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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)



A hallgatói és az értelmiségi

lét természetes velejárója, hogy

időnként írni és kutatni kell.

Az írásnál kevés maradandóbb

és izgalmasabb dolog van a

világon.

Érdemes esélyt adni neki és

egyszer kipróbálni.

Kutatni, gondolkodni, írni jó,

ha néha ezernyi nehézség is áll

az utunkba, akkor is. A tudományos írás alapjai - Útmutató és 

tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és 

disszertációt íróknak / Gyurgyák János. Budapest, 

Osiris, 2019.



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



A szakdolgozat olyan, 

mint egy sakkjátszma, 

amely sok-sok lépésből 

áll, de már az elején 

tudni kell azokat a 

lépéseket, amelyek ahhoz 

szükségesek, hogy az 

ellenfélnek sakkot 

adjunk. 

Máskülönben az soha 

nem fog bekövetkezni. 
(Umberto Eco) 

A tudományos írás alapjai - Útmutató és 

tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és 

disszertációt íróknak / Gyurgyák János. Budapest, 

Osiris, 2019.



JÓ TANÁCSOK A 

SZAKDOLGOZATÍRÁSHOZ



KÖVETELMÉNYEK: 

MIK IS AZ ELVÁRÁSOK? 



NKE – SZAKDOLGOZAT

✓https://antk.uni-
nke.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-
ugyek/szakdolgozatdiplomamunka





Érdemes korábbi évek 

szakdolgozataival is 

megismerkedni, elolvasni. 

Nagyon sok hasznos 

ismeretre és tudásra 

tehetünk szert belőlük. 

https://ujszo.com/velemeny/mindenki-diplomas-lesz



A diplomamunka 

(szakdolgozat) témájának 

kiválasztásában a 

témavezető (konzulens) 

segíthet és a szakdolgozat 

elkészítését is ő irányítja. 

A témavezető a kar 

oktatója és kutatója, 

illetve engedéllyel külső 

szakember is lehet. Külső 

témavezető csak belső 

konzulenssel együtt 

kérhető fel.
A tudományos írás alapjai - Útmutató és 

tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és 

disszertációt íróknak / Gyurgyák János. Budapest, 

Osiris, 2019.



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?



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 ALAPSZABÁLY A

TÉMAVÁLASZTÁSBAN

✓ 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.

(Umberto Eco)Forrás: Hogyan írjunk szakdolgozatot? -

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



Szakdolgozat típusok

✓ Elemző-értékelő

✓ Tényfelmérő

✓ Kiegészítő, 

tisztázó, bizonyító

✓ Rendszerező

https://tudomany.idea.unideb.hu/hu/node/109

A tudományos írás alapjai - Útmutató és 

tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és 

disszertációt íróknak / Gyurgyák János. Budapest, 

Osiris, 2019.



JAVASLATOK A

VÁLASZTOTT TÉMA

FELDOLGOZÁSÁHOZ –

MINIMALISTA MÓDON

01 02 03

Easy to change 

colors.

Text Here

Easy to change 

colors.

Text Here

✓ összehasonlító
elemzés

✓ recepciótörténet – pl.

bizonyos műveknek / szerzőknek
milyen értelmezéseik
lehetnek

✓ viták feldolgozása

✓ történelmi áttekintés
A tudományos írás alapjai - Útmutató és 

tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és 

disszertációt íróknak / Gyurgyák János. Budapest, 

Osiris, 2019.



A tudományos írásműnek 

a szépirodalmi munkákkal 

szemben:

✓ relevánsnak, 

✓ koherensnek,

✓ racionálisnak, 

✓ rendszerezettnek, 

✓ ellenőrizhetőnek, 

✓ objektivitásra 

törekvőnek,

✓ érveken, 

bizonyítékokon 

alapulónak,

✓ eredményeinek 

nyilvánosan 

hozzáférhetőnek kell 

lennie.  

https://career.du.edu

A tudományos írás alapjai - Útmutató és 

tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és 

disszertációt íróknak / Gyurgyák János. Budapest, 

Osiris, 2019.



KUTATÁS ÉS ANYAGGYŰJTÉS 



Első lépésként érdemes 

konzultálni a témavezetővel

(konzulenssel)

Pl. ajánlott irodalom, 

kutatási módszer, 

forráskeresés ajánlott színterei stb. 

A tudományos írás alapjai - Útmutató és 

tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és 

disszertációt íróknak / Gyurgyák János. Budapest, 

Osiris, 2019.



INFORMÁCIÓKERESÉS

Az információkeresés 

módja teljes mértékben, 

a keresett 

információkhoz való 

hozzáférés teljesen 

megváltozott. 

A hagyományos 

dokumentumalapú és az 

internetes világ 

párhuzamosan él 

egymás mellett.

Máder Béla szerint: 

Hibrid Világban élünk. 

http://syrianfacts.com

A tudományos írás alapjai - Útmutató és 

tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és 

disszertációt íróknak / Gyurgyák János. Budapest, 

Osiris, 2019.



„A JÓ SZAKDOLGOZAT

(KLASSZIKUS ÉS ONLINE) KÖNYVTÁRBAN SZÜLETIK”
Kutatómunkánk során mire

érdemes figyelni:

✓ szakirodalomhoz való

hozzáférés módszertana pl.

hólabda módszer

✓ könyvtárak, információs

intézmények szakmai

kapcsolatrendszerének

hasznosítása – pl.

könyvtárközi kölcsönzés

✓ adatbázisok teljes szövegű

elérésben – pl. EISZ program

✓ DOI

✓ ORCID

✓ Open Access A tudományos írás alapjai - Útmutató és 

tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és 

disszertációt íróknak / Gyurgyák János. Budapest, 

Osiris, 2019.

A digital object identifier (DOI) 

elektronikus dokumentumok 

azonosítását teszi lehetővé.

Az ORCID (Open Research and 

Contributor Identifier) egy 

nemzetközileg általánosan elfogadott 

szerző azonosító kód (pl. 0000-0002-

9139-8370), mely biztosítja a kutató 

egyértelmű azonosítását.

Az Open Access (OA) 

ingyenesen elérhető, 

online, digitális információ.

https://orcid.org/


✓ A google az információkeresés nem

leghatékonyabb eszköze – rejtett web esete

✓ Érdemes megtanulni és megismerni a keresés

hatékonyságát növelő módszereket és

eszközök: pl. Boolen operátorok (AND, OR,

NOT)

✓ Releváns keresőkérdések alkalmazása

✓ Tudományos és nem tudományos források

alkalmazása

✓ recenziót írtak-e róla

✓ irodalomjegyzékekben szerepel-e

✓ mely kiadó adta ki

✓ Álhírek esete – fake news

✓ Plagizálás és az internetes források

✓ Tudományos keresőprogramok:

✓ Google Scholar, BASE, Findlaw, E-theses

portal stb.

✓ Szakterületünk tudományos forrásainak mély,

részletes ismerete és használata

JÓ TANÁCSOK A

KUTATÓMUNKA

MEGKEZDÉSE

ELŐTT

A tudományos írás alapjai - Útmutató és 

tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és 

disszertációt íróknak / Gyurgyák János. Budapest, 

Osiris, 2019.



SZAKDOLGOZAT ÍRÁS FŐBB FÁZISAI

✓ Tervezés

✓ kutatás

✓ tárgy körül határolása

✓ célok kijelölése

✓ Anyaggyűjtés

✓ scamming – szisztematikus olvasás

✓ adatok gyűjtése és értékelése

✓ anyag tagolása

✓ Kidolgozás

✓ szövegezés

✓ visszacsatolás

✓ tartalmi, tipográfiai, nyelvi átnézés

✓ Tördelés és leadás

✓ szöveg formázása

✓ leadás

✓ megvédés 
A tudományos írás alapjai - Útmutató és 

tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és 

disszertációt íróknak / Gyurgyák János. Budapest, 

Osiris, 2019.



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 SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSA



D

D
D

D

D

A szakdolgozatok, 

különösképpen a doktori 

disszertációk, tudományos 

munkának minősülnek. 

Emiatt is nagyon fontos a 

tartalmi és formai 

követelmények szigorú 

betartása. 

Gyarapítania kell annak az 

adott tudományterületnek a 

tudásanyagát. 

A SZAKDOLGOZAT ÍRÁS



MIK A

SZAKDOLGOZAT

BÍRÁLATI

SZEMPONTJAI?



FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakdolgozatok, 

diplomamunkák készítésének 

részletes szabályait a 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

5. számú melléklete 

tartalmazza.

https://www.uni-nke.hu/tanulmanyi-es-vizsgaszabalyzat



FORMAI KÖVETELMÉNYEK

Content  A - 40%

Content  B - 70%

Content  C - 30%

Content  D - 90%

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.



NÉHÁNY TIPOGRÁFIAI 

JAVASLAT
✓ egy-egy sorba maximum 50-60

karakter kerüljön

✓ egy oldalon 30-35 sor legyen

✓ ne válasszuk el a mértékegységeket

és a számokat, valamint az

egybetartozó fogalmakat pl. II. József

✓ a bekezdéseket behúzással jelöljük

✓ egy írás, egy betűtípus elve

alkalmazása

✓ gondolatjel, kötőjel, elválasztójel

különbsége és használata

✓ stílusok alkalmazása

✓ oldalszámok elhelyezése
A tudományos írás alapjai - Útmutató és 

tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és 

disszertációt íróknak / Gyurgyák János. Budapest, 

Osiris, 2019.



Borítófedél + Címoldal (Mottó, ajánlás)

Tartalomjegyzék

•Előszó (köszönetnyilvánítás)

•Bevezetés

•Tárgyalás

•Befejezés

Fő tartalom:

Felhasznált irodalom

Hivatkozások jegyzéke

Mellékletek, Függelék, Rövidítések 
jegyzéke, Mutatók (névmutató, tárgymutató)
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✓ 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

A CÍMADÁS KÖVETELMÉNYEI



✓Tartalmazza a választott
téma aktualitását,
jelentőségét, a vizsgálat
tárgyát, a kitűzött
cél(oka)t
✓Hipotézis
✓A bevezetés a dolgozat
terjedelméből 2-3 oldal

BEVEZETÉS



✓ 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

LÁBJEGYZETEK



✓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.

FELHASZNÁLT IRODALOM



MELLÉKLETEK

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

✓azonban szövegközi
elhelyezésük az
áttekinthetőséget nehezítené.



ÍRÁSBLOKK – ÜRESLAPTÓL VALÓ FÉLELEM

✓ Az írást elkezdeni a legnehezebb 

feladat. 

✓ A kimondott szó súlyától való 

felélem esete is megjelenhet a 

szakdolgozatíróban. 

✓ Mit tudok én még erről újat 

mondani? – tehetjük fel a kérdést…

Legjobb módszerek: 
✓ brainstorming = 

ötletbörze alkalmazása 

✓ gondolattérképezés = 

gondolatainkat hierarchikus 

formában jelenítjük meg
A tudományos írás alapjai - Útmutató és 

tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és 

disszertációt íróknak / Gyurgyák János. Budapest, 

Osiris, 2019.



MIRE ÉRDEMES MÉG FIGYELNÜNK A TARTALMI ELEMEKNÉL

Logikus felépítés és 

kohézió 

Közérthetőség és stílus

Következetesség, 

megbízhatóság

Eredetiség, 

személyesség

Nyelvhelyesség

01

02

03

05
04 Jogi kérdések

Politikai és ideológiai 

kérdések

A tudományos írás alapjai - Útmutató és 

tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és 

disszertációt íróknak / Gyurgyák János. Budapest, 

Osiris, 2019.



HIVATKOZÁSOK, BIBLIOGRÁFIÁK



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. p. 235.

✓ Peltzman, S. Prices rise faster than they
fall. In: Journal of Political Economy,
2000. Vol. 108. no. 3. p.466.

✓ 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.ph
p?id=786 (2005. szeptember 16.)



ANGOLSZÁSZ HIVATKOZÁS TÍPUSOK

https://en.wikipedia.org/wiki/Citationhttps://www.law.cornell.edu/citation/toc

•APA (American Psychological Association) is used by Education,

Psychology, and Sciences

•MLA (Modern Language Association) style is used by the Humanities

•Chicago/Turabian style is generally used by Business, History, and

the Fine Arts



BIBLIOGRÁFIAI HIVATKOZÁS-RENDSZEREZŐ

A „kézi” gyűjtögetésen és szerkesztésen túl

rendelkezésre állnak saját gépre telepíthető vagy

web alapú programok, amelyek megkönnyíthetik

a munkát. Refworks, Endnote, Procite,

ReferenceManager (jellemzően

egyetemi/intézményi előfizetés útján

használhatók); Zotero (ingyenes, a Mozilla

Firefox böngészőhöz kiegészítőként

letölthető)dokumentum-és bibliográfiakezelő

programok - http://www.lib.uni-miskolc.hu/

http://www.lib.uni-miskolc.hu/






FORRÁSOK A JOGI 

KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN



A FORRÁSOK
ÁTTEKINTÉSÉNEK

MÓDSZERTANA

•Magyar nyelvű 

• Idegen nyelvű

Nyomtatott jogi 
források

•Magyar nyelvű

• Idegen nyelvű

Elektronikus jogi 
források



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
✓ Sportjog 

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

✓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


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





A NEMZETI 
KÖZSZOLGÁLATI 

EGYETEM 
REPOZITÓRIUM-

RENDSZERE

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



DIGITÁLIS 
KÖNYVTÁR –

NKE 

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

tartalmak-or-digitalis-konyvtar/e-

tartalomjegyzekek



DIGITÁLIS 
KÖNYVTÁR 

– NKE 

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







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











ELEKTRONIKUS JOGI FORRÁSOK MAGYAR NYELVEN –
HOZZÁFÉRÉS – ADATBÁZISOK

HVG-ORAC Kiadó

✓Jogkódex Justicia –
bírósági
intézményeknek
összeállított
adatbázis csomag

✓Joganyagok

✓E-könyvek

✓E-kommentárok

✓E-folyóiratok teljes
szöveggel



JOGKÓDEX JUSTICIA

http://hvgorac.hu/jogkodex_online_kiadvany



Jogszabályi változások

Törvényjavaslatok, indokolások

Jogesetek, bírósági iránymutatások

Joganyagok kibocsátó-típus, 

jogterület szerinti és kronologikus 

felosztásban

Szakcikk adatbázis













2000-2019 - SZAKCIKKEK
Magyar Jog, Jogtudományi Közlöny,

Kúriai Döntések/Bírósági Határozatok – Fórum 

rovat, Alkotmánybírósági Szemle,

Gazdaság és Jog, Céghírnök,

Európai Jog, Családi Jog,

Infokommunikáció és Jog, Parlamenti Szemle, 

Polgári Jogi Kodifikáció,

Büntetőjogi Kodifikáció, Közjogi Szemle, 

Munkajog, Magyar Jogi Nyelv), valamint az 

ELTE ÁJK Acta-ja (Acta Facultatis Politico-

iuridicae Universitatis Scientiarum

Budapestinensis de Rolando Eötvös 

Nominatae)

Állam- és Jogtudomány, a Iustum Aequum

Salutare, a Debreceni Jogi Műhely, a 

Büntetőjogi Szemle és Eljárásjogi Szemle, 

Kártérítési és Biztosítási Jog

24 JOGI A

SZAKCIKK

ADATBÁZIS

PLUSZBAN –

KURRENS

TARTALOMMAL



https://hvgorac.hu







MATARKA

http://www.matarka.hu/



2014. július 1-jétől 
ingyenesen elérhető 

az Országgyűlési 
Könyvtár 

Szakirodalmi 
Adatbázisa



DIGITÁLIS 
TÖRVÉNYHOZÁSI 

TUDÁSTÁR

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





ARCANUM 
DIGITÁLIS 

TUDOMÁNYTÁR



ARCANUM DIGITÁLIS
TUDOMÁNYTÁR -
JOGTUDOMÁNY



EISZ - ELEKTRONIKUS 
INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS 

NEMZETI PROGRAM



A COMPASS - a magyar könyvtárakban elektronikus formában 

elérhető, kurrens és archív tudományos adatbázisok listáját 

összegyűjti, rendszerezi és az egyéni felhasználók számára 

közszolgáltatás jelleggel, ingyenesen és korlátozás nélkül, 

szabadon hozzáférhetővé teszi. 











NKE KÖNYVTÁR – SZAKIRODALMI SZOLGÁLTATÁSOK



TRENDEK, ÚJDONSÁGOK



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



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.



DOAJ

(DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS) https://doaj.org/









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/



DEBRECENI

JOGI MŰHELY

http://www.debrecenijogimuhely.hu/





https://ijoten.hu/



ELEKTRONIKUS JOGI FORRÁSOK IDEGEN NYELVEN –
HOZZÁFÉRÉS – ADATBÁZISOK

Pl. 

✓ EBSCO – Legal
Collection

✓ Brill

✓ 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/


JURIGLOBE
– WORLD 
LEGAL 

SYSTEMS

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



THE

WORLD

LAW GUIDE

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



UNALEX

https://www.unalex.eu/



ALKOTMÁNYOK

A

NAGYVILÁGBAN

https://www.constituteproject.org/









free or low cost online access and training to law and 

law-related content to eligible institutions in 

developing countries



A JÖVŐ JOGÁSZA



✓ A jogi szektor jelentős globális

átalakulás előtt áll.

✓ Pl. a globalizáció, a növekvő és változó

igények, a technológia fejlődése egyre

gyorsuló változásokat generálnak a

jogtudomány és a jogalkalmazás

területén is.

A fenti témában: a Wolters Kluwer Legal & 

Regulatory üzletága felmérést készített 

„A jövő jogásza” címmel 2019-ben. 

A független felmérést 700 olyan szakember 

megkérdezésével végezték, akik európai és 

Egyesült Államok-beli ügyvédi irodákban, 

vállalatok jogi osztályain, valamint üzleti 

szolgáltatásokat nyújtó cégeknél dolgoznak. 

http://landing.wolterskluwer.hu/a-jovo-jogasza-kutatas



A felmérés során egy jól körülírható téma merült fel

újra és újra. Európában és az Egyesült Államokban a

technológia lesz a jövő kulcsterülete a legkisebbtől a

legnagyobb szervezetig.

Új technológiai területek:

mesterséges intelligencia (AI), a big 

data, prediktív elemzés és a gépi 

tanulás, robotügyvéd, robotbíró 

stb. 
http://landing.wolterskluwer.hu/a-jovo-jogasza-kutatas





DEAN SONDEREGGER, ÍRÓ, ELŐADÓ ÉS ÜZLETI VEZETŐ

Az AI egyszerűen fogalmazva olyan technológiák

összessége, amely egy eszköz számára lehetővé

teszi a magasabb szintű gondolkodási

műveleteket, amelyeket egyébként egy ember

hajtana végre.
Amikor az AI alkalmazása kerül szóba, általában

arról beszélünk, hogy a gép képes-e megérteni

vagy kinyerni a kulcsfontosságú információkat a

dokumentumokból.

Nagy mennyiségű esetjogi dokumentum esetén az AI

meghatározhatja, egy adott tényállás esetén

melyik esetre érdemes leginkább hivatkozni.

Jelentős előrelépést lesz, ahogy az AI megérti a szerződésben

foglaltakat. Amikor egy új tervezetet érkezik a perbeli

ellenfél ügyvédjétől, az ügyvéd feltölti a szerződést és a gép

képes lesz pontosan megállapítani, hogy mi változott, és

ami még fontosabb, a változások jogi és üzleti vonatkozásait is

azonosítja.

http://landing.wolterskluwer.hu/a-jovo-jogasza-kutatas



ROBERT AMBROGI MASSACHUSETTSI JOGÁSZ ÉS ÚJSÁGÍRÓ

Elterjednek a mesterséges intelligenciát alkalmazó

eszközök, elsősorban dokumentumellenőrzésre,

átvilágításra és a megfelelőség fenntartására, de a jogi

kutatásban is.

A legnagyobb fejlődés az analitika területén figyelhető meg.

Az analitika értékes információkat szolgáltat többek közt arról,

hogyan hozza meg az ítéleteket egy adott bíró, mi lesz az

indítványok sorsa, vagy hogy milyen sikerrátával

rendelkeznek az ellenfelek.

A perstratégia kialakításánál az elemzés

rávilágíthat a mintázatokra, az erősségekre, a

gyengeségekre és a valószínű időtávlatokra.

A jogi kutatással foglalkozó cégek újratervezik platformjaikat,

hogy a felhasználók könnyebben és intuitívabban juthassanak az

őket érdeklő információkhoz

http://landing.wolterskluwer.hu/a-jovo-jogasza-kutatas



ÚJ ISMERETEK, KÉPESSÉGEK, KOMPETENCIÁK

A 21. század új elvárásaira, kihívásaira

reflektálni kell:

✓ a hagyományos szakmai tudásunkat

további új ismeretekkel,

képességekkel, kompetenciákkal

kell kiegészítenünk

✓ ahhoz, hogy a kihívásoknak meg

tudjunk felelni; meg kell ismernünk

a világ új trendjeit és fel kell

készülnünk és alkalmazkodnunk

kell a változásokhoz minden térenhttps://www.flexjobs.com



Az új technológiák részei-e a jogász 

képzésének?

Nagyon fontos lenne, hogy jogi egyetemek oktassák az új 

technológiai ismereteket, amelyekre a hallgatóknak

szükségük lesz majd a munkájuk során.

A jogi szakemberek szerint az új technológiákkal 

szembeni ellenállás legfőbb oka a technológiai tudás, 

megértés vagy készségek hiánya. 



Richard Susskind szerint 

nem attól lesz jogász valaki, hogy a jogi egyetemre 
járt, hanem attól, hogy szaktudásával, képességeivel 

meg tudja oldani pl. ügyfele jogi problémáját. 

A jogi folyamatokat átlátó és ezek alapján 
szoftvereket tervező mérnök 

(legal knowledge engineer), jogi projektmenedzser, 
jogi folyamatelemző, jogi adattudós –

csak néhány példa az új szakmák közül, amelyeket a 
digitalizáció hozott el.

https://g7.hu/tech/20191205/mar-vilagosan-latszik-kik-lesznek-a-jovo-jogaszai/



A JÖVŐ JOGÁSZÁTÓL MIT VÁRNAK EL? 

Adaptability to change

Communication skills

Commercial and social awareness

Management skills

Interpersonal and interdisciplinary

skills

Multi-jurisdictional skills

Business skills and entrepreneurship

https://www.forbes.com





JOGKLINIKA
A klinikai képzés a jogi oktatásban az angolszász 

jogrendszerű államokban terjedt el, de globalizálódó 

világunkban az eltérő jogrendszerek közeledését és 

egymásra hatását érzékelve az európai jogi oktatásban 

is egyre több helyen alkalmazzák sikeresen.

https://old.ajk.pte.hu/hallgatoknak/jogklinika

http://legalclinic.hu/index.php/hu/jogi-segitsegnyujtas



JOGI KLINIKA
Jogi karok és bíróságok:

pl. az együttműködés célja, hogy a joghallgatók megismerkedjenek a bírói 

jogalkalmazói feladatokkal pl. a közigazgatási és munkajogi bíráskodás 

területén. 

Ügyszakonként egy félévig 3-an vehetnek részt a képzésben –

Debrecen, Nyíregyháza stb. 

https://frissmedia.hu



•

Felhasznált irodalom
✓ A tudományos írás alapjai - Útmutató

szemináriumi és tudományos diákköri

értekezést, szakdolgozatot és

disszertációt íróknak / Gyurgyák

János. Budapest, Osiris, 2019. 205 p.

✓ Írásmódszertan joghallgatóknak /

Fekete Balázs. Budapest: ELTE ÁJK,

2017. 30 p.

✓ A jogklinika képzés módszertana /

Tóth Fruzsina. Budapest: ELTE ÁJK,

2017. 27 p.

✓ A jogtudományok kutatási módszerei

(kutatásmódszertan) / Szalma József.

Budapest, Patrocinium, 2016. 255 p.

✓ Jövő jogásza -

http://landing.wolterskluwer.hu/a-

jovo-jogasza-kutatas



✓ 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)

✓ TUDOMÁNYOS ÍRÁSMŰ KÉSZÍTÉSE
(Különös tekintettel az andragógiai
kutatásokra)

✓ Hogyan írjunk szakdolgozatot?
https://tudomany.idea.unideb.hu/?q=nod
e/109

✓ A bibliográfiai hivatkozás módszerei:
http://old.ektf.hu/~tovarij/hivkesz.htm

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

Felhasznált irodalom

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


A jövőre való felkészülés

legjobb módja, ha nem várunk

a felkészüléssel addig, 

amíg a jövő

elérkezik.”
– Bob Ambrogi

Köszönöm szépen 

megtisztelő 

figyelmüket! 

GERENCSÉR JUDIT

gerencser@birosag.hu


