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Az útmutató jellege 

 
 

 

 

Ezen útmutató az Általános Közigazgatási Jogi Intézet munkatársai által konzultált szak- és 

TDK-dolgozatokra vonatkozik.  

 

A dolgozatok egyetemi szintű szabályozásával a TVSZ is foglalkozik, amelynek vonatkozó 

szabályait ezen útmutató is tartalmazza, félkövér betűtípussal szedve. A dolgozatok formai 

szempontú egységessége – így az értékelés objektivitásának elősegítése – érdekében a TVSZ 

rendelkezéseit kiegészítettük, pontosítottuk, elsősorban azokra a területekre koncentrálva, 

amelyek a közjogi tudományos kutatás során kiemelt fontossággal bírnak. A hallgatók 

munkájának egyszerűsítése és a TVSZ, valamint a tanszéki elvárások bemutatása érdekében a 

formai szabályokat példákkal szemléltetjük. 
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1. A szak- és TDK-dolgozatok általános bemutatása 

 

 
 

1.1. A szakdolgozat 

A szakdolgozattal a hallgatóknak azt kell bizonyítaniuk, hogy ismerik a szakirodalmat, 

azt önállóan és kritikusan fel tudják dolgozni, ismereteiket szakterületükre alkalmazni 

tudják, képesek a gyakorlati tapasztalatok és tények összegyűjtésére, rendszerezésére, 

elemzésére, képesek saját gondolataik és egyéni véleményük szakszerű kifejtésére. 

Követelmény, hogy a szakdolgozatban ne elégedjenek meg a tények és jelenségek 

egyszerű ismertetésével, leírásával, hanem hatoljanak azok mélyére, tárják fel 

lényegüket, vizsgálják meg okaikat és következményeiket, értékeljék, bírálják és vessék 

össze azokat, a gyakorlat és az elmélet számára vonjanak le belőlük következtetéseket. 

Mondanivalójukat, állításaikat, véleményüket az életből, a gyakorlatból vett példákkal 

és statisztikai adatokkal támasszák alá és illusztrálják. 

 

Előnyt jelent, ha a szerző megfelelően megalapozott de lege ferenda-javaslato(ka)t is 

megfogalmaz, továbbá ha idegen nyelvű szakirodalmat is felhasznál a dolgozat elkészítése 

során. 

 
Azon hallgatók esetében, akik tanulmányaikat a 2011/12. tanévben kezdték meg, a szakdolgozat 

minimális terjedelme – tartalomjegyzék, mellékletek, függelék nélkül – alapképzésben 80.000 

karakter (szóközökkel), a mesterképzésben 120.000 karakter (szóközökkel). 

 

Azon hallgatóknak, akik tanulmányaikat később kezdték meg, A szakdolgozat/diplomamunka 

összterjedelme - a csatolt mellékletek nélkül - szakdolgozat esetében legalább 60.000 

diplomamunka esetében legalább 80.000 karakter (szóköz nélkül). 

 
Figyelem! A szakdolgozat elégtelennel való minősítését vonhatja maga után az alábbi 

körülmények fennállása: 

— a dolgozatban az előbb tárgyalt főbb részek nem azonosíthatók; 

— a dolgozat egyes főbb részei közötti összhang súlyosan sérül (pl. a dolgozat címében 

jelzett témakör csak minimális terjedelemben fejti ki a jelölt, vagy az elméleti 

felvezetésben ismertetett fogalmak és modellek csak marginálisan kerülnek 

felhasználásra a dolgozat specifikus témakörének tárgyalásakor); 

— a dolgozat több mint 1 bekezdés (kb. 3-4 mondat) terjedelemben szó szerinti formában 

vagy azt megközelítő módon idegen műből építkezik az eredeti forrásnak a megfelelő 

szövegrésznél és az irodalomjegyzékben való megjelölése nélkül (plágium); 

— a dolgozat több oldal terjedelemben folyamatosan csak egy idegen műből építkezik (még 

ha a forrás a megfelelő szövegrésznél és az irodalomjegyzékben megjelöli is a dolgozat 

írója); 

— a dolgozat alapvető tárgyi tévedések sorozatát tartalmazza akár az elméleti, akár az 

empirikus rész vonatkozásában; 

— a dolgozat terjedelme az elvárásoktól jelentősen eltér; 

— a dolgozatban a helyesírási, nyelvtani, stilisztikai és/vagy szerkesztési hibák bántónak 

minősíthetők, esetleg már a megértést is veszélyeztetik. 

 

1.2. A TDK- és OTDK-dolgozat 

Terjedelmén kívül annyiban különbözik a szakdolgozattól, hogy szűkebb témával foglalkozik, 

s új tudományos eredmény megfogalmazására törekszik. Célja általában egy, a jogi 

szabályozásban és/vagy jogalkalmazásban megjelenő probléma, anomália, kihívás („kutatási 
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kérdés”) bemutatása, értékelése és saját álláspont kialakítása. A TDK-dolgozatok esetében – 

amennyiben témája megengedi – fontos a saját álláspont kidomborítása és de lege ferenda-

javaslat megfogalmazása. 

 

A TDK-dolgozat minimális terjedelme nem meghatározott, de megfelelő témaválasztás és 

annak igényes kidolgozása általában indokolja a legalább 50.000 leütésnyi terjedelmet. 

A TDK-dolgozat maximális terjedelme 100.000 leütés (szóközökkel, irodalomjegyzékkel, 

mellékletekkel együtt). 
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2. Szerkezeti felépítés, az egyes részek rendeltetése 

 
2.1. A szakdolgozatok járulékos, előzetes részei 

 

2.1.1. Külső címlap 

- ez a kemény, műbőrkötésű fedőlapot jelenti 

- „szakdolgozat” megnevezésen, a szerző nevén és az évszámon kívül mást nem 

tartalmazhat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Intézeti igazoló lap 

 

 

2.1.3. Plágiumnyilatkozat 

 

2.2. (Belső) címlap 

- szerepel rajta az egyetem, az intézet, a kar és a tanszék neve, a szerző neve, 

szakja, tagozata, a dolgozat címe, valamint a konzulens neve és az évszám 

- TDK-dolgozat esetén ez egyúttal a külső címlap is, mivel azt elegendő műanyag 

spirálkötéssel ellátni 
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- A cím a dolgozat tartalmának, mondanivalójának tömör kifejezése, utal a 

dolgozat központi témakörére (témaköreire). 

- Amennyiben a cím nem egyértelműen igazít el a tárgyat illetően, akkor szükséges 

magyarázó alcím adása. 

 

2.3. Tartalomjegyzék 

- A szakdolgozat belső címlapját követi a tartalomjegyzék. 

- A tartalomjegyzékben az egyes fejezetek címeihez az oldalszámok jelölendők, az 

oldalak számozása a belső címlap és a mellékletek kivételével minden oldalon 

kötelező. 

- a fejezetek és alfejezetek címei és a hozzájuk tartozó oldalszámok közti rész 

kipontozandó 

- a belső címlap számozása kerülendő, míg a mellékletek számozása megengedett, 

de nem kötelező 

- A fejezeteket, alfejezeteket (arab számokkal) számozni kell, ennek mélysége a 

dolgozat jellegétől függ. Az alfejezeten belüli bontás feltétele, hogy egynél több 

alpontot tartalmazzon. A tartalomjegyzékkel kapcsolatban elvárás, hogy csak 

három szintig jelenítse meg a tagolást (például 2.3.1 alpont). 

- A tartalomjegyzék kialakításához alkalmazzuk a Word „hivatkozás” menüpontját, 

amelynek segítségével a program a címsorokból automatikusan generál 

tartalomjegyzéket. 

 

2.4. Szövegtörzs 

 

2.4.1. Bevezetés 

- a dolgozat témakörének a dolgozat címénél részletesebb meghatározása; 

- a témaválasztás indoklása; 

- a kifejtés menetének és logikájának rövid ismertetése; 

- amennyiben szükséges, tartalmazhat köszönetnyilvánítást is; 

- rövid (maximum 2-3 oldal terjedelmű); 

 

2.4.2. Elméleti felvezetés 

- a szakdolgozat középpontjában álló téma tárgyalásához szükséges fogalmak, 

modellek, elméletek bemutatása; 

- a hasonló területen végzett vizsgálatok tapasztalatainak összefoglalása; 

- kijelöli és indokolja a szerző által preferált fogalomértelmezéseket és modelleket; 

- a hasonló területen végzett empirikus vizsgálatok tapasztalatai, illetve a szerző 

saját intuíciói alapján előfeltételezésekkel él, hipotéziseket fogalmaz meg. 

- e rész tartalmilag szorosan kapcsolódik a bevezetéshez, ezért azon belül is 

elhelyezhető 
 

2.4.3. A dolgozat központi témakörének kifejtése 

- az elméleti bevezetésben meghatározott probléma leírása, értékelése, és lehetőleg 

(a dolgozat jellegtől függően) javaslatok megfogalmazása a továbblépésre 

vonatkozóan. 

- a dolgozat elméleti bevezetőjében bemutatott fogalmakat és modelleket a kifejtés 

során konzekvensen használja; 

- megalapozott, tényekkel és érvekkel alátámasztott megállapításokat tartalmaz; 

- a vizsgált probléma leírásában objektív, értékelését tekintve kritikus;  
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- a szerző személyes állásfoglalását is megjeleníti, amely jól elhatárolható a 

helyzetértékelésben/megoldáskeresésben közreműködő más személyek 

véleményétől; 

- a tapasztalatokat visszacsatolja az elméleti felvezetésben meghatározottakra, 

- terjedelme megfelelő, legalább a dolgozat felét teszi ki. 
 

2.4.4. Összegzés 

- a dolgozat eredményeinek összefoglalása, a dolgozat lezárása. 

- az elért eredmények és a nem tárgyalt, de szorosan kapcsolódó témakörök 

alapján további vizsgálati irányokat jelöl ki 
 

2.5. Irodalomjegyzék/forrásjegyzék 

- a dolgozatban szereplő hivatkozások visszakeresést elősegítő összefoglalása 

- Precízségre törekedve forrásjegyzéket is használhatunk, amely az irodalomjegyzéken 

túl felöleli a hivatkozott írott és íratlan jogforrásokat is. Amennyiben ezt választjuk, a 

forrásjegyzék három egységét egymástól el kell különíteni. 

 
2.6. Mellékletek (nem kötelező) 

- a szakdolgozat készítése során felhasznált dokumentációk bemutatása 

(felhasznált iratminta, stb. közlése); 

- azon ábrák, táblázatok, dokumentumok stb. megjelenítése, amelyek a dolgozat 

megértéséhez mindenképpen szükségesek, ugyanakkor a dolgozat egy adott 

fejezetével/alfejezetével szoros kapcsolatba nem hozhatók; vagy túlságosan 

részletezők, és nagy számuk miatt nehezen olvashatóvá tennék a szóban forgó 

fejezetet; 

- azon ábrák, táblázatok, dokumentumok stb. megjelenítése, amelyek a dolgozat 

egy adott fejezetével/alfejezetével ugyan szoros kapcsolatba hozhatók, formájuk 

(pl. A3-as) és/vagy terjedelmük (2 vagy több oldal) miatt azonban mellékletbe 

kívánkoznak, 

- számozott, címmel ellátott, és a tartalomjegyzékben is feltüntetett; 

- a dolgozat terjedelmének 15%-át csak nagyon indokolt esetben haladja meg. 

- Az ábrákat, táblázatokat és képeket be kell számozni.  

- Külön felhívjuk a figyelmet a pontos hivatkozásokra.  

- Bár nem kötelező, de esetenként (kb. 5-6 ábra felett) célszerű ábrajegyzéket is 

készíteni. 

- Ábrajegyzék helyett megfelelő megoldás, ha az egyes ábrák címeit a 

tartalomjegyzékben is feltüntetjük 

 
2.7. Függelék 

- Összegzés (annotáció/absztrakt/rezümé) (legfeljebb egy oldalnyi terjedelemben) 

- amennyiben nem a dolgozat elejére került a tanszéki igazoló lap és a 

plágiumnyilatkozat, azokat is itt kell elhelyezni  

- a Tanszék az igazoló lap és a plágiumnyilatkozat elhelyezését a Függelékben 

javasolja 

- a függelék egységeit arab számozással kell ellátni. 

- a függelék élén célszerű jegyzéket elhelyezni, de megfelelő az is, ha a függelék 

egyes elemeit a tartalomjegyzékben kerülnek feltüntetésre 
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3. Szerkesztési alapelvek 

 

 

3.1. A szerkezeti tagolás és a szerkezeti egységek jelölése 

- A szerkezeti egységek számozásakor az ún. decimális beosztást kell követni. Eszerint 

csak arab számok használhatóak, a fejezetek közti szintek pedig pontozással 

jelölendők. 

- A fejezeteket, alfejezeteket (arab számokkal) számozni kell, ennek mélysége a 

dolgozat jellegétől függ. Az alfejezeten belüli bontás feltétele, hogy egynél több 

alpontot tartalmazzon. 

- a szerkezeti egységek tipográfiai megjelenítése a következők szerint történjen: 

 

1. FÉLKÖVÉR, 12-ES BETŰNAGYSÁG, NAGYBETŰ, ÁLLÓ 

1.1. Félkövér, 12-es betűnagyság,  

1.1.1. Normál, 12-es betűnagyság, dőlt a szöveg aláhúzva 

1.1.1.1. Normál, 12-es betűnagyság, dőlt szöveg 

 

- Az első szintű fejezetek elé oldaltörést kell beszúrni. 

- Az első szintű fejezetcímek után 36 pt mértékű térközt kell beállítani. 

- A többi címsor után nem szükséges térközt hagyni. 

 

3.2. Oldalbeállítás, betűtípus és -méret, szövegközi tagolás, stb. 

- A szakdolgozatot/diplomamunkát számítógépen, szövegszerkesztővel kell 

elkészíteni, „Times New Roman” betűtípus használatával. 

- A szakdolgozat/diplomamunka elkészítése során az oldalak beállításait az alábbi 

rendben kell előkészíteni: 

– egy oldal: átlagosan 30-32 sor; 

– egy sor: átlagosan 60-62 leütés; 

– margó:   

 bal szélen: 3 cm, 

 jobb szélen: 2 cm, 

 alul és felül: 2,5 cm; 

– sortávolság: 1,5; 

– oldalszámok: jobboldalon lent;   

– a lapoknak csak egyik oldalára kerül szöveg. 

- Az ideális betűméret Times New Roman betűtípus alkalmazása esetén 12. 

- A számokat a szövegben 10 alatt általában betűvel, tíztől felfelé számmal írjuk. 

Kivételt képez ez alól, ha egy mondatban 10 alatti és feletti szám is szerepel, ekkor 

egységesen – vagy számmal, vagy betűvel – jelöljük azokat. 

- A szöveget bekezdésekre kell tagolni. A bekezdések között 12 pt mértékű térközt kell 

hagyni. Behúzás alkalmazása nem szükséges, a bekezdések közti térköz megfelelően 

tagolja a szöveget. 

- Kiemelést csak kivételes esetben alkalmazzunk. Ennek jelölése dőlt szedéssel történik. 

Más kiemelési mód nem megengedett. 

- Az idegen kifejezések dőlt szedése megengedett, de nem kötelező. 

- Személyek vezetéknevei a fő szövegben és a lábjegyzetekben KISKAPITÁLISSAL is 

szerepelhetnek. 

- Amennyiben rövidítést kívánunk alkalmazni, a rövidítendő kifejezést első alkalommal 

teljes hosszában ki kell írni, ezután zárójelben kell feltüntetni a további előfordulás 
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esetén alkalmazandó rövidítést. Például: Az Alkotmánybíróság (továbbiakban: AB) 

1990-ben kezdte meg működését. 

- Ha betűszóhoz toldalékot kapcsolunk, akkor a toldalékot nem a teljes kifejezés 

hangalakja alapján kapcsoljuk, hanem a betűszó hangalakja alapján. Például AB-vel, 

és nem AB-gal. 

- Gondolatjel alkalmazása esetén ügyeljünk arra, hogy az elkülönüljön a kötőjeltől. A 

gondolatjel hosszabb, a kötőjel rövidebb: – - 
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4.  Idézés 
 

 

- A más műből történő idézés során be kell tartani a szerzői jog védelmére 

vonatkozó, az idézés jellegére elfogadott általános szabályokat.  

- Az idézés során a szó szerinti idézetek aránya nem haladhatja meg a dolgozat 

szövegének 15 %-át.  

- Az idézett műre történő hivatkozás szó szerinti és nem szó szerinti idézés esetén is 

kötelező. 

-  Az idézésnek két módját különíthetjük el: a szó szerinti idézést és a tartalmi 

idézést. Tartalmi idézés esetén egy szerző gondolatát, gondolatmenetét vesszük 

át a dolgozatba, és ebben az esetben nem kell idézőjelet alkalmazni, de a 

forrást, ahonnan ez származik, minden esetben pontosan meg kell jelölni. Szó 

szerinti idézésnél a szerző gondolatát pontosan, az eredeti szöveghez hűen 

vesszük át, ekkor idézőjelet kell alkalmazni, és a forrást pontosan megjelölni. 

- A hivatkozás a vonatkozó szövegrész végén zárójelben a szerző vezetékneve és az 

évszám feltüntetésével történik (Szerző1Vezetéknév – Szerző2Vezetéknév, 2002). 

Három vagy több szerző esetén a második szövegközi hivatkozástól kezdődően az 

első szerző megnevezése után et. al. kifejezéssel rövidíthető a hivatkozás 

(Szerző1Vezetéknév et. al., 2002). Egyazon szerző két, azonos évben kiadott 

publikációjára az évszám után írt „a” ill. „b” jelzéssel hivatkozunk. 

(SzerzőVezetéknév, 2002a). Opcionálisan a hivatkozás a vonatkozó szövegrész 

helyett (azonos formában) az adott oldalon lábjegyzetben is szerepelhet. 

- A Tanszék – összhangban a közjogtudományban általánosan alkalmazott 

módszerrel – ösztönzi a hivatkozások lábjegyzetben való feltüntetését. 

- A forrásmegjelölésben oldalszámra is utalni kell. 

- Lehetőség szerint kerüljük az idézetekben a kiemelést. Amennyiben a forrásmű idézett 

része valamilyen kiemelést – például dőlt, vagy félkövér szedést – tartalmazott, az 

idézetben a kiemelést nem kell követni. Ugyanakkor, ha az idézetben eredetileg ki 

nem emelt részt szeretnénk kiemelni, a lábjegyzetben utalni kell arra, hogy a kiemelés 

tőlünk származik. Ennek módja a következő szöveg feltüntetése: kiemelés tőlem – a 

dolgozat készítőjének neve 

- (A rövid forrásmegjelölés miatt az irodalomjegyzék precíz összeállítása nagyon 

fontos, hiszen az oldja fel a lábjegyzetbeli utalást.) 

- Példák idézésre és forrásmegjelölésre: 

 

- Szó szerinti idézés, teljes mondat esetén: 

„A hatalommegosztás elmélete Montesquieu nevével kapcsolódik össze a 

modern politikai gondolkodás történetében.”
1
 

 

- Szó szerinti idézés, csak mondatrész beemelése esetén: 

Sári János kiemelte, hogy „[a] hatalommegosztás elmélete Montesquieu 

nevével kapcsolódik össze […]”
2
, de nem feledkezhetünk meg annak antik 

előképeiről sem. 

 

- Szó szerinti idézés, ha az idézett szövegből meghatározott részt ki kívánunk 

hagyni (akár egy mondaton belül is kihagyhatunk szavakat – például az előző 

                                                 
1
 Sári (1995) 37. o. 

2
 Sári (1995) 37. o. 
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mondatra visszautaló névmást –, de az idézett szöveg jelentését nem 

módosíthatjuk – például egy tagadószó kiemelésével, ami által ellentétes 

értelmet nyerne a mondat): 

„Rousseau szerint az emberek védelemre szorulnak. […] A hatalommal való 

visszaélés megakadályozásának, illetve az emberek személye és biztonsága 

szavatolásának kulcsa tehát a hatalom demokratikus gyakorlása”
3
 

 

- Szó szerinti idézés módja, ha az idézett mű is idézetet tartalmaz (a 

folyószövegben, vagy a lábjegyzetben utaljunk az eredeti forrásra is): 

„Egyrészről tehát a törvényhozás korlátozása a fontos elem számára: »Ha a 

végrehajtó hatalomnak nincsen joga arra – mondja –, hogy a törvényhozó 

testület tevékenységét megállítsa, a törvényhozó testület önkényuralmi jellegű 

lesz.«”
4
 

 

- Tartalmi idézés: 

Montesquieu célja a monarchikus berendezkedés megőrzése volt.
5
  

 

                                                 
3
 Sári (1995) 56. o. 

4
 Montesquieu Törvények szelleméről c. művét idézi Sári János. In: Sári (1995) 38. o. 

5
 Sári (1995) 38. o. 
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5. Forrásjegyzék 

 

 

 
- Az irodalomjegyzék azon szakirodalmi publikációk és tanulmányok részletes 

specifikálása, amelyekre a dolgozat szövegében hivatkozás történik. Nem 

hivatkozott, csak háttér-olvasmányként szolgáló publikációk feltüntetésére nincs 

szükség. Az irodalomjegyzék csak olyan művet tartalmazhat, amelyre a főszöveg 

hivatkozik. 

- Az irodalomjegyzékben a felsorolást nem látjuk el számozással. Az egyes tételeket 

térközzel (6 pt) különítjük el egymástól. 

- Az irodalomjegyzékben szimpla sorközt használunk.  

- A hivatkozott művek a szerzők ABC sorrendjében szerepelnek az 

irodalomjegyzékben. 

- A hivatkozott irodalom a főszöveg végére kerül a szerzők (több szerzős mű esetén az 

első szerző) neve szerinti betűrendben felsorolva. Ugyanannak a szerzőnek a 

publikációit a mű címének kezdete szerinti ABC sorrendben kell felsorolni.  

- A művek szerepeltetésekor a szerző nevét írjuk előre (magyar szerzők esetén a 

teljes nevet, külföldi szerző esetén csak a vezetéknevet és a keresztnév 

kezdőbetűjét), ezt közvetlenül a megjelenés évszáma követi zárójelben. 

Kettőspont után következik a cím, a kiadó neve és a kiadás helye, valamint 

folyóiratcikkek esetén az évfolyam és az oldalszám.  

- Internetes források esetén is szükséges a szerző és a cím megjelölése, ennek 

hiányában a honlap vagy portál neve szerepeltetendő. Szükséges továbbá az 

internetes cím (URL) és a letöltés dátumának feltüntetése. Az internetről 

hivatkozott oldalakat le kell tölteni, hogy az a konzulens vagy a bíráló által a 

szerzőnél visszakereshető legyen. 

- Az internetes források megbízhatóságára fokozottan ügyelni kell, hiszen nem 

feltétlenül biztosított az a magas szintű szakmai kontroll, amely a nyomtatásban 

megjelent művekhez kapcsolódik. Mindenképpen kerüljük a Wikipediát, s lehetőség 

szerint nagy szakmai presztízsnek örvendő szerkesztőbizottsági tagokkal rendelkező 

internetes folyóiratból igyekezzünk idézni. A kutatómunkát segíti, ha nyomtatásban 

megjelent mű/folyóirat oldalhű – szkennelt – Interneten elérhető változatára 

hivatkozunk. 

- Az állami szervek egyre több, működésükkel kapcsolatos információ elérését 

biztosítják online úton. Ezeken a honlapokon szereplő információkat, adatokat 

használhatjuk, de mindenképpen győződjünk meg a weblap hivatalos jellegéről, s a 

letöltés időpontjának feltüntetése elengedhetetlen. 

- Egyazon szerző két, azonos évben kiadott publikációja esetén az évszám után írt 

„a” ill. „b” jelzést tüntetjük fel. 

- Példák különböző jellegű művek feltüntetésére: 

 

- Könyvek: 

Sári János (1995): A hatalommegosztás. Osiris, Budapest 

Dezső Márta – Vincze Attila (2006): Magyar alkotmányosság az Európai 

Unióban. HVG-Orac, Budapest 

Hart, H. L. A. (1994): The Concept of Law. Clarendon Press, Oxford 
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- Tanulmányok gyűjteményes művekben (mindig az idézett tanulmányra, s nem 

általában a gyűjteményes műre hivatkozunk, s az irodalomjegyzékben 

feltüntetjük, hogy az idézett tanulmány a befoglaló mű mely oldalán kezdődik 

és végződik): 

Paczolay Péter (2003): A lelkiismereti és vallásszabadság. in: Halmai Gábor – 

Tóth Gábor Attila: Emberi jogok. Osiris, Budapest, 527-575. o. 

 

- Folyóiratcikkek: 

Csatlós Erzsébet (2012): Grotius és a mare liberum koncepciója. in: 

Jogtörténeti Szemle 2012/3. 1-10. o. 

 

- Internetes folyóirat (oldalszám csak akkor jeleníthető meg, ha a folyóirat adott 

száma pdf formátumban is letölthető): 

Fejes Zsuzsanna (2013): Az európaizáció és a kormányzás új formái az 

Európai Unióban. in: De Iurisprudentia et Iure Publico 2013/3. 43-56. o. forrás: 

http://dieip.hu/wp-content/uploads/2013-3-szam.pdf (2014. március 16.) 

 

- Egyéb internetes forrás (előfordulhat, hogy az adott honlapon való közzététel 

időpontja nem szerepel, ekkor ezt értelemszerűen nem kell feltüntetni): 

Márton András – Tőzsér Tamás János (2013): Transzparencia vs hatékonyság, 

avagy a titkosszolgálati tevékenység bizottsági ellenőrzésének problémái. 

forrás: http://www.jogiforum.hu/publikaciok/495 (2014. március 16.) 

 

- A szakdolgozat elkészítése során felhasznált jogszabályokat pontosan (jogszabály 

száma, kibocsátó, kihirdetés napja, cím) fel kell tüntetni. 

http://dieip.hu/wp-content/uploads/2013-3-szam.pdf
http://www.jogiforum.hu/publikaciok/495
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6. Egyéb követelmények 
 

 

- A szakdolgozatot 2 bekötött példányban (klasszikus szakdolgozat-kötés), 

valamint egyidejűleg (1 példányban) elektronikus formában CD-n vagy DVD-n 

kell leadni. Az elektronikus adathordozóra rá kell írni  

a) a hallgató nevét,  

b) tagozatát,  

c) a szakdolgozat címét és  

d) a benyújtás évét.  

 

- Az elektronikus formában leadott szakdolgozatot írásvédett MS Word ’97-2003 

kompatibilis *.doc, vagy *.rtf formátumban, és *.pdf formátumban is fel kell írni 

az (opto)elektronikus adathordozóra. 


