
Rekreáció Tanszék 

Szakdolgozat és 
diplomadolgozat írás 

tájékoztató

MÓDSZERTAN és
FORMAI KÖVETELMÉNYEK  

Készítette: Nagy Kinga, Rekreáció Tanszék



II. tájékoztató tematikája

1. Kutatási problémából  → hipotézisek alkotása.

2. Kvalitatív és kvantitatív kutatásmódszertan: 

kérdőív és mélyinterjú kérdések.

3. Formai követelmények: szövegközi ábrák,

táblázatok megjelenítése, tartalomjegyzék

Készítette: Nagy Kinga, Rekreáció Tanszék



DIPLOMA - TARTALMI FELÉPÍTÉSE 
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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1. Kutatási problémából → hipotézisek alkotása
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1. Kutatási problémából → hipotézisek alkotása

Probléma 
azonosítása

• Azoknak a személyeknek, akiknek több munkájuk is 
van, nehéz megvalósítani a munka-magánélet 
egyensúlyát. 

Kutatási 
kérdés

• Hogyan tudják azok a személyek, akiknek több 
munkája is van megvalósítani a munka-magánélet 
egyensúlyát?   

Hipotézis

• Azok a személyek, akik családi és szervezeti 
támogatást kapnak, könnyebben meg tudják 
valósítani a munka-magánélet egyensúlyát, mint 
azok, akik nem rendelkeznek ilyen támogatással.
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Probléma 
definiálása

Kutatási 
kérdés

Hipotézis 
alkotása

Módszertan 
kiválasztása 
(problémához 
igazodva)

Adatgyűjtés 
módszere

1. Kutatási problémából → hipotézisek alkotása
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Adatgyűjtés 
módszerének 
kiválasztása

Adatok 
kiértékelésének 
módszere

Adatgyűjtés

Kiértékelés 
elvégzése 
(eredmények)

Következtetések 
(reflektálás  a 
hipotézisekre) és 
további kutatási 
javaslatok

1. Kutatási problémából → hipotézisek alkotása
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• Hipotézis:
– „Egy bizonyítást igénylő állítás vagy feltételezés a kutató 

számára érdekes tényezőkről vagy jelenségekről.”

– Csak a szakirodalom áttanulmányozása után!

– Általában egy feltételezett kapcsolat
2 vagy több változó között.

– Típusai:

• Nullhipotézis: nincsen kapcsolat a változók között.

• Alternatív hipotézis irány megjelöléssel.

• Alternatív hipotézis irány megjelölés nélkül.

1. Kutatási problémából → hipotézisek alkotása
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Mi az ami kerülendő a hipotézis alkotásánál?

– Ne tartalmazzon evidenciákat, közhelyeket.               
(Pl.: „A sport segít a beilleszkedésben.”)

– Ne legyen túláltalánosított, nem elég konkrét. 
(Pl.: „Összefüggés várható az emberek kora és 
tanulási képességei között.”)

1. Kutatási problémából → hipotézisek alkotása
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2. Kutatásmódszertan
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2. Kutatásmódszertan – KVANTITATÍV / KVALIT.
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2. Kutatásmódszertan – a VÁLTOZÓK
• Független változó: 

– amelynek változtatását a vizsgálat                                          
vezetője szándékosan idézi elő                      

– Ennek hatását vizsgáljuk. 
– AKTÍV! Ez az ok!
– (pl.: doppingszer használat). 

• Függő változó: 
– amely a független változó hatására változik. 
– PASSZÍV! Ez az okozat!   
– (pl.: sportteljesítmény)

• Olyan változókat kell mérésre vagy megfigyelésre választani, 
amelyek alkalmasak a hipotézisek megválaszolására. 
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2. Kutatásmódszertan – ADATGYŰJTÉS

• VIZSGÁLAT: egyetlen alkalommal végzett mérés vagy 
megfigyelés. Cél: állapotfelmérés, eredmények standard-
ekhez viszonyíthatóak.                                                                      
(Pl.: „Élsportolók étkezési szokásai napjainkban.”)

• KERESZTMETSZETI VIZSGÁLAT: egyszeri vizsgálat több 
szempont alapján megkülönböztetett mintával.                            
Cél: aktuális összehasonlítás. (Pl.: „UP korú, különböző
sportágat űző élsportolók étkezési szokásai napjainkban.”)

• HOSSZMETSZETI VIZSGÁLAT:                                                           
ismétlődő vagy folyamatos adatfelvétel. 

• LONGITUDINÁLIS VIZSGÁLAT: .Olyan ismétlődő 
adatfelvételek, melyek időről időre ugyanazon megfigyelési 
egységekre terjednek ki (Pl.: „Sportági képességpróbák”). 
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2/1. Kvantitatív kutatásmódszertan - kérdőív

Adatgyűjtés – kérdőíves vizsgálat (survey)

• Az egyik leggyakrabban használt módszer

• Alkalmazható felderítő, leíró és elemző kutatások 

módszereként is

• Az elemzési egység ilyenkor elsősorban az egyén

• Cél: a megfelelő kérdésekkel, jól kialakított 

kérdéssorral nyerjünk információt a kutatás tárgyáról, 

a vizsgált célcsoportról, a feltárni kívánt jelenségről-
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2/1. Kvantitatív kutatásmódszertan - kérdőív

A kérdőíves kutatás lépései
1. Kutatási terv

• Mit szeretnénk vizsgálni?

• Előzetes információk a kutatás tárgyáról

• Hipotézis

• Populáció, minta

2. Kérdőívkészítés

• Használt fogalmak definiálása (konceptualizálás)

• Fogalmak mérhetővé tétele (operacionalizálás)

3. Mintavétel

4. Próbakérdezés (pilot study), adatfelvétel

A próbakérdezés során dől el, hogy a vizsgálathoz megfelelő 

kérdezési módot, kérdésformát, válaszvariációt, a kérdések helyes sorrendjét
alkalmaztuk-e?

5. Adatfeldolgozás és elemzés
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2/1. Kvantitatív kutatásmódszertan - kérdőív

Kérdőívek típusai

1. Önkitöltős
A válaszadó maga tölti ki a kérdőívet
Pontos, egyértelmű megfogalmazás, esetleg kitöltési útmutató

Postai úton (15-20% visszaérkezés!) – kísérőlevél csatolása! 
(névtelenség, önkéntesség)
Személyesen csoportnak átadott

2. Kérdezőbiztos segítségével
Személyes megkeresés – magasabb válaszolási hajlandóság

- megfigyelést végezhet
- kártyafüzet a résztvevőknek a válaszlehetőségekkel

3. Telefonos lekérdezés
Max. 15 perc, a vizsgált célcsoport nem minden tagja érhető el

4. On-line kérdőívek
Weboldalon való elhelyezés – legegyszerűbb, legolcsóbb, leggyorsabb, 
de korlátozott…
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2/1. kvantitatív kutatásmódszertan - kérdőív
A kérdőívszerkesztés folyamata
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2/1. kvantitatív kutatásmódszertan - kérdőív
Kérdéstípusok – Nyitott és zárt kérdések
1.)  Zárt kérdések
A feltett kérdés után előre meghatározott válaszlehetőségeket kínálunk fel:

• Teljesség elve:
A felkínált válaszlehetőségek fedjék le a lehetséges válaszok teljes körét 

• Kizárólagosság elve
Két válaszlehetőség között nem lehet átfedés

Lehet:
Dichotóm (két kategória közül választhatnak) 
Szelektív (minimum 3 felkínált válaszlehetőség)
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2/1. kvantitatív kutatásmódszertan - kérdőív
Kérdéstípusok – Nyitott és zárt kérdések
1.)  Zárt kérdések
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2/1. kvantitatív kutatásmódszertan - kérdőív
Kérdéstípusok – Nyitott és zárt kérdések

2.) Nyitott kérdések

3.) Félig nyitott kérdések
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2/1. kvantitatív kutatásmódszertan - kérdőív
Kérdéstípusok – skálák

Osgood-féle skála: 
A vizsgált jelenség egyes dimenzióinak intenzitását is méri. 
– ellentétpárok megfogalmazása
Pl.: munkahelyi elégedettség mérése:
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2/1. kvantitatív kutatásmódszertan - kérdőív
Kérdéstípusok – skálák
Likert skála
Egy állítás kapcsán jelölik az egyetértés mértékét (a 
„nagyon egyetértek”-től az „egyáltalán nem értek egyet”-ig)
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A kérdőívszerkesztés általános szabályai
– Érthetőség, egyszerűség: lehetőleg ne összetett mondatok, idegen 

szavak és túl udvarias mondatok kerülése
– Olyat kérdezzünk, amiről lehet információjuk
– Befolyásoló kérdések kerülése

„Ugye egyetért azzal, hogy…”
– Kérdések, válaszlehetőségek sorrendjének fontossága
– Válaszmegtagadás lehetőségének biztosítása (nem tudom)
– Időpont (pl.: választások előtt-után?)
– Intim kérdésekre önkitöltős legyen 

(magas válaszmegtagadási arány)
– Hosszúság
– Elérhetőség megadása
– Próbakérdezés fontossága!

3 féle hiba: formai (elütés, helyesírás, szerkesztés); 
tartalmi (felesleges, nem értelmezhető kérdések); 
logikai (nincs releváns válaszlehetőség, sorszámok)

2/1. kvantitatív kutatásmódszertan - kérdőív
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Kérdőív felépítése
Bevezető kérdések

Ráhangoló, bizalommal teli légkör
Felvilágosító kérdések (Hallott-e már a...)

Főtéma kérdései
- Az operacionalizáció során megfogalmazott kérdéseket tesszük fel

Általánostól a speciális felé érdemes haladni (pl. diákhitel: általában a 
véleményük, majd: igényelt-e, milyen futamidőre…)

- Kérdésblokkok (ha homogén módon elkülönülnek, érdemes átvezető 
szöveggel összekötni – „Szeretnék néhány kérdést feltenni az Ön anyagi 
viszonyaival kapcsolatban azzal a céllal, hogy a kutatás friss információval 
szolgáljon a magyarországi pedagógusok anyagi helyzetéről.”)

Demográfiai kérdések
Nem, iskolai végzettség, stb.

2/1. kvantitatív kutatásmódszertan - kérdőív
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Elkövethető hibák
1. Logikai hibák

– Alternatívák halmozása hibás

– Hibás választási igény

– Hibás teljességi igény

2. Fogalmak jelentésével kapcsolatos hibák

3. Nem világos, kire vonatkozik a kérdés:

(„Jó ötletnek tartaná-e, egy riasztórendszer kiépítését beteg családtagjai részére?”)

1. Nem megfelelő periódusra kérdezünk („Mennyit keres Ön egy  héten?”)

2. Kényes téma nem megfelelő megfogalmazása

3. Bántó kérdés (pl.: 10 Millió Ft feletti bankbetét)

4. Kérdések sorrendje (kényesebb kérdés ne elől!)

5. Sugalmazó kérdés

6. A kérdezett nem kompetens a kérdésben

7. Tagadó kérdés- duplán tagadó kérdés (az állítás tagadást tartalmaz)

2/1. kvantitatív kutatásmódszertan - kérdőív
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Példák 
hibákra!

2/1. kvantitatív kutatásmódszertan - kérdőív

Nem mindenkinek 
releváns kérdés

Sugalmazó kérdés

kérdéshalmozás
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2/2. kvalitatív kutatásmódszertan - interjú
• Azok a kutatások sorolhatók a kvalitatív módszerek közé, 

amelyek egy-egy ember vagy embercsoport gondolkodását, 
reakcióit segítenek megérteni. 

• Ezek az adatok nem számszerűsíthetők, tehát nem 
megbízhatóak, viszont érvényességük nagyon magas. 

• A személyes jelenlét miatt olyan kérdésekre is választ lehet 
kapni ennek a módszernek az alkalmazásával, amelyekre a 
kvantitatív kutatásnak nem feltétlenül van vagy nincs rálátása. 

• Az eljárásmód nem ragaszkodik az előre, mereven megírt 
kérdéssorozathoz. Lsd.:

• strukturált

• félig strukturált

• strukturálatlan interjú

Készítette: Nagy Kinga, Rekreáció Tanszék



2/2. kvalitatív kutatásmódszertan – interjú példa
„5.1.1. A mélyinterjú menete és körülményei
Tamás Krisztiánnal, a BSI marketing vezetőjével, készítettem el a
mélyinterjút. Azért esett rá a választásom, mert ő a Sportiroda marketing,
PR és kommunikáció vezetője, egyben látja el ezeket a feladatokat, ezért
összességében látja át a BSI működésének azt a területét, amely a
diplomadolgozatom szempontjából releváns. A mélyinterjú kérdéseit előre
megírtam, azonban ez a beszélgetés folyamán kibővült, új témák is
megjelentek, amely által végeredményben egy félig strukturált riport
készült el (1. melléklet).

A mélyinterjú időpontját 1 hónapig szerveztem. Nem volt könnyű 
felvenni a kapcsolatot Tamás Krisztiánnal, hiszen ő a BSI egyik legfelsőbb 
vezetője, így az összes rendezvényen jelen kell lennie, figyelemmel kell 
kísérnie a történéseket. Az interjúból kiderült, hogy a BSI nem csak 
futóversenyek, de egyéb (kerékpár, úszás, fitnesz) események rendezésével 
is foglalkozik, összesen 30 különböző versenyük van egy évben. A fő 
profiljuk azonban a futó események rendezése, ezen belül is a maratonoké, 
félmaratonoké.” 
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3. Formai követelmények
Ábrák és táblázatok szerepeltetése a dolgozatban

Kerülje a következőket!!!
•5 soros fejezetek
•Táblázat ≠ ábra, Kép ≠ illusztráció
•Szkennelt ábra, táblázat ≠ saját készítés
•Egy adatsorra NEM készítünk táblázatot és ábrát 
is!!!!

=> ezeket a MELLÉKLETBE tegyük.
•ábrát főszöveg mellé bedobva, „illusztrációnak”, 
pláne olyat nem, 
–amire nem vonatkozik a főszöveg elemzése !!!
–főszöveg közé beszúrt ábra.
–Az ábra csak akkor kell a főszövegbe, ha a szövegben 
hivatkozunk rá, pl. elemzünk egy logót, 
kördiagrammot, megoszlást. Csupán „dekorációnak” 
nem szabad berakni!!!  

•  Az idősor vagy időpont feltüntetése, 
amelyre az adatok vonatkoznak

• Forrás ( saját szerkesztés … adatok alapján)
• Jelmagyarázat
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3. Formai követelmények - Tartalomjegyzék
Köszönetnyilvánítás
1. BEVEZETÉS
2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1. A turizmus kialakulása, általános meghatározása
2.2. Magyarország turizmusának alakulása

2.2.1. Történeti áttekintés
2.2.2. Magyarország turizmusának céljai, lehetőségei

2.3. A turizmus keresleti oldalának jellemzői
2.3.1. Aktív és passzív turizmus
2.3.2. Motiváció a turizmusban

2.4. A sportturizmus jellemzése
2.4.1. A sportturizmus középpontját alkotó személyek, kapcsolatukat befolyásoló
tényezők

2.5. Magyarország sportturizmusa
2.5.1. Magyarország aktív, passzív sportturisztikai termékei

2.6. A futóturizmus kialakulása, megjelenése az idegenforgalomban
2.6.1. Futóturizmus Magyarországi helyzete

2.7. Budapesti Sportiroda működése, versenyeinek résztvevői
3. HIPOTÉZISEK
4. CÉLKITŰZÉS
5. KUTATÁSI MÓDSZEREK

5.1. Kvalitatív módszer
5.1.1. A mélyinterjú menete és körülményei

5.2. Kvantitatív módszer
5.2.1. A félmaratonisták, maratonisták turisztikai szolgáltatásait vizsgáló kérdőív

6. EREDMÉNYEK, Megbeszélés
7. KÖVETKEZTETÉS, JAVASLAT
ÖSSZEFOGLALÓ
Irodalomjegyzék
Nyomtatott és elektronikus szakirodalom:
Egyéb források:
Mellékletek
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Köszönjük a figyelmet!
SOK SIKERT ÉS KITARTÁST 

KÍVÁNUNK AZ ÍRÁSHOZ! 
Kérdéseikkel kérjük keressék 
meg saját témavezetőjüket

a konzultációs időpontokban.


