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ÁLTALÁNOS JÓ TANÁCSOK
Mit bizonyít a szakdolgozat?

•  A hallgató jártasságát a választott 
szakterületéhez kapcsolódó  témában.

•  A szakterülethez szorosan tartozó 
szakirodalom alapos (!) ismeretét.

•  A TF-en (!) és másutt szerzett ismereteit alkotó
módon tudja feldolgozni és hasznosítani.
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ÁLTALÁNOS JÓ TANÁCSOK

Mit csináljon, hogy hatékony legyen?

•  Fókusz, fókusz, fókusz! Szűkítse le, hogy miről 
szól a dolgozat!  Ne akarjon mindenről írni!

• Készítsen munkatervet, ütemezze feladatait!

• Amit elolvas a szakirodalomból, azonnal építse 
be, gépelje le! (Hivatkozásokat ne felejtse el.)
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ÁLTALÁNOS JÓ TANÁCSOK
A dolgozat címe

• A témacím nem a dolgozat címe!
„Egy adott rekreációs vállalkozás tevékenységének 
elemzése”– ez nem cím! A konkrét nevet írja!

• A cím legyen összhangban a tartalommal, és ne 
legyen túl általános.
• Ne legyen túl hosszú, 3-4 soros a cím. Akkor 
inkább használjon főcímet és alcímet.
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ÁLTALÁNOS JÓ TANÁCSOK

• Specifikus címadás, amely 
konkrét esettanulmányokra utal.

Jó példák: 
- Amerikai típusú gyerektáborok 

működése és felépítése

- Egy ismeretlen mozgásforma 
népszerűsítése Magyarországon –
Országos Nordic Walking Program

- A medical-wellness turizmus 
megjelenése és elterjedésének 
elemzése a Balaton felvidéken

• Rossz lesz a szakdolgozat, ha a cím 
egyáltalán nem utal a tartalomra.

• Kerülendő a túl általános címadás!

Rossz példák: 

- Kiválasztás és utánpótlásnevelés

- Strandkézilabdázás

- Az extrém sportok

- A jóga és a versenysport kapcsolata

A dolgozat címe
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TARTALMI FELÉPÍTÉS
A dolgozat felépítése

• Az általánostól → a konkrét felé haladjon.
• Az elmélettől →

(szakirodalmi háttér / szekunder kutatás ) 
→ a gyakorlat felé (primer kutatás elemzése).

• A részek logikusan épüljenek egymásra.                               
A fejezetek között legyen átkötés! Ne egymás után 
dobált részek legyenek, hanem egységes egész.

Készítette: Nagy Kinga, Rekreáció Tanszék



TARTALMI FELÉPÍTÉS 
Tartalomjegyzék
1. Bevezetés ≠ Előszó
2. Szakirodalmi áttekintés
3. Kérdésfelvetések, hipotézisek
4. Módszerek
5. Eredmények és megbeszélés/megvitatás
6. Összefoglalás és következtetések ≠ Befejezés
Összefoglaló (= Absztrakt)
Irodalomjegyzék
Mellékletek
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FELADATOK ÜTEMEZÉSE
Kutatási folyamat tevékenység időzítés

Kutatási probléma / 
kérdés definiálása

Kutatási téma és 
témavezető 

előző tanév 
márc. – szept.

Szakirodalom
áttekintése, megírása

Egyéni kutatás, témavezető elméleti és 
módszertani javaslatainak követése.

október –
december

Hipotézis(ek)
megfogalmazása 

Hipotézis(ek)hez tartozó
kutatási kérdések 

december –
január

Kutatási „dizájn” 
Adatgyűjtés

Kutatási eszközök (interjúkérdések, 
kérdőív, mérések) összeállítása, 
megfelelő mintaválasztás, adatfelvétel 

december –
február

Eredmények 
bemutatása, összegzés

Tervezés, írás, értékelés, a szakirodalom-
mal összevetve, következtetések.

február - márc.

Leadás:
1 db keménykötéses + 
elektronikus feltöltés

A témavezető által jóváhagyott dolgozat
leadása a Tanszéken.
+ könyvtár plágiumkeresőjébe feltölteni!

április közepe
(május elejéig 
hosszabbítható)

Védés 
Bírálati kérdésekre 
válaszolás!

Prezentáció (ppt.) készítése a 
szakdolgozat főbb fejezeteiből a saját 
eredmények kiemelésére fókuszálva.

május vége, 
június eleje



TARTALMI FELÉPÍTÉS
1. Bevezetés:
• A témaválasztás indoklása

– Mi a célja a dolgozattal? 
– Miért fontos a téma?
– Miért aktuális / időszerű? 

(Különösen a szak és szakirány szempontjából!) Mi újat tud 
hozzátenni az Ön dolgozata az eddigi ismeretekhez?

– Gyakorlati alkalmazhatósága?
– Személyes érintettség –

Miért érdekli Önt mindez? 

• Probléma felvetése 
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TARTALMI FELÉPÍTÉS

2. Szakirodalmi áttekintés:
• a vonatkozó elméletek, kutatási eredmények összefoglalása. 
• Célja: alkotó felhasználás, AZAZ: minél több irodalom 

összevetése,  kritikai értékelése, saját vélemény 
hozzáadásával. 

• Ne a kályhától kezdje (pl.: a rekreáció definíciója), hanem a 
témájához szorosan kötődő szakirodalomtól (pl.: a senior
korosztály rekreációjának jellemzői)

• Szakirodalmi megalapozottság = 
min. 15 szakkönyv és folyóirat (tudományos cikk)
+  min. 5 egyéb forrás (internet, interjú, KSH adatok, stb.)
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• internetes források: a GOOGLE
találatok és a WIKIPEDIA-leírások 
nem elfogadhatóak tudományos 
forrásként, ezek a cikkek egyéb 
forrásnak minősülnek.

• Az online forrásoknak általában 
kisebb a megbízhatósága, mint a 
nyomtatottnak.

• Új témákban a Wikipedia is 
használható, de inkább az angol 
része!

TARTALMI FELÉPÍTÉS

• Google helyett EBSCO! Adatbázis 
a TF könyvtárban. A szakmailag 
elismert, lektorált folyóiratok 
legnagyobb szolgáltatója.

• Keressen a releváns szaklapok 
adatbázisában! Pl.: 

• Testnevelés, sport, tudomány

• Magyar Sporttudományi Szemle

2. Szakirodalmi áttekintés:
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TARTALMI FELÉPÍTÉS
3. Kérdésfelvetések ≠ hipotézisek:
• A kérdésfelvetések azt bizonyítják, hogy a végzősnek 

van véleménye, átlátja az összefüggéseket, és 
felmerülnek kérdései a témával kapcsolatban.

• Ezekből kiindulva fogalmazzuk meg hipotéziseinket.
• A hipotézisek irodalmi ismeretek alapján 

megfogalmazott, igazolásra váró állítások. 
• Ezeket primer kutatásával igazolja, módosítsa vagy 

vesse el.
• A hipotézis kapcsolódjon a diploma címéhez!
• Kerüljük a túl általános hipotézist és az evidenciákat!  
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TARTALMI FELÉPÍTÉS
3. Kutatási probléma → kérdésfelvetések → hipotézisek:
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TARTALMI FELÉPÍTÉS
4. Módszerek / Kutatásmódszertan:
A primer kutatás kérdései tükrözzék vissza a dolgozat 
elméleti részét (szakirodalom)!
 Kvantitatív kutatás:
•   minimum 100 főnél lehet (!!!) válasz a MENNYI?-re
•  számszerűsíthető adatok, százalékok, diagramok, stb.
 Kvalitatív kutatás:
•  válasz a MIÉRT?-re, HOGYAN?-ra.
• (mély)interjú, 60-90 perces, lehetőleg személyes 
beszélgetés külön-külön, min. 5 interjúalannyal érdemes 
• fókuszcsoport kb. 8 fővel, egyszerre beszélgetés
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TARTALMI FELÉPÍTÉS
4. Módszerek / Kutatásmódszertan:
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TARTALMI FELÉPÍTÉS
4. Módszerek / Kutatásmódszertan:
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TARTALMI FELÉPÍTÉS

5. Eredmények és megbeszélés/megvitatás:

• A hallgató önálló, saját kutatásának eredményei.
• Az alkalmazott módszer által nyert adatok, eredmények 

értékelése, értelmezése. Formája: szöveges értékelés                     
+ táblázatok, diagramok, ábrák. Rövid, tömör, lényeges 
információt tartalmaz!

• A „bemutatás” szót kerülje, helyette „elemzés” !
• Ok-okozati összefüggések feltárása az eredmények által. 
• A hallgató eredményeinek összevetése a feldolgozott 

szakirodalomi adatokkal, eredményekkel.

Készítette: Nagy Kinga, Rekreáció Tanszék



5. Eredmények bemutatása a hipotézisek tükrében 
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5. Eredmények bemutatása a hipotézisek tükrében 
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TARTALMI FELÉPÍTÉS
6. Összefoglalás és következtetések:
• Az összefoglalás valóban összefoglalás legyen.
• Itt már nem kellenek új gondolatok, pláne nem új 

szakirodalom. Helyette:
• Teljesült-e a dolgozat célja? 
• Döntés és reflektálás a dolgozat elején megfogalmazott 

hipotézisekre, kérdésfelvetésekre.
• Összességében mi állapítható meg? 

Mi az újdonság ebben?
• A kutatás erős és gyenge pontjainak bemutatása
• Továbblépés lehetőségei: hogyan lehetne később 

bővíteni a kutatást, mi maradt ki?
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A „végleges” dolgozat 



Összefoglaló (= Absztrakt) felépítése

• A dolgozat fejezeteinek tömör összefoglalása. 
• Max. egy A/4-es oldal hosszú.
• Tartalmaznia kell:

– Probléma definiálását
– Téma aktualitását, fontosságát
– Elméleti hátteret (szakirodalom mit olvastunk a 

témánkról, nagyobb vonalakban)
– Alkalmazott módszert
– Főbb új eredményeket 
– Következtetések rész keretében az eredmények                       

gyakorlati és elméleti alkalmazhatóságát. 
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ÉRTÉKELŐLAP A DIPLOMAMUNKA ELBÍRÁLÁSÁHOZ
• Témaválasztás - A téma fontos, jelentős, aktuális, a szakirodalomban 

nagyrészt még feldolgozatlan.
• Szakirodalom - A szerző a hazai és külföldi legfontosabb irodalmat 

feldolgozza, megfelelően értékeli, jól elemzi, és saját eredményeivel 
egybeveti.  

• Tudományos, szakmai színvonal - tudományos, szakmai szempontból 
hibátlan, pontos, a vizsgálati módszerek megfelelnek a téma jellegének.

• Új eredmények - a diplomamunka komoly szakmai felkészültségről 
tanúskodik, színvonalas, módszertanilag megalapozott, a címben és a 
bevezetőben megfogalmazott célkitűzés teljesült, a megoldás eredeti, 
jellemző az önálló véleményalkotás, a levont következtetések helyesek.

• Hivatkozások - minden szempontból szakszerűek, hibátlanok.
• Szerkezet, felépítés - struktúrája világos, jól áttekinthető, minden előírt 

elemet tartalmaz, a címrendszer kitűnő.
• Stilisztika - nyelvi megformálása, stílusa igényes, a terminusok használata és 

a helyesírás hibátlan, az ábrák és a táblázatok áttekinthetőek, szépek.
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ÉRTÉKELŐLAP A DIPLOMAMUNKA ELBÍRÁLÁSÁHOZ

• Témaválasztás - a téma jelentéktelen, periférikus, „agyonírt”.
• Szakirodalom - a szerző nem dolgozta fel a téma                                                               

hazai és külföldi irodalmát
• Tudományos, szakmai színvonal - A diplomamunka számos súlyos 

szakmai és módszertani hibát tartalmaz. 
• Új eredmények - A diplomamunka nem önálló munka, a jelölt más 

szerzőktől vesz át gondolatokat, részben szó szerint és idézőjel 
nélkül.

• Hivatkozások - A hivatkozások rendje inkorrekt, a szerző a 
forrásokat nem, vagy szakszerűtlenül jelöli meg, elfogadhatatlan.

• Szerkezet, felépítés - szerkezete logikátlan, zavaros.
• Stilisztika - nyelvi, stilisztikai szempontból igénytelen, sok 

helyesírási és gépelési hibát tartalmaz, az ábrák, táblázatok nem 
áttekinthetőek.
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Köszönöm a figyelmet!
Várom a kérdéseket! 
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