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BEVEZETÉS A 

KUTATÁSMÓDSZERTAN 

ELMÉLETÉBE



Mi is az a tudományos kutatás?

A bennünket körülvevő világ
megismerésére irányuló
tevékenység és az ezen
tevékenység során szerzett
ismeretek összessége.

(Forrás: Dr. Kopper Bence: A tudományos kutatás módszertana)

A TUDOMÁNYOS KUTATÁS

FOGALMA



VAN-E A TUDOMÁNYOS KUTATÁSNAK

MINDIG EREDMÉNYE?

A tudományos kutatásnak 

mindig az a vége, hogy 

hirtelen több probléma is 

felbukkan ott, ahol korábban 

csak egy volt.

(Norman Mailer)



AZ ÖNÁLLÓ TUDOMÁNYOS KUTATÁS

EREDMÉNYE A FELSŐOKTATÁSI

KÉPZÉSBEN

Cikk, esszé, beadandó

dolgozat

Konferencia előadás

Konferencia poszter,

kiadvány, absztrakt

Szakdolgozat

Diplomamunka

prezentáció

(O)TDK előadás (O)TDK

dolgozat

PHD dolgozat



JÓ TANÁCSOK A 

SZAKDOLGOZATÍRÁSHOZ 



A SZAKDOLGOZAT CÉLJA, HOGY

 a hallgató a szakdolgozatában

bizonyítsa, hogy jól ismeri a

kiválasztott téma elméleti és

gyakorlati kérdéseit, illetve

 A szakdolgozat mutassa be a

hallgató önálló

állásfoglalását/véleményét/

következtetését a vizsgált

témakörben.



NÉGY ALAP SZABÁLY

 A téma feleljen meg a szakdolgozó érdeklődési

körének (kapcsolódjék addigi vizsgáihoz,

olvasmányaihoz, politikai, kulturális vagy vallási

nézeteihez);

 A felhasználandó források legyenek

hozzáférhetők, vagyis ne okozzanak pl. anyagi

nehézséget az írónak;

 A felhasználandó források legyenek kezelhetők,

vagyis feleljenek meg a szakdolgozó kulturális

szintjének;

 A kutatási módszer feleljen meg a szakdolgozó

felkészültségének.
Forrás: Hogyan írjunk szakdolgozatot? -

https://tudomany.idea.unideb.hu/?q=node/109



TÉMAVÁLASZTÁS

 Mennyire hasznosítható eredményt

ígér a dolgozat?

 Mennyire aktuális a téma? (Az

aktuális nem azonos a divatossal!)

 Milyen a téma feldolgozottsági foka:

van-e irodalma, hozzáférhető-e a

szükséges anyag?

 Mennyire áll közel a téma a

hallgatóhoz, mennyire tudja ezzel a

saját jövőjét támogatni, segíteni?



HOGYAN TANULMÁNYOZZUK A

SZAKIRODALMAT?

1. Írjuk le, amit a problémáról, témáról 

eddig tudunk

Enciklopédiák

Tudományos áttekintések 
(reviews)

A téma meghatározó szerzőire is érdemes

rákeresni

Cikkek, tanulmányok, 
szakkönyvek, 

Bibliográfiák

Könyvtári inf. 

rendszerek

Elektronikus 

dokumentumok, 

adatbázisok

3. A lényeges irodalom elolvasása és

jegyzetek készítése

4. Az „Irodalmi áttekintés” megírása -

hivatkozással

2. Keressünk kulcsszavak alapján szakirodalmat



A tudományos kutatás folyamata A TUDOMÁNYOS KUTATÁS

FOLYAMATA

https://lib.pte.hu/csomag/FEEK/MA-Lev/01felev/Kocsis_M-Tudomanyelmelet/GOCZETUDELM_KUTMODSZT_TANULMANY.PDF
https://lib.pte.hu/csomag/FEEK/MA-Lev/01felev/Kocsis_M-Tudomanyelmelet/GOCZETUDELM_KUTMODSZT_TANULMANY.PDF


FORMAI KÖVETELMÉNYEK

Például: 

 Formátum: a dolgozatot A/4-es formátumban, 
szövegszerkesztővel írva kell leadni

 Betűtípus: Times New Roman vagy Arial

 Betűnagyság: 13 pontos

 Terjedelem: 130 oldal a MELLÉKLETEKKEL 
EGYÜTT!

 Szerkesztés módja: sorkizárt

 Margó: bal oldalon 4,5 cm a többi oldalon 3,5 
cm.

 Oldalszámozás arab számokkal, a  lap tetején 
középen

 Hivatkozások: sorszámozott



A TUDOMÁNYOS ÍRÁSMŰ ÁLTALÁNOS

SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE

 Borítófedél + Címoldal (Mottó, ajánlás)

 Tartalomjegyzék

 Fő tartalom:
 Előszó (köszönetnyilvánítás)
 Bevezetés
 Tárgyalás
 Befejezés

Felhasznált irodalom

 Hivatkozások jegyzéke
 Mellékletek, Függelék, Rövidítések

jegyzéke, Mutatók (névmutató,
tárgymutató)



A CÍMADÁS KÖVETELMÉNYEI

 A CÍM nem egyenlő a TÉMÁVAL!

 A cím ne legyen hosszú, a téma
körülhatárolása kerüljön a
bevezetésbe

 A címet a végén adjuk, többszöri
átolvasás, érlelés és javítás után

 A jó cím:

 Találó

 Figyelemfelkeltő



BEVEZETÉS

Tartalmazza a választott téma
aktualitását, jelentőségét, a
vizsgálat tárgyát, a kitűzött
cél(oka)t

Hipotézis

A bevezetés a dolgozat
terjedelméből 2-3 oldal



LÁBJEGYZETEK

 Forrásmegjelölések (hivatkozott
irodalom)

 Viszonylag kisszámú hivatkozott adat,
ha az nem kíván táblázatos formát

 Magyarázó, kiegészítő szövegek, ha a
tartalmi kifejtést zavarnák

 Rövid példák, anekdoták, viccek,
szakmai szempontból periférikus
közlések

 Utalások a dolgozat más részeire, a már
kifejtett szakirodalomra



FELHASZNÁLT IRODALOM

A szerzők nevének, illetve annak
hiányában a cikk, kiadvány címének
kezdőbetűi alapján

alfabetikus sorrendben kell
összeállítani azokból a forrásokból,
amelyekre a szövegben hivatkozás
történt.

Ezen túlmenően feltüntethető a téma
feldolgozását segítő olyan
alapmunkák, amelyeket a hallgató
áttanulmányozott, de nem hivatkozik
meg.



BIBLIOGRÁFIA – FELHASZNÁLT

IRODALOM ÉS HIVATKOZÁSOK

JEGYZÉKE

 A dolgozat visszautasítását vonhatja
maga után, ha a hallgató más szerző által
készített dolgozatot, vagy egyéb irodalmi
forrást hivatkozás nélkül, vagy a
megengedettnél nagyobb terjedelemben
használt fel.

 A mondanivaló alátámasztása érdekében,
vagy más nézetek cáfolatául szó szerinti
vagy tartalmi idézetek alkalmazandók.

 A forrás megjelölése elengedhetetlen
(felhasznált szakdolgozatok esetén is),
mert plágiumnak minősül.



BIBLIOGRÁFIA – FELHASZNÁLT

IRODALOM ÉS HIVATKOZÁSOK

JEGYZÉKE

http://old.ektf.hu/~tovarij/hivkesz.htm



HIVATKOZÁSOK – JAVASLATOK

 Könyvek esetében az alábbi adatelemeket adhatjuk meg:

szerző(k), cím-alcím, másodlagos szerzõség, kiadás (hányadik

kiadás), kiadás helye, kiadó, kiadás éve, terjedelem, esetleg

kötetszám, ha a mű

többkötetes, sorozat, ISBN szám.

 Könyv fejezetére történő hivatkozás esetén meg kell adni a kötet

teljes bibliográfiai tételét az In: megjegyzés után.

 Megadjuk a szerző nevét, a cikk címét, az In: megjegyzés után a

folyóirat nevét, évfolyamot, évet, hónapot/számot oldalszámot

 A törvényeket hagyományosan római számmal, minden egyéb

jogszabályt arab számmal adjuk meg.

 Az internetről szerzett anyagoknál is meg kell adnunk a szerző

nevét és a munka címét, a forrás elérhetőségét, valamint az

időpontot, amikor letöltöttük a forrást. Mostanában sok folyóirat

megjelenik elektronikus formában, ha a hivatkozott cikket

elektronikus formában olvastuk, azt is közölni kell.

Forrás: http://www.lib.uni-corvinus.hu/node/29



PÉLDA

 Dobó Andor: A közgazdaságtan válsága.

Kétségbeejtõ tények és gondolatok Budapest,

Prodinform, 1994. 235 p.

 Peltzman, S. Prices rise faster than they fall. In:

Journal of Political Economy, 2000. Vol. 108. no.

3. p.466-502.

 1996. évi I. törvény a rádiózásról és a

televíziózásról

 Berlinger Edina: A nyugdíjrendszer és a

diákhitelrendszer összekapcsolása. Közgazdasági

Szemle, 2005.

http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=7

86 (2005. szeptember 16.)



HIVATKOZÁS TÍPUSOK

https://en.wikipedia.org/wiki/Citation



MELLÉKLETEK

Mellékletként helyezendők el
azok az anyagok, amelyek a
téma feldolgozásához
szükségesek,

azonban szövegközi
elhelyezésük az
áttekinthetőséget nehezítené.



NKE – SZAKDOLGOZAT

http://rtk.uni-

nke.hu/uploads/media_items/szakdolgozat-formai-

kovetelmenyei-1.original.pdf



JOGI FORRÁSOK HAZAI ÉS 

KÜLFÖLDI KITEKINTÉSBEN

„A jó szakdolgozat könyvtárban születik”



A FORRÁSOK ÁTTEKINTÉSÉNEK

MÓDSZERTANA

Nyomtatott 
jogi források

Magyar 
nyelvű 

Idegen 
nyelvű

Elektronikus 
jogi források

Magyar 
nyelvű

Idegen 
nyelvű



NYOMTATOTT JOGI FORRÁSOK

MAGYAR NYELVEN – TÍPUSOK

Szakirodalmi források –

könyvek 

Jogi bibliográfiák

Jogi enciklopédiák,

szótárak

Jogi kézikönyvek

Monográfiák

Tankönyvek, főiskolai

és egyetemi jegyzetek

Jogszabályok

magyarázata,

kommentárok



NYOMTATOTT JOGI FORRÁSOK

MAGYAR NYELVEN – TÍPUSOK

Szakirodalmi források – időszaki kiadványok

Közlönyök

Magyar Közlöny és ágazati közlönyök 

Általános, több jogágat felölelő folyóiratok

Jogtudományi Közlöny

Magyar Jog

Állam- és Jogtudomány

Ügyvédek Lapja

Ügyészek Lapja

Polgári jogi folyóiratok

Eljárásjogi Szemle 

Családi Jog

Gazdaság és Jog

Büntetőjogi folyóiratok

Börtönügyi Szemle

Közigazgatási folyóiratok

Új Magyar Közigazgatás

Jegyző és közigazgatás 



NYOMTATOTT JOGI FORRÁSOK

MAGYAR NYELVEN – TÍPUSOK

Szakirodalmi források – időszaki kiadványok

Munkajog 

Jog- és államelméleti folyóiratok

Jogelméleti Szemle

Jura

Jogtörténeti folyóiratok

Jogtörténeti Szemle

Nemzetközi jogi,,emberi jogi folyóiratok 

Acta Humana

Fundamentum 

Európai jogi folyóiratok

Európai jog

Európai Tükör 

Egyetem jogi kari kiadványai 



NYOMTATOTT JOGI FORRÁSOK

MAGYAR NYELVEN – TÍPUSOK

Bírósági döntések 

Kúriai döntések (BH) 

Bírósági Döntések Tára (BDT)

Ítélőtáblai Határozatok (ÍH)

Közigazgatási-Gazdasági Döntvénytár 

Adó, Vám és Illeték 



NYOMTATOTT JOGI FORRÁSOK

MAGYAR NYELVEN – HOZZÁFÉRÉS

könyvtári katalógus - NKE:

https://opac.uni-nke.hu/webview

https://opac.uni-nke.hu/webview
https://opac.uni-nke.hu/webview


NYOMTATOTT JOGI FORRÁSOK

MAGYAR NYELVEN – HOZZÁFÉRÉS

könyvtárközi kölcsönzés

 Országgyűlési Könyvtár: http://www.ogyk.hu/

 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár: http://www.fszek.hu/

 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára:

http://konyvtar.ksh.hu/

 Megyei könyvtárak

 Jogi szakterület szakkönyvtárai

 Bírósági könyvtárak

 Egyetemi könyvtárak

 Országos Dokumentumellátó Rendszer:

http://www.odrportal.hu/web/guest

http://www.ogyk.hu/
http://www.fszek.hu/
http://konyvtar.ksh.hu/
http://www.odrportal.hu/web/guest


NYOMTATOTT JOGI FORRÁSOK

IDEGEN NYELVEN – HOZZÁFÉRÉS

könyvtárközi kölcsönzés

Országgyűlési Könyvtár:

http://www.ogyk.hu/

Közép Európai Egyetem Könyvtára:

http://www.library.ceu.hu/cat/

Országos Dokumentumellátó

Rendszer:

http://www.odrportal.hu/web/guest

http://www.ogyk.hu/
http://www.library.ceu.hu/cat/
http://www.odrportal.hu/web/guest


ELEKTRONIKUS JOGI FORRÁSOK 

MAGYAR NYELVEN – HOZZÁFÉRÉS 

(ADATBÁZISOK) 

https://www.uni-

nke.hu/konyvtar/adatbazisok



ELEKTRONIKUS JOGI FORRÁSOK 

MAGYAR NYELVEN – HOZZÁFÉRÉS 

(ADATBÁZISOK) 

Akadémiai Kiadó Folyóiratai

Akadémiai Kiadó MERSZ

Akadémiai Kiadó Orvosi 

Csomag

Akadémiai Kiadó Szótárai

Arcanum Digitális 

Tudománytár

Britannica Academic Edition

Britannica Image Quest

Cambridge University Press 

Journals

EBSCOhost

HeinOnline

JSTOR

OECD iLibrary

Oxford University Press

Journals

ProQuest

The Royal Society

SpringerLink

Taylor & Francis Group

USCShoah Foundation Visual

History Archive

Web of Science

Wiley Online Library

Adatbázisok az NKE Könyvtárában az EISZ-ben:



A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI

EGYETEM REPOZITÓRIUM-

RENDSZERE

https://ludita.uni-nke.hu/ludita

https://ludita.uni-nke.hu/ludita
https://ludita.uni-nke.hu/ludita


DIGITÁLIS KÖNYVTÁR – NKE 

https://www.uni-nke.hu/konyvtar/e-

tartalmak-or-digitalis-konyvtar/e-

tartalomjegyzekek

https://www.uni-nke.hu/konyvtar/e-tartalmak-or-digitalis-konyvtar/e-tartalomjegyzekek
https://www.uni-nke.hu/konyvtar/e-tartalmak-or-digitalis-konyvtar/e-tartalomjegyzekek


DIGITÁLIS KÖNYVTÁR – NKE 

https://akfi-dl.uni-

nke.hu/szakmai_kiadvanyok/

https://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/
https://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/


DIGITÁLIS KÖNYVTÁR – NKE 



ELEKTRONIKUS JOGI FORRÁSOK

MAGYAR NYELVEN – HOZZÁFÉRÉS

Könyvtárközi kölcsönzés –

tanulmányok, cikkek,

dokumentumrészletek –

elektronikus úton történő

beszerzése



ELEKTRONIKUS JOGI FORRÁSOK

MAGYAR NYELVEN – HOZZÁFÉRÉS

Szakirodalmi bibliográfiák 

Wolters Kluwer – új webes jogtár

Justicia – Jogkódex adatbázis

MATARKA

Országgyűlési Könyvtár szakirodalmi

adatbázisai



ELEKTRONIKUS JOGI FORRÁSOK

MAGYAR NYELVEN – HOZZÁFÉRÉS –

ADATBÁZISOK

Wolters Kluwer 

új webes jogtár 

Complex Jogtár

Plusz

Complex

szakadatbázisok, HMJ

(Hatályos Magyar

Jogszabályok három

nyelven)

E-könyvek

E-kommentárok



ÚJ JOGTÁR – WOLTERS KLUWER

http://uj.jogtar.hu/login



ÚJ JOGTÁR – WOLTERS KLUWER

BIBLIOGRÁFIA 



E-KÖNYVEK 



E-KÖNYVEK 



ÚJ JOGTÁR – WOLTERS KLUWER

HMJ



ELEKTRONIKUS JOGI FORRÁSOK

MAGYAR NYELVEN – HOZZÁFÉRÉS –

ADATBÁZISOK

HVG-ORAC

Jogkódex Justicia –

bírósági

intézményeknek

összeállított adatbázis

csomag

Joganyagok

E-könyvek

E-kommentárok

E-folyóiratok teljes

szöveggel



JOGKÓDEX JUSTICIA

http://hvgorac.hu/jogkodex_online_kiadvany



EURÓPAI JOG



JOGKÓDEX JUSTICIA



JOGKÓDEX JUSTICIA



MATARKA

http://www.matarka.hu/



2014. július 1-jétől ingyenesen elérhető 

az Országgyűlési Könyvtár Szakirodalmi 

Adatbázisa

A Könyvtár katalógusa tartalmazza

 a kezdetektől napjainkig állományba került

dokumentumok, könyvek és könyv jellegű

dokumentumok (ENSZ és EU letéti dokumentumok,

bel- és külföldi parlamenti dokumentumok)

rekordjait;

 szakfolyóiratok és tanulmánykötetek fő gyűjtőköri

témákban (jog, politikatudomány, történelem)

megjelent szakcikkeinek és tanulmányainak

rekordjait.

2015 szeptemberétől egységes feltételekkel itt

kereshetők a korábbi Magyar és Külföldi jogi

szakirodalmi adatbázisok tartalmai is.



http://www.ogyk.hu/hu/katalogus





DIGITÁLIS TÖRVÉNYHOZÁSI 

TUDÁSTÁR

http://dtt.ogyk.hu/hu/



ARCANUM DIGITÁLIS 

TUDOMÁNYTÁR

https://adtplus.arcanum.hu/hu/

https://adtplus.arcanum.hu/hu/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/


ARCANUM DIGITÁLIS 

TUDOMÁNYTÁR - JOGTUDOMÁNY



EISZ - ELEKTRONIKUS 

INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS NEMZETI 

PROGRAM



ELEKTRONIKUS JOGI FORRÁSOK 

MAGYAR NYELVEN – HOZZÁFÉRÉS 

(ADATBÁZISOK) 

Akadémiai Kiadó Folyóiratai

Akadémiai Kiadó MERSZ

Akadémiai Kiadó Orvosi 

Csomag

Akadémiai Kiadó Szótárai

Arcanum Digitális 

Tudománytár

Britannica Academic Edition

Britannica Image Quest

Cambridge University Press 

Journals

EBSCOhost

HeinOnline

JSTOR

OECD iLibrary

Oxford University Press

Journals

ProQuest

The Royal Society

SpringerLink

Taylor & Francis Group

USCShoah Foundation Visual

History Archive

Web of Science

Wiley Online Library

Adatbázisok az NKE Könyvtárában az EISZ-ben:



NKE KÖNYVTÁR – SZAKIRODALMI

SZOLGÁLTATÁSOK



TRENDEK, ÚJDONSÁGOK 



KLASSZIKUS / 

HAGYOMÁNYOS KÖNYVTÁR

PROAKTÍV/MODERN 

KÖNYVTÁR

Gyűjtemény/tudás centrikus Szolgáltatás/felhasználó

centrikus, személyre szabás

Hozzáférés intézményen belül Online/távoli hozzáférés,

multimédia

Zárt raktárak Repozitóriumok, nyitott

polcok és nyitott könyvtár

Szigorú rend, fegyelmezett

olvasók

Relatív rend, független,

kreatív, innovatív felhasználók

Tájékoztató szolgálat Önkiszolgáló rendszer, e-

szolgáltatások

Kérések megválaszolása Információs/digitális írástudás

és erre vonatkozó tréningek

Stabilitás Rugalmasság, mozgatható

terek

A felhasználó a megy

könyvtárba

A könyvtár megy a

felhasználóhoz

Együttműködés Partnerség, önkéntesség

A KÖNYVTÁRAK TELJES

ÁTALAKULÁSA ZAJLIK



ÚJ TRENDEK, KIHÍVÁSOK

 lehető leggyorsabban reagálnak a könyvtárak a

felhasználók információs igényeire

 személyre szabott szolgáltatásokat igényelnek a

felhasználók

 a felhasználók igényeinek mérése mindenhol

mindennapos kellene hogy legyen

 A könyvpiac hagyományos teljesen átalakul – e-

book-ok, új irány az Open Access

 új eszközök a könyvtári szolgáltatásban – tablet,

notebook, mobiltelefon stb.

 szerzői jogok figyelembevétele és alkalmazása

nagyon fontos



AALBORG –

UNIVERSITY LIBRARY



AARHUS –

DET KGL. BIBLIOTEK



ÚJ TRENDEK, KIHÍVÁSOK

Kölcsönzés – előjegyzés

A könyvtári katalógusban

böngészhetnek a felhasználók, és

a kiválasztott dokumentumra

leadják az igényt, amelyet 1-3

napon belül vehetnek át. Erről a

könyv pontos lelőhelyét

meghatározó e-mail (vagy sms)

értesítést kapnak. A

dokumentumokhoz így bármikor

hozzájuthatnak, önállóan

megtalálva azt.

A könyvtárak többségében

önkölcsönző rendszer működik

csak és nincs kölcsönző

szakszemélyzet.



ÚJ TRENDEK, KIHÍVÁSOK

Pl. a dán könyvtárak alkalmazkodnak

a trendekhez. Az adatok mutatják,

hogy a papír alapú dokumentumok

használata csökkent, míg az

elektronikus dokumentumoké

növekszik.
Alborg – Egyetemi Könyvtárban - ezt figyelembe

véve a kölcsönzési költségvetés (28.146.000

DKK!) 92%-át teszik ki az e-dokumentumok, és

mindössze 8% az, amit a nyomtatott

dokumentumokra költenek.



WHAT HAPPENS IN AN INTERNET

MINUTE IN 2017-2018?

http://www.visualcapitalist.com/happens-internet-minute-

2017/

https://www.visualcapitalist.com/internet-minute-2018/

http://www.visualcapitalist.com/happens-internet-minute-2017/
https://www.visualcapitalist.com/internet-minute-2018/


ÚJ FELHASZNÁLÓK – ÚJ

LÉTFORMA

Digitális Nomád lét. 

Ez egy olyan életforma, ahol a munkádat

magaddal viszed, és nem egy irodában dolgozol.

Ehhez nem csak kalandvágy kell, de olyan

munkakör is, amihez nem kell személyes jelenlét.

Online marketing, tele-sales,

support, programozás, design de még akár egy

építész is, ha olyan beosztásban van a cégnél.

Könyvtári szolgáltatások 

a digitális nomádok számára? 

A jövő azoké, akik tanulnak. 

Akik csak tanultak, azok olyan világba valók, 

amely már nem létezik.       



ÚJ TRENDEK, JELENSÉGEK, 

 „A „Big Data” kifejezés az Interneten

keletkező hatalmas adatmennyiségre utal,

a „Big Data korszak” pedig arra, hogy ez

az adattermelődés új társadalmi

jelenségeket indukál már jelenleg is, és

még komolyabb változásokat indukálhat a

jövőben.” (Ződi Zsolt: Jog és jogtudomány a big data

korában) pl. jogi szabályozás, jogászkodás

Büntetőjog és az információtársadalom

Fake news – álhírek esete



MIT JELENT AZ OPEN ACCESS?

Nyilvános hozzáférés a

tudományos

irodalomhoz:

•Interneten keresztül

•Akadálymentesen

•Ingyenesen

•Teljes szöveggel

•Másolható, letölthető

•Szerzői jogi

korlátozástól mentes

•Hivatkozni lehet rá.



NYÍLT HOZZÁFÉRÉS

KEZDEMÉNYEZÉS

• Három úton lehet tudományos

dokumentumokat (cikket) ingyenesen

közzétenni:

– nyílt hozzáférésű folyóiratban (Open

Access Journal = OAJ) – arany út.

– nyilvános tárhelyen,

repozitóriumokban, amely megfelelő

szabványokat használ ahhoz, hogy

távolról is kereshető legyen – zöld út.

– Szürke út – szürke irodalom terjesztése

nyílt hozzáféréssel.



KÜLFÖLDI TRENDEK – EURÓPAI

UNIÓ

 Az Európai Unió 2008 óta támogatja

a nyílt hozzáférést – a tudományos

cikkeknek open access formában

történő elérhető tételét.

 A cél az, hogy a közfinanszírozású

kutatásokból származó cikkek mind

nyílt hozzáférésben elérhetők

legyenek.



KÜLFÖLDI TRENDEK – EURÓPAI

UNIÓ

https://ec.europa.eu/inf

o/research-and-

innovation/strategy/goa

ls-research-and-

innovation-policy/open-

science/open-science-

monitor/trends-open-

access-

publications_en#open-

access-to-publications



KÜLFÖLDI TRENDEK – USA 
(JOGI KÖNYVTÁROSOK VÉLEMÉNYE ALAPJÁN) 

 Open access nagyon erős trend az USA-ban.

 2008 – "Durham Statement on Open Access to Legal

Scholarship" – a jogi folyóiratok a jövőben elektronikus

úton kerüljenek megjelentetésre és elköteleződés a stabil,

nyitott és digitális formátum mellett - University of Chicago,

Columbia University, Cornell University, Duke University,

Georgetown University, Harvard University, New York

University, Northwestern University, the University of

Pennsylvania, Stanford University, the University of Texas,

and Yale University

 Nagyon nagy hangsúly az intézményi repozitórumokon

keresztül való publikálásban és elérhetővé tételben.

 Pl. Berkeley Egyetem – 13 jogi kar – jogi kari időszaki

kiadvány – nagyrészük elérhető open access formában – ezt

támogatják elsősorban.



SCIMAGO JOURNAL &

COUNTRY RANK

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3308



DOAJ

(DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

https://doaj.org/

8000 új tavaly 

óta 

https://doaj.org/
https://doaj.org/


DOAJ

(DIRECTORY OF OPEN ACCESS

JOURNALS)





HAZÁNK ÉS AZ OPEN ACCESS

A hazai jogtudományban az átalakulás

elkezdődött ugyan, de még nem ment

végbe teljesen: a tudományos közösség

többségének megítélése szerint a publikálás

meghatározó fórumainak a nyomtatott

folyóiratok és szakkönyvek számítanak.

Az interneten valamilyen formában

fellelhető (absztrakt vagy teljes mű) források

kerülnek előtérbe a kizárólag csak

nyomtatott formában elérhetőekkel

szemben.



JOGELMÉLETI SZEMLE

http://jesz.ajk.elte.hu/

http://jesz.ajk.elte.hu/
http://jesz.ajk.elte.hu/


DEBRECENI JOGI MŰHELY

http://www.debrecenijogimuhely.hu/

http://www.debrecenijogimuhely.hu/
http://www.debrecenijogimuhely.hu/






ELEKTRONIKUS JOGI FORRÁSOK

IDEGEN NYELVEN – HOZZÁFÉRÉS –

ADATBÁZISOK

Pl. 
 EBSCO – Legal

Collection

 Westlaw

 Jstor

 HeinOnline

 BeckOnline

 Nexis Lexis

 Kluwer Law Online

 Oxford Law Journals

 Cambridge Law

Journals



EU-S HIVATALOS ADATBÁZISOK

 Az EUR-LEX adatbázis tartalmazza az Európai Unió

hatályos joganyagát teljes szövegű eléréssel.

 A TED adatbázisban találjuk a közbeszerzési

hirdetményeket, mely az Európai Unió Hivatalos Lap S

sorozatában jelenik meg.

 A Pre-Lex adatbázis az Európai Bizottság és az

intézmények közötti döntéshozatali folyamat jelentős

állomásait és a különböző intézményi szereplők munkáját

követi nyomon.

 A CURIA adatbázis az Európai Unió Bírósága 1953-tól, az

Elsőfokú Bíróság 1989-től és a Közszolgálati Törvényszék

2005-től tárgyalt ügyek, ítéletek, vélemények, indítványok

és végzések teljes szövegét tartalmazza.

Forrás: http://www.ogyk.hu/

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do
http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html?locale=hu
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=hu
http://www.ogyk.hu/


EU-S HIVATALOS ADATBÁZISOK

 AZ OEIL az Európai Parlament jogalkotási folyamat figyelője.

 A SCADPLUS adatbázis jogszabály-összefoglalókat tartalmaz a

legfontosabb szakpolitikák területén.

 Az N-LEX adatbázis az Európai Unió tagállamainak nemzeti

joganyagához biztosít hozzáférést.

 A CORDIS az Unió Kutatás-fejlesztési Információs Szolgálat

adatbázisa. Pályázati felhívásokat tartalmaz.

 Az Európai Foglalkoztatási Szolgálat, az EURES segíti a határon

átívelő munkavállalást. Tájékoztatást, útmutatást és tanácsadást

ad a munkavállalók számára az Európai Gazdasági Térség

álláslehetőségeiről, élet- és munkakörülményeiről, és segít a

munkáltatóknak, akik más országokból érkező munkavállalókat

szeretnének foglalkoztatni. Az EURES az Európai Foglalkoztatási

Mobilitás portálján működik az Európai Biztosság

koordinálásával.

 A Who’s Who – Ki kicsoda az Európai Unióban.
Forrás: http://www.ogyk.hu/

http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=en
http://europa.eu/legislation_summaries/index_hu.htm
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_hu.htm
http://cordis.europa.eu/
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=hu
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=hu
http://www.ogyk.hu/


EU-S HIVATALOS ADATBÁZISOK

 Az IATE intézményközi, interaktív, terminológiai adatbázis.

 Az ECLAS az Európai Bizottság Könyvtárának katalógusa.

 Az Eurobarometer az Európai Bizottság közvélemény-

kutatásait tartalmazza.

 Az Európai Unió Statisztikai Hivatala ingyenes adatbázist

működtet, az EUROSTAT-ot, melyben egyszerű és összetett

keresésre és tematikus bontás szerinti böngészésre van

lehetőség. Angol, német és francia nyelven érhető el.

 A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weboldalán a

lakosságnak és a pályázóknak szóló hasznos információk

találhatók a Széchenyi 2020 programról. A 2014─2020

közötti időszak terveiről, feladatairól és programjairól lehet

tájékozódni.

Forrás: http://www.ogyk.hu/

http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do
http://ec.europa.eu/eclas/F
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.ogyk.hu/


WORLD LEGAL INFORMATION

INSTITUTE

http://www.worldlii.org/

http://www.worldlii.org/
http://www.worldlii.org/


E-JUSTICE – INTERNATIONAL

LAW

https://e-justice.europa.eu/content_international_law-

10-en.do

https://e-justice.europa.eu/content_international_law-10-en.do
https://e-justice.europa.eu/content_international_law-10-en.do


UNITED NATIONS

http://www.un.org/en/

http://www.un.org/en/
http://www.un.org/en/


LEGAL INFORMATION INSTITUTE

(LII)

https://www.law.cornell.edu/

https://www.law.cornell.edu/
https://www.law.cornell.edu/


NEMZETKÖZI JOG ADATBÁZISOK

https://guides.libraries.psu.edu/international-law

https://guides.libraries.psu.edu/international-law
https://guides.libraries.psu.edu/international-law


JURIGLOBE – WORLD LEGAL

SYSTEMS

http://www.juriglobe.ca/eng/

http://www.juriglobe.ca/eng/
http://www.juriglobe.ca/eng/


THE WORLD LAW GUIDE

https://www.lexadin.nl/wlg/

https://www.lexadin.nl/wlg/
https://www.lexadin.nl/wlg/


UNALEX

https://www.unalex.eu/default.aspx

https://www.unalex.eu/default.aspx
https://www.unalex.eu/default.aspx


ALKOTMÁNYOK A NAGYVILÁGBAN

https://www.constituteproject.org/

https://www.constituteproject.org/
https://www.constituteproject.org/


KONGRESSZUSI KÖNYVTÁR JOGI

JELENTÉSEI AKTUÁLIS KÉRDÉSEKBEN

https://www.loc.gov/law/help/legal-reports.php

https://www.loc.gov/law/help/legal-reports.php
https://www.loc.gov/law/help/legal-reports.php


http://www.nyulawglobal.org/globalex/

http://www.nyulawglobal.org/globalex/
http://www.nyulawglobal.org/globalex/


EUROVOC

http://eurovoc.europa.eu/

http://eurovoc.europa.eu/
http://eurovoc.europa.eu/


ELEKTRONIKUS JOGI FORRÁSOK 

IDEGEN NYELVEN – HOZZÁFÉRÉS 

 Könyvtárközi kölcsönzés – tanulmányok, cikkek,

dokumentumrészletek – elektronikus úton

történő beszerzése –

 Külföldi jogi könyvtári levelezőlisták (pl. IALL)

segítségével

http://iall.org/


HASZNOS LINKEK

http://www.kuria-birosag.hu/index.php

http://www.kuria-birosag.hu/index.php
http://www.kuria-birosag.hu/index.php


KÉRDÉSEK, 

ÉSZREVÉTELEK, 

JAVASLATOK  



FELHASZNÁLT IRODALOM

 Törcsvári Zsolt: Tanácsok a diplomadolgozat készítéséhez,

megvédéséhez (2010)

 Solymosi József: Kutatásmódszertan (2008)

 Kopper Bence: A tudományos kutatás módszertana

 Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon (2009)

 Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai (2004)

 Ződi Zsolt: Jog és jogtudomány a big data korában

 TUDOMÁNYOS ÍRÁSMŰ KÉSZÍTÉSE

(Különös tekintettel az andragógiai kutatásokra)

 Hogyan írjunk szakdolgozatot?

https://tudomany.idea.unideb.hu/?q=node/109

 A bibliográfiai hivatkozás módszerei:

http://old.ektf.hu/~tovarij/hivkesz.htm

 http://www.lib.uni-corvinus.hu/node/29

http://www.drfeherkatalin.hu/upld/Tik.ppt
https://tudomany.idea.unideb.hu/?q=node/109
http://old.ektf.hu/~tovarij/hivkesz.htm


Köszönöm szépen megtisztelő 

figyelmüket és várjuk Önöket sok 

szeretettel a könyvtárban!


