiai 

adatbázis

műszaki-, természet- és 

orvostudomány

Backfile Collections + 

Journals: természet-, 

műszaki-, orvostudomány

hivatkozáskereső és 

bibliográfiai adatbázis; 

szakirodalom keresésére!

De Gruyter Journals 

Complete Package

(főleg bölcsészet- és 

társadalomtudományok 

International Nuclear 

Information System

(INIS – nukleáris tud. 

és technológia békés 

felhasználása)

Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States of 

America (PNAS – tudományos 
konferenciák közleményei)

Science Magazin 
(a Science folyóirat teljes szövegű 
online változata, Science Online –

valamennyi tudományterület 
legkiemelkedőbb eredményei) 

WBIS Online (World Biographical 

Information System, életrajzi adatbázis) 



A választott téma időszerűsége 
– a nemzetközi kutatási adatok alapján

Mire alkalmas az adatbázis a témakutatásnál v. szakdolgozatírásnál?
➢ A téma újdonságértékének elemzése – nemzetközi viszonylatban

➢ További témakörök, keresőkifejezések beazonosítása – angol nyelven

➢ A téma csúcsszerzőinek megismerése – termékenység, idézettség (hólabda-módszer!)

➢ A téma forrásainak azonosítása – folyóiratok, könyv-sorozatok

➢ A téma nyelvének azonosítása – legfontosabb források nyelve

➢ Publikációs lehetőségek megismerése – kiadók, kiadvány-típusok

➢ Szponzoráció – egyetemek, kutatóhelyek, tudományos kapcsolatok…



Adatbázisok – hazai pálya…

https://mersz.hu/

8 magyar és 46 angol nyelvű 

folyóirat - teljes szöveggel

40 tudományág magyar nyelvű 

szakirodalma jogtisztán, 

közel 600 alapmű, referenciamunka, 

teljes szöveg  PDF-ben - másolás, 

nyomtatás, hivatkozás; mobilapp

tudományos- és szakfolyóiratok, heti-
és napilapok, valamint lexikonok és 

tematikus könyvgyűjtemények legjava

Elektronikus felsőoktatási tananyagok 
(szakkönyvek, tankönyvek, egyetemi jegyzetek, 

tanulmányok, szakcikkek, lexikonok…)

https://mersz.hu/


Magyar Elektronikus Referenszmű Szolgáltatás
➢ kényelmes keresés: szótövező és több művet érintő keresés

vagy akár keresés az összes mű teljes szövegében egyszerre

• kategóriaválasztás: böngészés a témák alapján

• könyvjelzők, egyéni jegyzetek elhelyezése

• dokumentumrészek másolása vagy nyomtatása – akár a jegyzetekkel együtt

• kereszthivatkozások kezelése

• hivatkozások gyors beszúrása:

a rendszer gombnyomásra felkínálja az adott szövegrész pontos bibliográfiai leírását 

két formátumban (Harvard és Chicago), amely hivatkozásként bemásolható

egy külső dokumentumba

• választható nézetbeállítások:

nagy ikonok / mozaik a főoldalon, változtatható szövegmegjelenítés,

jegyzet- és hivatkozásikonok elrejtése

➢ saját kivonatok létrehozása és megosztása

➢ mobilapplikációk iOs és Android eszközökre



nyomtatott könyv      – elektronikus könyv
▪ könnyen és gyorsan hozzáférhető

▪ kényelmes és praktikus (kicsi és könnyű)

▪ kis helyen tárolható

▪ teljes szövegében kereshetünk

▪ interaktív elemeket tartalmazhat (pl. animációk, hangok)

▪ nagyítható a szöveg

▪ olcsóbb

▪ környezetkímélő

▪ nyomtatható (formátumtól függően)

• olvasásukhoz megfelelő elektronikus eszközre 

van szükség (számítógép, e-book olvasó, tablet, okostelefon…)

• megfelelő IKT-jártasság szükséges

• a szöveget a képernyőhöz kell igazítani

• áram kell a használatához

előnyök

hátrányok

▪ hagyományos könyv-élmény 

(kézzelfogható, tapintható, szagolható)

▪ bárhol bármikor olvasható

▪ nem kell hozzá egyéb eszköz v. áramforrás

▪ zavartalan ismerkedés a szöveggel, tartalommal

▪ jobb, hatékonyabb megértés a lineáris folyamatban

• drágább

• vásárlásnál szállítási idő és költség

• nehéz és terjedelmes (utazás!)

• nehézkes a szövegben keresni



Az e-könyvek tanulástámogató szerepe

▪ Költséghatékonyság (gyártás, terjesztés, beszerzés)

▪ Időmegtakarítás (gyors, könnyű és pontos információkeresés)

▪ Sokrétűbb felhasználhatóság (további funkciók elérhetősége)

Felhasználóbarát funkciók
• Közvetlenül a netről olvasható v. letölthető v. 

kikölcsönözhető v. előjegyezhető

• Másolható, nyomtatható

• Kényelmes keresés (egyszerű v. összetett 

keresés az adatbázisban 

és a dokumentum teljes szövegében 

egyaránt)

• Jegyzetelés, kiemelés

• Idézés (bibliográfiai leírás), idézők 

(hivatkozások), további szövegkapcsolatok

Élvezze az e-könyvek által nyújtott új lehetőségeket!



Hivatkozások, lábjegyzetek, 
irodalomjegyzék, bibliográfia

– megoldás csupán 1-2 kattintásra…      

Citations



Kreatív jegyzetelés, 
idézetek, hivatkozások…

Mire alkalmas a könyves közösségi portál?
• Olvasmánylista összeállítása (már olvasottak)

• Várólista létrehozása (elolvasandók)

• Polcra tétel (pl. adott témában elolvasandó könyvek listája)

• Értékelés írása (jegyzetek a legfontosabbakról)

• Idézetek gyűjtése (pontos hivatkozások megadása)

• Hasonló témájú könyvek keresése

• Címkék (=tárgyszavak, kulcsszavak)

• Fülszövegek

• Kiadásváltozatok

• Új vagy használt példány megvásárlása

• Könyvtári lelőhelyek felkutatása

• Mű kölcsönkérése!

• Saját házikönyvtár leltározása, családi könyvtár feltárása

• Ismerősök keresése (mit olvas, mi a kedvenc témája

• Kívánságlista összeállítása (vétel v. csere)

• Kihívásokban való részvétel

https://moly.hu/
https://hu.librarything.com/
https://www.goodreads.com/


Plágium
Mindenkire vonatkozik!

Van más lehetőség is:

- alkosson önállóan

- konzultáljon szorgalmasan

- lépje át a határaidat

- legyen kíváncsi a választott tudományterülete eredményeire, 

elődeire, sorstársaira munkáira…

A Pannon Egyetem Etikai Kódexe

IX. A hallgatókra vonatkozó erkölcsi elvek

3. A PE hallgatói tevékenységeik során 

nem élhetnek a jogosulatlan előnyszerzés 

(csalás, puskázás, 

a szerzői jogok figyelmen kívül hagyása,
megvesztegetés stb.) semmilyen eszközével.



Hivatkozás
= a kutatás minősége, alapossága (mennyisége)

• Hogyan lehet hatékonyan, 
egyszerűen és pontosan 

hivatkozásokat létrehozni, illetve
teljes irodalomjegyzéket 

készíteni – használni a 
nemzetközi tudományos életben 

elfogadott 
és elvárt szabványokat?

• Hogyan lehet etikusan publikálni 
és elkerülni a lopás/plágium

gyanúját?

• Idézet

• Parafrázis

• Hivatkozás

• Lábjegyzet

• Irodalomjegyzék

Valamely írásműben az

• idegen eredetű információk

• megjelölése*, valamint

• forrásaik

• egyértelmű azonosításához 

szükséges és

• egységes szerkezetű  

adatközlése.

Alapvető cél: a saját és

az idegen szerzőség 

elkülönítése.
*Típusai: 

szövegközti, 

lábjegyzetes, 

szövegvégi.



Hivatkozáskezelő szoftverek 
– a profik

Mire használhatóak?

• szakirodalmi hivatkozások tárolása

• rendszerezése és 

• irodalomjegyzékek készítése

• az összegyűjtött hivatkozások rendezhetők, 

visszakereshetők és megoszthatók

• számos hivatkozási stílust tartalmaznak

• egyszerűen illeszthetők a dolgozatba (szövegszerkesztőbe ágyazottak!)

• bibliográfia (irodalomjegyzék) generálható belőlük



Hivatkozáskezelő szoftverek

Szoftver neve RefWorks EndNote Mendeley Zotero

ELŐFIZETÉS PE-nek nincs! ProQuest 

szolgáltatása

Web of Science előfizetés része Ingyenes 

Elsevier Kiadó

Ingyenes

HASZNÁLAT Előfizetéssel! Egyéni regisztráció Egyéni regisztráció Egyéni regisztráció

SZOLGÁLTATÁS Online Online Online + offline kliens Online + offline kliens

KÖZVETLEN KERESÉS 

ADATBÁZISOKBAN

Igen Igen Csak saját 

katalógusban

Nem

SZÖVEGSZERKESZTŐ MS Word, GoogleDocs MS Word, Apache OpenOffice, 

Apple Pages

MS Word, LibreOffice MS Word, GoogleDocs, 

LibreOffice

MEGOSZTÁS + 

CSOPORTOK

Igen Igen Igen (nyilvános + privát 

csoportok)

Igen (nyilvános + privát 

csoportok)

HIVATKOZÁSI STÍLUSOK 3000+; saját stílus 6000+ 2800+ 2800+

CSATOLMÁNY Max. 100 MB Max. 45 féle hivatkozásonként; 

nincs méretkorlát

Max. 250 MB Nincs méretkorlát

TÁRHELY 1 GB 2 GB 250 MB felhőben, 

offline korlátlan

300 MB felhőben; offline 

korlátlan

MOBIL APP Android Forrás: https://lib.unideb.hu/node/511

https://lib.unideb.hu/node/511


Hivatkozáskészítés – forrásmenedzselés

• Firefox bővítmény elektronikus források kezelésének támogatására, hivatkozáskészítésre

• Webes online tárhely és kollaborációs szolgáltatás elektronikus források kezelésére, megosztására

• Tartalomszinkronizálás a lokális és online adatok között

• Leírási sablonok (könyv, fejezet, cikk, jogszabály stb.)

• Hivatkozási stíluskészletek (pl. Harvard, ISO 690… bővíthető!)

• Adatimport (webes metaadatokból, pl. OSZK DK, MATARKA stb.)

• Bibliográfia generálása hivatkozási stílus alapján

Zotero bemutatása

Magyar nyelvű segédlet

Wikipédia
Facebook 

Zotero közösség

Stíluslapok kérhetők!

Connector = 

szinkronizálás!

https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/37742/03_Zotero_hasznalat.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.zotero.org/support/hu/quick_start_guide
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zotero


Hivatkozás-kezelő  + közösségi oldal

• Publikáció-kereső

• Hivatkozás-kezelő

• Bibliográfia + teljesszöveg-feltöltés

• Beszélgetőcsoport

• Kutatói profil (személyes brand)

• Tudományos kapcsolatok (tudományos közösségi háló)

• Együttműködés (ingyen: 1 csoport 3 társszerző)

Prezi

https://prezi.com/u6x6e_vkv825/referenciak-es-irodalmi-hivatkozasok-keszitese-mendeley-segitsegevel/




Szakirodalmi hivatkozás WORD-ben 
• Irodalomjegyzék, idézetek és hivatkozások létrehozása 

– Microsoft

• Szakirodalmi hivatkozás WORD-ben (APA stílus)
– Kiss Márta (Budapesti Metropolitan Egyetem) 

• Szakdolgozat formázás 
- Forráskezelés, felhasznált irodalom – Takács Zoltán

• Szakdolgozat készítés 
– Takács Zoltán (a teljes videó-sorozat)

https://support.microsoft.com/hu-hu/office/irodalomjegyz%C3%A9k-id%C3%A9zetek-%C3%A9s-hivatkoz%C3%A1sok-l%C3%A9trehoz%C3%A1sa-17686589-4824-4940-9c69-342c289fa2a5
https://www.youtube.com/watch?v=ySna_OuWNF0&ab_channel=M%C3%A1rtaKis
https://www.youtube.com/watch?v=RBvEqcCAFrw&ab_channel=Zolt%C3%A1nTak%C3%A1cs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp0eAA2HKdHdreqNyN6CT0AG9aG2-j2hJ


Irodalomjegyzék összeállítása 
Alapvető szabályok:

✓ Minden felhasznált (idézett!) forrást fel kell sorolni!

✓ A tételek első - a besorolás alapjául választott elemét -

célszerű vastag szedéssel megkülönböztetni

✓ Ugyanígy célszerű a személynevek családnév elemét 

nagybetűvel szedni (külföldi szerzőknél megfordítani 

a keresztnév-családnév sorrendet!).

A források felsorolása történhet

➢ egyetlen csoportban, 

valamely kiválasztott szempont szerint 

(jellemzően: szerzői vagy 

ennek hiányában cím szerinti betűrendben), 

vagy

➢ forrástípusok szerint külön, 

jellemzően három csoportban 

(könyvek és folyóiratok; elektronikus források; 

jogszabályok).



Absztrakt, kulcsszavak 
avagy: a szakdolgozat mellékletei

Absztrakt – tudományos műfajként:
összefüggéseiből kiragadott (fogalom, tulajdonság, következtetés), amely nem egy meghatározott jelenséget, 
tárgyat, dolgot ír le teljesen, hanem annak csupán néhány kiemelt jellemzőjét, tulajdonságát veszi figyelembe
✓ erősen kötött műfaj - tárgyilagos hangnemben, szakzsargonban megírva
✓ soha nem szerepelhet benne: kép, grafikon, táblázat vagy hivatkozás!
✓ terjedelme általában 1500-2500 karakter, vagy 250-350 szó 

(a szövegszerkesztő segítségével ellenőrizni lehet a “szavak száma” és a “karakterek száma” funkcióval!)
✓ figyeljen a kötelezően megadott fájlformátumra (.doc, .pdf, …) 
✓ az absztraktot általában a szakdolgozattól különálló dokumentumként szokták kérni = szerzői összefoglaló!

kulcsszavak / 

tárgyszavak / 

keresőszavak
olyan kifejezések, 
átfogó fogalmak,
melyek alapján 

bizonyos tartalmakat, 
témákat írunk le 

vagy találhatunk meg 
a keresés során

könyvtári tárgyszavak

írásbeli kommunikáció ; írástechnika - szövegírás ; kiadványszerkesztés ; kutatásmódszertan ;

publikálás - publikációkészítés ; stilisztika ; szakdolgozat-készítés ; tudományos közlemények

kulcsfogalmak a tartalomjegyzékből és a tartalmi kivonatból

Felsőoktatás diplomamunka (szakdolgozat)

(kutatásmódszertan) < módszertan tanácsadás

felsőoktatási hallgatók közgazdaságtan - gazdaságtan

közgazdasági szakképzés hatékonyság

Információkeresés idézés – hivatkozás

prezentáció – bemutatás csoportmunka

szerzői jog

https://opac-gkz.uni-bge.hu/monguz/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=21&bib1field=0&term=%C3%ADr%C3%A1sbeli+kommunik%C3%A1ci%C3%B3%7C10572%7C15
https://opac-gkz.uni-bge.hu/monguz/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=21&bib1field=0&term=%C3%ADr%C3%A1stechnika+-+sz%C3%B6veg%C3%ADr%C3%A1s%7C68112%7C20
https://opac-gkz.uni-bge.hu/monguz/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=21&bib1field=0&term=kiadv%C3%A1nyszerkeszt%C3%A9s%7C10959%7C17
https://opac-gkz.uni-bge.hu/monguz/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=21&bib1field=0&term=kutat%C3%A1sm%C3%B3dszertan%7C9889%7C18
https://opac-gkz.uni-bge.hu/monguz/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=21&bib1field=0&term=publik%C3%A1l%C3%A1s+-+publik%C3%A1ci%C3%B3k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s%7C69832%7C21
https://opac-gkz.uni-bge.hu/monguz/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=21&bib1field=0&term=stilisztika%7C10781%7C16
https://opac-gkz.uni-bge.hu/monguz/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=21&bib1field=0&term=szakdolgozat-k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s%7C9890%7C14
https://opac-gkz.uni-bge.hu/monguz/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=21&bib1field=0&term=tudom%C3%A1nyos+k%C3%B6zlem%C3%A9nyek%7C10616%7C19


Helyesírás, nyelvhelyesség - WORD

• Helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrzés a Wordben

• Automatikus helyesírás ellenőrző WORD-ben | NAPi iNFO PERCEK

• Ha ki van kapcsolva az automatikus helyesírás ellenőrzés: 
Fájl menüpont -> Beállítások -> Nyelvi ellenőrzés . 
Itt nézze meg, hogy minden be van-e kapcsolva (pipálva), 
főleg a "Helyesírás-ellenőrzés írás közben„ lehetőség.

https://support.microsoft.com/hu-hu/office/helyesírás-és-nyelvhelyesség-ellenőrzés-a-wordben-e65f5add-9223-48ff-8db8-c1d3a42a728c
https://youtu.be/JfKcdqLMOQw


Helyesírás Online
▪ Nyelvész szakértői szakvélemény – Megoldjuk!

▪ Korrektúra, szöveggondozás

▪ Közérthető szöveg

▪ Kommunikációs, nyelvi tréningek

▪ Beszédírás

▪ Idegen nyelvi fordítás, lektorálás

https://e-nyelv.hu/
https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh12
https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/kulegy
https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/suggest
https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/predict
https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/hyph
https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/numerals
https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/dates
https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akhsort
https://play.google.com/store/search?q=helyesírás+ellenőrző+magyar&c=apps
https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/embed
https://www.helyesírás.hu/
https://www.helyesírás.hu/
https://www.m-prospect.hu/wp-content/uploads/2020/03/Üzleti_levelezés_1_M-Prospect.pdf
https://www.m-prospect.hu/helyesiras-1-datumok/
https://www.m-prospect.hu/helyesiras-10-a-markanevek/
https://www.m-prospect.hu/helyesiras-14-az-idezes/
https://www.m-prospect.hu/wp-content/uploads/2020/04/Üzleti-levelezés-2.pdf
https://support.microsoft.com/hu-hu/office/helyesírás-ellenőrzés-az-üzenetek-elküldése-előtt-620b24fc-9cc5-4a2f-a26b-9ff4e02cc193
https://support.microsoft.com/hu-hu/office/helyesírás-ellenőrzés-az-üzenetek-elküldése-előtt-620b24fc-9cc5-4a2f-a26b-9ff4e02cc193
https://support.microsoft.com/hu-hu/office/helyesírás-és-nyelvhelyesség-ellenőrzés-az-office-ban-5cdeced7-d81d-47de-9096-efd0ee909227
https://e-nyelv.hu/szolgaltatasok/


Mai tematikánk – részletesen…

• Könyvtári szolgáltatások – (szak)dolgozat-íróknak

• Információkeresés – információforrások
➢könyvtári honlap
➢könyvtári katalógus
➢szakcikkek keresése
➢adatbázisok

• Hivatkozások - plágium

Mi volt a CÉL?

- idő megtakarítása

- színvonal emelése



Várjuk a kérdéseit! Várjuk jelentkezését!
• További információkat és egyéni támogatást kaphat a könyvtárban. 

Éljen a lehetőséggel, keressen meg minket elérhetőségeinken 
– személyesen vagy online!

• Egyéni témájában, speciális kérdéseire szívesen válaszolunk 
a könyvtár nyitva tartási idejében!

• Ossza meg tapasztalatait, hogy mi is tanuljunk belőle…

• Támogató: Góczán Judit 
goczan.judit@zek.uni-pannon.hu

Tel.: 92/509-939

mailto:goczan.judit@

