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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.

A TUDOMÁNYOS KUTATÁS,

A KUTATÁS JELLEMZŐI



VAN-E A TUDOMÁNYOS KUTATÁSNAK

MINDIG EREDMÉNYE?

Norman Mailer: 

A tudományos kutatásnak 

mindig az a vége, hogy 

hirtelen több probléma is 

felbukkan ott, ahol korábban 

csak egy volt.



AZ ÖNÁLLÓ TUDOMÁNYOS KUTATÁS

EREDMÉNYE A FELSŐOKTATÁSI

KÉPZÉSBEN

 Szakdolgozat

 Diplomamunka

prezentáció

 (O)TDK előadás

(O)TDK dolgozat

 Cikk, esszé, beadandó

dolgozat

 Konferencia előadás

 Konferencia poszter,

kiadvány, absztrakt



JÓ TANÁCSOK A 

SZAKDOLGOZATÍRÁSHOZ 



A SZAKDOLGOZAT CÉLJA

 a hallgató a szakdolgozatában

bizonyítsa, hogy jól ismeri a

választott téma elméleti és

gyakorlati kérdéseit

 A szakdolgozat tükrözze a

hallgató önálló állásfoglalását a

vizsgált témakörben.



NÉGY ALAP SZABÁLY

 A téma feleljen meg a jelölt érdeklődési

körének (kapcsolódjék addigi vizsgáihoz,

olvasmányaihoz, politikai, kulturális vagy

vallási nézeteihez);

A felhasználandó források legyenek

hozzáférhetők, vagyis ne okozzanak anyagi

gondot a jelöltnek;

A felhasználandó források legyenek

kezelhetők, vagyis feleljenek meg a jelölt

kulturális szintjének;

A kutatási módszer feleljen meg a jelölt

felkészültségének.



TÉMAVÁLASZTÁS

a) Mennyi hasznosítható eredményt

ígér a dolgozat?

b) Mennyire aktuális a téma? (Az

aktuális nem azonos a divatossal!)

c) Milyen a téma feldolgozottsági foka:

van-e irodalma, hozzáférhető-e a

szükséges anyag?



A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA

MEGOLDÁSÁNAK LÉPÉSEI

1a. Probléma, téma kiválasztása, megfogalmazása

2. A hipotézis megfogalmazása

3. Mérés, adatgyűjtés

5. Az eredmények leírása, értelmezése,

magyarázata (interpretációja)

4.  Az adatok feldolgozása (statisztika)

1b. Az irodalom áttekintése

A sorrend nem egyértelmű, gyakran a kutatás során a 

lépések más sorrendben követik egymást, illetve a korábbi 

lépések módosulnak a későbbiek  ismeretében



HOGYAN TANULMÁNYOZZUK AZ

IRODALMAT?

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



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



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 két-három olyan
alapmunka, amelyeket a hallgató
áttanulmányozott, de nem citál.



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



HIVATKOZÁSOK

 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

A felhasznált és hivatkozott szakirodalom
megjelölésére, azonosítására szolgáló
adatok

Szakkönyv

Szakmai folyóirat

Gyűjteményes kötet

Film, tv, rádióadás

Interneten közzétett anyag (a letöltési
idő)

Szerző, cím, megjelenés helye, ideje,
oldalszám –tól, -ig (pp:…)



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

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

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



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

 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


NKE – TUDOMÁNYOS KUTATÁS –

KIADVÁNYOK



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)

 a NKE Könyvtárában magyar nyelvű elektronikus

jogi dokumentumok





ELEKTRONIKUS JOGI FORRÁSOK

MAGYAR NYELVEN – HOZZÁFÉRÉS

Könyvtárközi kölcsönzés –

tanulmányok, cikkek,

dokumentumrészletek –

elektronikus úton történő

beszerzése



ELEKTRONIKUS JOGI FORRÁSOK

MAGYAR NYELVEN – HOZZÁFÉRÉS

Szakirodalmi bibliográfiák 

 Complex Jogtár Plusz adatbázis

 Justicia – Jogkódex adatbázis

 MATARKA

 Országgyűlési Könyvtár szakirodalmi adatbázisai

Magyar Jogi Adatbázis

Külföldi Jogi Adatbázis

PRESSDOK

HUNDOK



ELEKTRONIKUS JOGI FORRÁSOK

MAGYAR NYELVEN – HOZZÁFÉRÉS –

ADATBÁZISOK

Wolters Kluwer 

Complex Jogtár

Plusz

Complex

szakadatbázisok, HMJ

(Hatályos Magyar

Jogszabályok három

nyelven)

E-könyvek

E-kommentárok



COMPLEX JOGTÁR PLUSZ 

http://uj.jogtar.hu/login



BIBLIOGRÁFIA 



E-KÖNYVEK 



COMPLEX 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 



MATARKA

http://www.matarka.hu/



2014. július 1-jétől ingyenesen elérhető 

az Országgyűlési Könyvtár Szakirodalmi 

Adatbázisa

• A Szakirodalmi Adatbázisban (SZA) több mint

500 ezer tétel található.

• A SZA része a Magyar Jogi Adatbázis, amely a

korábban nyomtatásban megjelent

szakbibliográfiához, a Magyarországon megjelenő

magyar nyelvű jogi tárgyú könyveket,

tanulmányköteteket és a témával foglalkozó

szakfolyóiratok cikkeit tárja fel.

• A Magyar Jogi Adatbázis gyakorlatilag a mai

napig betölti a „nemzeti jogi szakbibliográfia”

szerepét.





DIGITÁLIS TÖRVÉNYHOZÁSI 

TUDÁSTÁR

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



2016. február óta 



ARCANUM DIGITÁLIS 

TUDOMÁNYTÁR



TRENDEK – OPEN ACCES



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.



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.



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.



JOGELMÉLETI SZEMLE

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



DEBRECENI JOGI MŰHELY

http://www.debrecenijogimuhely.hu/







ELEKTRONIKUS JOGI FORRÁSOK

IDEGEN NYELVEN – HOZZÁFÉRÉS –

ADATBÁZISOK

EBSCO

 Multidiszciplináris folyóirat-

adatbázis gyűjtemény.

 Több mint 15 ezer angol

nyelvű amerikai és európai,

főként társadalomtudományi

folyóirat, napi- és hetilap (a

legtöbb teljes szöveggel).

 Folyamatosan bővül az

adatbázis német, francia és

magyar nyelvű cikkekkel is.

– Academic Search Complete

– AHFS Consumer Medication 

Information

– Business Source Premier

– eBook Collection (EBSCOhost)

– ERIC (Educational Resource 

Information Center)

– European Views of the Americas: 

1493 to 1750

– GreenFILE

– Health Source – Consumer Edition

– Health Source: Nursing/Academic 

Edition

– Historical Abstracts

– Historical Abstracts with Full Text

– Library, Information Science & 

Technology Abstracts

– MasterFILE Premier

– MEDLINE

– Newspaper Source Plus

– Regional Business News

– Web News



ELEKTRONIKUS JOGI FORRÁSOK

IDEGEN NYELVEN – HOZZÁFÉRÉS –

ADATBÁZISOK

Heinonline
 Angol nyelvű jogi dokumentumok kurrens és történeti adatbázisa.

 Az adatbázis több önálló részből áll, tartalmazza többek között a

legtöbbet hivatkozott több mint 1900 jogi szakfolyóirat teljes szövegű

gyűjteményét, elérhetővé teszi az Egyesült Államok bizonyos

joganyagait, jogi dokumentumait. 1936-tól kezdődően teljes körűen

kereshető az amerikai hivatalos lap, a Federal Register, valamint

tartalmaz egyéb amerikai jogszabálygyűjteményeket, összeállításokat

is (Code of Federal Regulations, U. S. Statutes at Large, United States

Code), továbbá elérhetővé teszi az Egyesült Államok valamennyi

szerződését és megállapodását teljes szöveggel (a hatályos, a hatályon

kívül helyezett és hatályba lépés előtti szövegek egyaránt olvashatók).

 Az adatbázisban teljes szöveggel megtalálható az amerikai Legfelsőbb

Bíróság döntéseinek hivatalos közzétételi forrása, a U. S. Reports

című kiadvány, amely 1754-től kezdődően tartalmaz jogeseteket.

Lehetőség van kanadai joganyagok keresésére is, így teljes szöveggel

elérhetők a kanadai Legfelsőbb Bíróság döntései 1876-tól kezdődően.



ELEKTRONIKUS JOGI FORRÁSOK

IDEGEN NYELVEN – HOZZÁFÉRÉS –

ADATBÁZISOK

 A jogtörténeti kutatások fontos forrását jelenti az a

gyűjteményrész, amely a klasszikus jogi szakirodalom több

mint 4500 alapművét teszi elérhetővé Arisztotelésztől a XX.

század első feléig. A legfontosabb, legmeghatározóbb korai

angol jogesetekhez biztosít hozzáférést az English Reports,

Full Reprint (1220-1867) című, 178 kötetben megjelent

kiadvány digitális változata.

 A HeinOnline adatbázisban megtalálható a világ

valamennyi országának alkotmánya eredeti nyelven és

fordításban. Nemcsak az alkotmányok hatályos szövege

kereshető, hanem az alkotmányok korábbi, történeti

változatai is elérhetők, valamint a kapcsolódó jogszabályok,

egyéb rendelkezések, illetve alkotmányjogi,

alkotmánytörténeti tárgyú könyvek és szakcikkek.



ELEKTRONIKUS JOGI FORRÁSOK

IDEGEN NYELVEN – HOZZÁFÉRÉS –

ADATBÁZISOK

Jstor

Teljes szövegű, retrospektív, folyóirat-archívum gyűjtemény,

amely negyvennél több tudományterületről több mint 1000

tudományos folyóirat teljes évfolyamait kínálja.

A Jstor több multidiszciplináris gyűjteményhez biztosít

hozzáférést, amelyek közül a könyvtár által előfizetett három

adatbázisrész mintegy 360 angol nyelvű szakfolyóirat

digitalizált állományát tartalmazza többek között a jog, a

történelem, a politikatudomány, a szociológia és a statisztika

területéről.



ELEKTRONIKUS JOGI FORRÁSOK

IDEGEN NYELVEN – HOZZÁFÉRÉS –

ADATBÁZISOK

Westlaw

A WestLaw átfogó, hatályos angolszász jogi

adatbázis, amely a US illetve Európai Uniós

joganyag mellett, több ezer külön adatbázist és több

millió dokumentumot is tartalmaz. Jogesetek

leírásai, jogszabályok, kommentárok, szerződések,

és teljes szövegű jogi és üzleti iratok ismerhetők

meg az adatbázis segítségével.



ELEKTRONIKUS JOGI FORRÁSOK

IDEGEN NYELVEN – HOZZÁFÉRÉS –

ADATBÁZISOK

https://beck-online.beck.de/



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.

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


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.

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


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.

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/


UNALEX

egy nemzetközi többnyelvű információs 

rendszer az európai és nemzetközi 

magán-, és polgári eljárásjog

témakörében
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 Könyvtárközi kölcsönzés – tanulmányok, cikkek,

dokumentumrészletek – elektronikus úton

történő beszerzése –

 Külföldi jogi könyvtári levelezőlisták (pl. IALL)

segítségével

http://iall.org/


DOAJ

(DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

326 folyóirat – jogtudomány

https://doaj.org/





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



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)

Hogyan írjunk szakdolgozatot?



Köszönöm szépen megtisztelő 

figyelmüket és várjuk Önöket 

sok szeretettel a könyvtárban!


