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Bertáné Németh Ágnes –  –  Farkasné Kurucz Zsuzsanna
B. N. Á.: könyvtáros, KTK Kari Könyvtár
F. K. ZS.: docens, tanszékvezetõ helyettes, 
KTK Ipargazdaságtani Tanszék

Tükörben a szakdolgozatok
„A legfontosabb, amit a könyvtár felajánlhat az oktatásnak:
magának a könyvtárhasználatnak az elsajátítása… A könyvtár
egyetemes segítõje lehet az oktatásnak minden tantárgyban,
de csak akkor, ha felkészülten veszik igénybe, kihasználják
információs lehetõségeit.”

Varga Balázs

A szakdolgozat elkészítése a diploma elnyerésének feltétele a felsõoktatási intézmé-
nyekben. Szakdolgozatot kell írni, miközben a hallgató végzi „rendes”, egyetemi ta-
nulmányait, ha teheti, külföldi ösztöndíjjal más országok egyetemeit látogatja, igen

gyakran igyekszik szakmai gyakorlatra szert tenni, nyelveket tanul, és ma már az is jel-
lemzõ, hogy munkát vállal, rész- vagy teljes munkaidõben.

A mai magyar egyetem tömegegyetem, ahol a hallgatók már alig rendelkeznek szabad-
idõvel. Az évfolyamok létszáma magas, a szakdolgozatot vezetõ tanár menedzselése ne-
hezen biztosítja a személyes, folyamatos (tudományos) kutatási témával való foglalko-
zást. A szakdolgozatírást a képesítési követelmények elõírják, annak tartalmi és formai
követelményeit az egyes intézménytípusok rögzítik. Színvonalas szakdolgozatot kell ké-
szíteni, amely számtalan részfeladat teljesítése után eljuttathatja szerzõjét a sikeres dip-
loma megszerzéséhez.

A „termék” elkészítéséhez hathatós segítséget kaphat a jelölt néhány szakkönyvbõl,
kézikönyvbõl.* A segítséget érdemes igénybe venni. A könyvekben azonban ezek csak
észrevételek formájában jelennek meg, a dolgozatot mindenkinek saját magának kell
megírnia. Az alábbi rövid cikkben tapasztalatainkat szeretnénk közreadni arra vonatkozó-
an, hogyan is néznek ki az intézményünkben készült szakdolgozatok irodalomjegyzékei.

A NAT (Nemzeti Alaptanterv) és a kerettantervek követelményrendszere szerint a 9.
évfolyamon „…szövegfeldolgozás jegyzeteléssel, cédulázással… hivatkozások alkalma-
zása, forrásjegyzék készítés.” (2), míg a 10. évfolyamon „a forrásfelhasználás etikai sza-
bályai (idézés, hivatkozás)”, valamint „az írásmû formai, szerkezeti elemei (forrásjegy-
zék, jegyzet)” szerepelnek követelményként. (3)

Az ötéves egyetemi képzésben részt vevõ hallgatók az ötödik év végére elkészítik
szakdolgozataikat. Így a hallgató tanulmányai során egy alkalommal szembesül a fel-
adattal, hogy ismereteit, gondolatait összefoglalva írásban fejtse ki. Hogyan írjunk tudo-
mányos dolgozatot? Hogyan idézzünk? Hogyan hivatkozzunk? A fenti dilemmákkal
minden egyetemista találkozik. De vajon megfelelnek-e a dolgozatok az alapvetõ formai
követelményeknek? Kapnak-e kellõ felvilágosítást, segítséget a szakdolgozat elkészíté-
séhez a hallgatók? E kérdésekre szeretnénk választ keresni. 

A PTE Közgazdaságtudományi Karán 2001-ben végzett egyetemisták dolgozatait
használtuk fel, hogy képet kapjunk ez irányú felkészültségükrõl. Minden dolgozatnál
csak az irodalomjegyzéket néztük meg, ez alapján el tudtuk dönteni, hogy mely dolgo-
zatok feleltek meg a legalább minimális formai elvárásoknak. Három kategóriát állítot-
tunk fel: megfelelõ, nem megfelelõ, elfogadható. Megfelelõ az irodalomjegyzék, ha a
kötelezõ adatok szerepelnek, a könyveknél hiányzik az oldalszám jelölése, betûrendes
vagy dokumentumtípusok szerinti jegyzék készül, idõnként hiányzik a folyóiratok ol-
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dalszáma. Nem megfelelõ az irodalomjegyzék, ha a források visszakereshetõsége nem
lehetséges, áttekinthetetlen a felsorolás, nincs betûrend. Elfogadható, ha az adatok idõn-
ként hiányosak, a következetesség elmarad. Az eredményt az alábbi táblázatban foglal-
tuk össze.

tanszék                                                    leadott dolgozatok     megfelelõ       nem megfelelõ     elfogadható
száma 

gazdaságelméleti tanszék 59 7 44 8

marketing tanszék 35 16 8 11

vállalati gazdaságtan és számvitel tanszék 23 8 6 9

vezetési és szervezési tanszék 37 26 3 8

összesen:                                                           154 57 61 36

1. táblázat. A vizsgált irodalomjegyzékek elfogadhatósága (%)

Elsõ ránézésre megállapíthatjuk, hogy a szakdolgozatok 40%-ának nem elfogadható
az irodalomjegyzéke. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a még elfogadhatónál is vannak
komoly hiányosságok, s ami megfelelõ, az sem hibátlan. A továbbiakban részletesen sze-
retnénk kifejteni tapasztalatainkat.

Elõször is azonban tisztázni kell, hogy mi a hivatkozás, jegyzetek és felhasznált iroda-
lom fogalma, mivel fogalomzavart fedeztünk fel a hallgatók körében.

A hivatkozások az adott szakirodalomból szó szerint vagy tartalmilag idézett gondo-
latok forráshelyére utalnak a bibliográfiai leírás követelményei szerint. Közvetlen kap-
csolatot hoz létre a szövegben idézett gondolat és a mû bibliográfiai adatai között.

A jegyzetek az idézetek forrásának megjelölésére, a szövegben tárgyalt téma más bib-
liográfiai hivatkozásokkal való megerõsítésére, külsõ vagy belsõ utalásokra, a szövegben
zavaróan ható utalások közlésére, a szövegben szereplõ állítások bõvebb kifejtésére, a
szövegben elõforduló megállapítások korrigálására, fordítás vagy eredeti változat közlé-
sére, az idézetek „feloldására” szolgálnak, de ezek sohasem lehetnek túl hosszúak. 

Szakdolgozatnál célszerû, hogy hivatkozásjegyzék csak akkor készüljön, ha öt vagy
annál kevesebb a hivatkozások száma, ennél nagyobb számú hivatkozás esetén a lap al-
jára kerüljön a hivatkozás.

A jegyzetekben általában a szerzõ neve áll elsõ helyen, majd a mû címe, egyéb adatai
és az oldalszám következzen.

A felhasznált irodalom azon forrásoknak a pontos bibliográfiai adatokkal megjelölt
listája, amely tartalmazza az összes megkeresett mûvet, amelyet felhasználtunk a dolgo-
zat elkészítésénél. Az irodalomjegyzéket a dolgozat végén felhasznált irodalomként so-
roljuk fel. Ha egy szerzõtõl több mûvet is fel akarunk tüntetni, akkor a mûvek kiadási év-
száma határozza meg a sorrendet. Nem hoz létre közvetlen kapcsolatot a dolgozat szöve-
ge és a mûvek könyvészeti adatai között.

A hivatkozások jegyzéke tartalmában különbözik a felhasznált irodalom jegyzékétõl.
Mindkettõ bibliográfia, ám a „Felhasznált irodalom” fejezet bõvebb a „Hivatkozások
jegyzéke” fejezetnél. Célja, hogy tájékoztatást nyújtson mindarról az irodalomról, ame-
lyet a dolgozat megírásához valamilyen szinten felhasznált a hallgató.

Ezek után tekintsük át, hogyan kell megadni a bibliográfiai adatokat. A bibliográfiai
leírást 1982 óta Magyarországon is érvényes könyvtári szabványok alapján mutatjuk be.
A könyvek formai feltárását az „MSZ 3424/1-78 Bibliográfiai leírás. Könyvek” (4) címû
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szabvány,  az idõszaki kiadványok leírását az „MSZ 3424/2-82 Bibliográfiai leírás. Idõ-
szaki kiadványok” (5) szabvány írja le. Minden dokumentumtípus leírásáról külön szab-
vány rendelkezik. A tudományos munkákban a bibliográfia és a hivatkozások lényege az
egyértelmû azonosíthatóság és visszakereshetõség. 

Bibliográfiai tétel megadása könyvek esetén

A hivatkozások, jegyzetek, az irodalomjegyzék alapegysége a bibliográfiai tétel. A
bibliográfiai tétel könyvek esetében az alábbi adatokból áll: a szerzõ vezeték- és kereszt-
neve, a mû címe és alcíme, a kiadás száma, a megjelenés helye, a kiadó, a kiadás éve, ol-
dalszám.

Pl.: Telkes József: Karrierkönyv a megérdemelt érvényesülésért. Bp.: Kódexpress Kiadó, 1994. 255 p.
Klein Sándor: Munkapszichológia. 1. köt. Bp.: SHL Hungary Kft., 1998. 477 p.

Ez lenne a helyes eljárás könyvek esetén. Vizsgálódásaink során megállapítottuk, hogy
a közgazdász hallgatók gyakran helyezkedtek szembe a fenti szabályokkal. A szabályo-
kat többnyire célszerû elfogadni, hiszen éppen ezek ismerete és betartása mutatja meg,
hogy „ide valók” vagyunk. Ha valaki meg akarja sérteni a szabályokat, szembe akar he-
lyezkedni velük, ismerni akkor is kell azokat, esetleg bemutatni korlátozó szerepüket, bi-
zonyítani megalapozatlanságukat. Egyet azonban nem vethetünk el: mindig pontos infor-
mációt kell szolgáltatnunk, és nem sérthetjük meg a korrektség szabályait. Lássunk né-
hány példát arra, hogy a dolgozatokban hogyan szerepel a leírás:

Andorka Rudolf  Bevezetés a szociológiába, Osiris Kiadó
Természettudományi kislexikon, Akadémiai Kiadó, 1989.
Szentes Tamás: Egyenlõtlenségek és egyensúlytalanságok a világgazdaságban
Balogh László, Bánfi Tamás, Boros Imre, Hagelmayer István, Ligeti Sándor, Marmoly Judit,
Sulyok-Pap Márta, Surányi György, Száz János, Turján Sándor, Zelkó Lajos: Pénzügytan II.,
Tanszék Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft, Budapest, 1999

E. Dimson – International Management Portfolio
Szerzõ: Hoványi Gábor Cím: Menedzsment tanácsadás/Hoványi Gábor
Megjelenés: Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1997
Dr. Zeller Gyula: Marketing, JPTE, Pécs, 1999. (7.5.)
Új magyar lexikon, tizedik változatlan lenyomat, Akadémiai Kiadó, Budapest 1960

A termodinamika elsõ fõtétele;
A termodinamika második fõtétele;
Autotróf szervezetek;
Heterotróf szervezetek

A fenntartható turizmus fejlesztése
Irányelvek a turizmus tervezõinek és szervezõinek
Geomédia szakkönyvek, Piac és elemzés, Budapest 2000.

A példaként említett források valójában nem segítenek az olvasójuknak, mert nagyon
hiányosak és következetlenek. A helytelen leírások után néhányat szeretnénk helyesen
bemutatni:

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Bp.: Osiris Kiadó, 2000. 315 p.
Szentes Tamás: Egyenlõtlenségek és egyensúlytalanságok a világgazdaságban, reformtervek és 

gyakorlati intézkedések enyhítésükre. Bp.: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem,
1991. 120 p.

Balogh László et al.: Pénzügytan. Egyetemi tankönyv. 2. köt. 2., jav. kiad. Bp.: Tanszék Kft., 
1999. 256 p.

Hoványi Gábor: Menedzsment tanácsadás. Pécs: JPTE, 1997. 397 p.
Inskeep, E.: A fenntartható turizmus fejlesztése. Irányelvek a turizmus tervezõinek és szervezõinek.  

Bp.: Geomédia, 2000. 185 p.
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Bibliográfiai tétel megadása folyóiratcikkeknél

A megadás helyes sorrendje: a szerzõ neve, a cikk címe, egyenlõségjel (=), a folyóirat
neve, évfolyam, év,  hónap (vagy szám), oldalszám.

Pl.: Bõgel György: A vagyon esténként hazamegy. = Vezetéstudomány 29. évf. 1998. 1. sz. 22-27. p.
Hary Judit: A szakmai siker feltételei. = Humánpolitikai Szemle 8. évf. 1997. 6. sz. 89-92. p.

A kutatás mások számára is hasznos dolgokat fogalmaz meg. Követhetõ és ellenõriz-
hetõ a mondanivaló. Ez vonatkozik a bibliográfiai források megjelenítésére is. Próbálják
meg használni, megkeresni az alábbi cikkeket! Íme, ami a dolgozatban látható:

HVG, XXIII. évf., 18. Szám
Tánczos Lászlóné (1994): A közlekedés társadalmi költségeinek internalizálása, 

Közlekedéstudományi Szemle, 1994/11
Figyelõ, (1999) 14. szám (április 8.) BKV járatok Gebinben? Magánszféra bevonása 

a tömegközlekedés mûködtetésébe. (19.oldal)
Egészségügyi gazdasági szemle

Mikola József: Praxisorientált egyészségügyi ellátás, 1997/5
Rékassy Balázs: Reális alternatíva-e a privatizáció? 1999/2

HVG
Molnár Patrícia: Rendelõ a lelke – Gyógyításfinanszírozás, 2000. február 26.
Heti Világgazdaság, 1993. május 22.  72-73.oldal

1998. január 10.  58-60.oldal
1998. március 14.  85-88.oldal

Bank és Tõzsde, 2000.08.09.: Mi lesz veled magyar tõkepiac
Népszabadság,  2001.02.23.: Jön az uniós tõzsdei útlevél (14.old.)
Világgazdaság, 2000.12.18.: Sávszélesítés elõtt? (9.old.)
A háló városa (Figyelõ melléklet)
Bank és Tõzsde – Homonnay Ádám cikke
Bank és Tõzsde – 2000. 47.szám
P.B. Evans and T.S. Wurster: ’Strategy and the new economics of information’
Harvard Business Review
Direktbanking: pro und contre IN Die Bank 2/96 P. 112–113
MNB jelentések
Görözdi Zsuzsanna  (1993): A jövedéki törvény, Pénzügyi Szemle
Világgazdaság: Hegedûs Miklós: Benzinár s ami mögötte lehet…

Energia: Folyik a térségi koncentráció
Makrógazdaság: Lesz-e új beruházási boom?

Meth, Delia – Cohn: The M and A market; Business Central Europe Nov. 2000

A helytelen leírások után néhányat szeretnék helyesen bemutatni:

Tánczos Lászlóné: A közlekedés társadalmi költségeinek internalizálása. = Közlekedéstudományi 
Szemle 44. évf. 1994. 11. sz. 389-397. p.

K. Tóth László: BKV járatok Gebinben? = Figyelõ 43. évf. 1999. 14. sz. 19. p.
Nagy Gábor: Áramlási sebesség. = Heti Világgazdaság 15. évf. 1993. 21. sz. 72–73. p.
Farkas Péter: Váltó láz. = Heti Világgazdaság 20. évf. 1998. 1. sz. 58., 60. p.
Régi jó régiók. = Heti Világgazdaság 20. évf. 1998. 10. sz. 85–88. p.
Banyár László – Bárány Péter: Mi lesz veled, magyar tõkepiac? = Bank és Tõzsde 8. évf. 2000. 

32. sz. 1., 4–6. p.
Görözdi Zsuzsanna: A jövedéki törvény. = Pénzügyi Szemle 37. évf. 1993. 7. sz. 524–531. p.

Bibliográfiai tétel megadása könyvfejezetek, kongresszusi akták, 
gyûjteményes mûvek esetén

A szerzõ neve, a cím, in, a kötet szerzõi, a kötet címe, a kötet száma, hely, kiadó, év,
megadása után a feldolgozott rész oldalszáma következik.
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Pl.: Kovács Géza: Gimnazisták olvasói szokásai. In: Nagy Péter (szerk.):
Tanulmányok az olvasó ifjúságról. 2. köt. Bp.: Móra, 1990. 625–670. p.

Egyéb mûvek bibliográfiai leírása

Gyakran hivatkozunk kéziratokra, szakdolgozatokra, kutatási jelentésekre, szabadal-
makra, szabványokra. Kéziratoknál, jegyzeteknél, szakdolgozatoknál az adatok sor-
rendje: szerzõ, cím, alcím, a kézirat jellege, hely és évszám. Ha az egyetemet, fõiskolát
is meg akarjuk említeni, akkor a kézirat jellege után tegyük kerek zárójelbe. Szabvá-
nyoknál a szabványszámot, a hatályba lépés évszámát és a szabvány címét adjuk meg.
Szabadalmak esetén a szabadalom tulajdonosának neve, a találmány címe, a feltalálók
neve, az ország neve és a szabadalom száma, majd a szabadalom megjelenésének kelte
is megadandó adat.

Konferencián elhangzott, de nem publikált kéziratra is hivatkozhatunk, ha hozzáférhe-
tõ. Ilyenkor a bibliográfiai tétel tartalmazza a szerzõ nevét, az írás címét, a konferencia
címét, helyét és idejét.

Elektronikus források irodalmi hivatkozása

Az anyagok állandó „mozgásban”, átalakulásban vannak (a szerzõ a hálózatról akár le
is veheti), ezért célszerû a forrás helyének megjelölése mellett megadni azt az idõpontot,
amikor a hivatkozott szöveget az Interneten találtuk. Ha van szerzõi név, akkor illik azt
is megadni. A közölt adatok hitelessége e forrásfajtánál nem garantált.

Pl.: Neked mi a karrier?   http://www.karrier.hu/cikkek/miakarrier.hitm (2000.10.20.)
Bodnár Kriszta – Nagy Ildikó Emese: Ismerõs sem árt a diploma mellé. http://www.magyarh…/
Archivumindex.php3?cikk (2000.06.23.)

Néhány példa internetes hivatkozásokra:

www.elender.hu/doki
www.fakoosz.hu
www.praxispiac.hu
www.mnb.hu

Nagyon sok esetben más adat nem szerepel a leírásban.

Az adatok leírásának problémái

A szöveges dokumentumoknál a szerzõ általában egy vagy több személy. Ez utóbbi
esetében jelentkezik a szerzõk megjelenítésének nehézsége. Az egyetemi rangokat, tudo-
mányos fokozatokat nem írjuk le! Ha két szerzõje van a mûnek, mindkét nevet közölni
kell abban a sorrendben, ahogyan a könyv címoldalán található. Ha három vagy több
szerzõje van a mûnek, csak sorrendben az elsõt szokás leírni, a többi nevet az „et al.” (je-
lentése: és a többiek) helyettesíti. A szerzõk nevét úgy kell megadni, ahogy a forráson
szerepelnek. A külföldi szerzõk nevénél is tartjuk magunkat ahhoz, hogy elsõként a szer-
zõ vezetéknevét tüntetjük fel. Az idegen szerzõk keresztnevét általában elég csupán a
kezdõbetûvel jelölni. Ha a dokumentumban nincs szerzõ megadva, a leírást rögtön a cím-
mel kezdjük. Ha többkötetes mûrõl van szó, mindig arab számmal adjuk meg.

A kiadót és a kiadás helyét csak könyveknél szoktuk megjelölni, a folyóirat neve álta-
lában utal a megjelenés helyére is. Egyes dokumentumokon nincs megjelölve a kiadás
helye vagy a kiadó. Ilyenkor a hivatkozás megfelelõ helyén a „hely nélkül” vagy a neki
megfelelõ „h.n” rövidítéssel, a kiadó megjelölésének hiánya esetén pedig az „ismeretlen
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kiadó” megjelöléssel élhetünk. Amennyiben a kiadás évét nem tüntették fel, megjelöljük,
hogy évszám nélkül, illetve alkalmazzuk az „é.n.” rövidítést.

A kiadásjelzést csak akkor kell közölni, ha a könyv nem az elsõ kiadás (pl. 3. átdolg.
kiad.).

Az oldalszám megadásának nehézsége gyakran felmerül a szakdolgozatíráskor. Az ol-
dal jele: p., a pagina latin szó rövidítése és az o., oldal egyaránt használható, de a pagina
szót részesítjük elõnybe. Angolszász hatásra Magyarországon is elterjedt, hogy a pagina
(p.), paginae (pp.) jelzés megelõzi az oldalszámot. A magyar hagyományoktól ez a for-
ma idegen, lehetõleg a magyar könyvekben és folyóiratokban ne használjuk.

Ezen kívül még meg kell említenünk az irodalomjegyzék leírásának kérdését. Nagyon
sok hallgató a sorszámozott irodalomjegyzéket részesítette elõnyben dolgozata elkészí-
tésekor. Az MSZ ISO 690-es szabványa szerint „a bibliográfiai hivatkozások jegyzékei-
ben a hivatkozásokat rendszerint az elsõ adatelem betûrendjében vagy a szövegbeli idé-
zettség számsorrendjének megfelelõen kell elrendezni”. (6) A sorszámozott bibliográfiá-
ban a hivatkozásokat elsõ elõfordulásuk sorrendjében számozzuk meg. A dolgozatok
szövegében lévõ sorszámokat összevetettük az irodalomjegyzékkel, de kapcsolat nem fe-
dezhetõ fel közöttük. Ebbõl következik, hogy folyamatosan számozták és írták mellé az
irodalmakat, holott a betûrendes megoldás a szabályos.

Az irodalomjegyzék közlési módja függ annak hosszúságától. Rövid, 2–3 oldalas
jegyzék esetén a szerzõk betûrendje szerint kell a forrásokat sorba rendezni. Hosszabb,
6–8 oldal irodalomjegyzék esetén csoportosítani kell a forrásokat a következõ sorrend-
ben: magyar nyelvû könyvek; magyar nyelvû cikkek; egyéb magyar nyelvû források;
idegen nyelvû könyvek; idegen nyelvû cikkek. Csoportosítással több dolgozatban talál-
koztunk, bár nem a sok irodalom vezérelte a szerzõt. Folyóiratcímek szerinti csoportosí-
tás is elõfordult, ami teljesen szabálytalan, nem beszélve a hiányosságokról. 

Pl.: Világgazdaság: Hegedûs Miklós: Benzinár s ami mögötte lehet…
Energia: Folyik a térségi koncentráció
Makrógazdaság: Lesz-e új beruházási boom?

(Ezekbõl az adatokból hogyan lehet visszakeresni, egyértelmûen azonosítani a szerzõ által használt 
irodalmat?)

Az oldalszámok közlése nem jellemzõ a dolgozatokra, pedig folyóiratoknál ez kötele-
zõ. A hivatásra való felkészülés közben a szaktudás megszerzése mellett a korábbinál jó-
val nagyobb gondot kellene fordítani arra is, hogy ne csak a tartalmi, hanem a formai kö-
vetelményeknek is megfelelõ mûvek szülessenek. A szakdolgozat bírálati szempontjai
között is szerepel, hogy a „felvett bibliográfiai adatok pontosak legyenek”.

Személyes véleményünk és tapasztalatunk, hogy szükséges a hallgatók tájékoztatása,
hogy felkészülten lássanak hozzá szakdolgozatuk megírásához. Tudják, hogyan kell el-
kezdeni az irodalomkutatást, mi a bibliográfiai leírás, az irodalomjegyzék ne okozzon
fejtörést, hivatkozzanak szabályosan és a formai követelményeknek is feleljen meg a dol-
gozatuk. Merjék felkeresni a könyvtárakat, használják a forráskutatás hagyományos és
számítógépes eszközeit.
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Abstract

Analysing the thesis made in 2001 at the Faculty of Business and Economics of the
University of Pécs  we would like to publish our experiences relating to the form and
appearance of bibliographies in the thesis. According to our opinion it is nesessary to
inform the students how to start writing their essay. The degree works are increasingly
attractive and exacting in their outward presence but mostly does not fulfill the require-
ments concerning citations. We put emphasis on exterior requirements such as stucture,
dissection, placing of citations and footnotes and proper bibliography. We summarized
the consequences and experience of our research. We illustrated our work with some neg-
ative examples then we published right citations as well.


