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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatának Politológus ügyekért 

felelős alelnöke, és a Politológia Bizottság fontosnak tartotta egy a szakdolgozat megírását 

elősegítő kisokos megalkotását. 

Az alábbi kisokos elsősorban az alapszakos hallgatóknak készült, de az információk a 

mesterszakos hallgatók számára is irányadóak. 

Bármilyen észrevételetek van a dokumentummal kapcsolatban, keressetek minket bátran! 

 

Milyen témát válasszunk? Ki legyen konzulensünk? 

 

A szakdolgozat megírásának legelső lépése, hogy eldöntsük, milyen témában kívánjuk a 

dolgozatunkat megírni, és ahhoz egy megfelelő tanárt választani. Fontos, hogy olyan témát 

válasszunk, ami valóban érdekel, és megfelelő mennyiségű szakirodalom áll a 

rendelkezésünkre. 

 

Amennyiben nem találtunk egy témát, vagy a témánkhoz tanárt, akkor a tanszék oktatói által 

összeállított témalista a segítségünkre szolgálhat. 

 

Ablaka Gergely 

 

1.) Nemzetközi kapcsolatok: régen és ma. A nemzetközi viszonyok elméleti 

megközelítései: klasszikus és kortárs kísérletek. Hogyan, milyen keretben értelmezhető a mai 

világpolitika? Kik a főszereplők, mik a főbb ügyek és trendek stb.  

2.) Hol a térkép közepe? A világ hatalmi rendszerének formálódása a XXI. század 

küszöbén: vajon uni, multi, vagy non-poláris világban élünk? Az USA hatalma gyengül, vajon 

kik lehetnek a kihívói, és miért? A BRICS országok felemelkedésének lehetőségei és korlátai.  

3.) A geopolitika reneszánsza. A földrajz jelentősége a politikában és „újrafelfedezése” 

a nemzetközi kapcsolatok magyarázatában. A főbb geopolitikai megközelítések és iskolák 

jellemvonásai. Geopolitikai ütközések és konfliktusok a világban a XXI. században.   
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4.) Civilizációs paradigma – kulturális konstruktivizmus az Európán kívüli 

politikákban. Például az iszlám világ és a Nyugat ellenmondásos viszonya, a vallási és 

filozófiai tanítások jelentősége (befolyása), vagy az ázsiai értékek szerepe a távol-keleti 

fejlődésben és politikában.   

5.) Modernizáció az Európán kívüli világban. A társadalmi, politikai, gazdasági 

fejlődés jellemvonásai, lépcsőfokai, gyakorlati példái. Nemzetállami keretek, intézményi 

struktúrák és mobilizáló ideológiák. Miben rejlik a keleti modell sikerének (pl. a „japán 

csoda”) kulcsa?  

6.) Politikai fejlődés az Európán kívüli világban. Afrikai, ázsiai, közel-keleti és latin-

amerikai politikai karakterjegyek, illetve esettanulmányok és komparatív elemzések. A 

politikai környezet, a történelem, az intézmények, a dinamika és a külpolitikai „önkép” 

vizsgálata.  

7.) Konfliktusok az Európán kívüli világban. Konfliktuselemzés: az afrikai, ázsiai és 

amerikai földrész egy-egy problémakörének bemutatása (esettanulmány). Például miért tűnik 

megoldhatatlannak az izraeli-palesztin konfliktus, vagy miről szól a japán-kínai szigetvita?  

8.) Demokrácia és demokratizálódás. A demokratikus rendszerek jellemzői: miért jó a 

demokrácia, pl. milyen előnyei vannak a diktatúrákkal szemben? A demokratizálódás 

elmélete és gyakorlata: hogyan és miként, milyen előfeltételek mellett lehet sikeres? 

9.) A közel-keleti politikai fejlődés kérdései. A közel-keleti rezsimek jellemvonásai és 

gyakorlati példái. Az iszlám és a demokrácia kapcsolatának kérdése: vajon a 2011-es „arab 

tavasz” milyen változásokat eredményezett a hatalmi rendszerekben?   

10.) Irán a politikában – a politika Iránban. Az Iráni Iszlám Köztársaság hatalmi 

berendezkedése, politikai karakterjegyei. A modern Irán társadalmi, gazdasági és politikai 

kérdései. Az ország helye és szerepe a világban és a régióban a XXI. század küszöbén.    

11.) Az Európán kívüli angolszász világ. Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és az 

Amerikai Egyesült Államok főbb karakterjegyei, hasonlóságuk és különbségük, illetve helyük 

és szerepük a világban. A transzatlanti együttműködés lehetőségei és akadályai.  
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12.) Biztonságpolitikai kérdések a XXI. században. A biztonság fogalmának 

megváltozása: elméletben és gyakorlatban. Például a nemzetközi terrorizmus kihívásai, a 

tömegpusztító fegyverek elterjedésének problémái, vagy egyéb globalizációs ügyek-kérdések. 

13.) Magyarország és az Európán kívüli világ. A magyar külpolitika elméleti 

megfontolásai és gyakorlati lépései a rendszerváltás utáni időszakban. A „keleti nyitás” 

politikájának eredői és esettanulmányai (pl. magyar-kínai kapcsolatok). 

+ Egyéb, személyesen egyeztetett, megbeszélt téma.  

 

 

Antal Attila 

 

1.) A magyar és a közép-kelet-európai alkotmányos rendszerváltások; 

2.) Tranzitológia; 

3.) Alkotmányozás a rendszerváltás után: az új Alkotmány kialakítására irányuló 

törekvések, az Alaptörvény megalkotása; 

4.) Jogi és politikai alkotmányosság; 

5.) Alkotmánybíráskodás; 

6.) Környezet- és energiapolitika; 

7.) Szakpolitikai témák megbeszélés szerint; 

8.) Környezeti demokrácia Magyarországon; 

9.) Demokráciaelméletek; 

10.) A közvetlen demokrácia intézményrendszere; 

11.) Deliberatív demokrácia; 

12.) Civil szervezetek a közpolitika-formálásban; 

13.) Civilek a politikában; 

14.) Jog és politika, jogpolitika; 

15.) Kormányzati hatékonyság és teljesítmény; 

16.) Hálózatelmélet és politikatudomány; 

17.) Politikai ideológiák; 
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18.) Populizmus és szélsőjobb; 

19.) Nacionalizmus. 

 

Arató Krisztina 

 

1.) A makroszintű érdekegyeztetés átalakulása Magyarországon 

2.) Munkaerővándorlás az Európai Unióban 

3.) Az Európai Unió gazdasági és politikai válsága 

4.) Diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése az Európai Unióban 

5.) Szakszervezeti szervezettség Magyarországon a rendszerváltás után 

6.) Az Európai Unió intézményi reformja az Lisszaboni Szerződés tükrében 

7.) Az EU Strukturális Alapjainak fogadása Magyarországon: a tervezés-programozás 

folyamata 

8.) A Strukturális Alapok fogadása Magyarországon  - projekt-esettanulmány 

9.) A demokrácia deficit az Európai Unióban 

10.) A tagállami demokrácia és az Európai Unió  

11.) Az EU Strukturális Alapjainak fogadása Magyarországon: az 

intézményrendszer problémái 

12.) Szupranacionális elemek a ESZAK (1951) és az EGK (1957) szerződésben 

13.) Munkaadói érdekérvényesítés az Európai Unió döntéshozatalában 

14.) Munkavállalói érdekérvényesítés az Európai Unió döntéshozatalában 

15.) Foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban  

16.) További témák egyéni egyeztetés alapján 

 

Bihari Mihály 

 

1.) A politikai pártok Magyarországon. (Valamelyik politikai párt elemzése) 

2.) A többpártrendszer kialakulása, a magyarországi pártrendszer jellemzői. 

3.) A modern pártok és pártrendszerek történeti és összehasonlító elemzése.  
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4.) A pártok gazdálkodása és pénzügyei. 

5.) A politikai kultúra fogalma, összetevői. 

6.) A politikai kultúra és a politikai értékek. 

7.) A demokrácia fogalma, tartalma, fajtái. 

8.) Demokrácia-felfogások a politikai gondolkodásban. 

9.) Parlamenti demokrácia, pártdemokrácia, a pártrendszerek demokratikus 

szerveződése a modern társadalmakban. 

10.) Politikus pályák, politikus karakterek 1945-2000 között Magyarországon. (Egy 

politikus politikai-közéleti életútjának a feldolgozása. 

11.) A sajtó a politikában – a politika a sajtóban. 

12.) Alkotmányos politikai rendszer. A modern politikai rendszerek és a modern 

alkotmányok összefüggése. 

13.) A politikai szocializáció és folyamata. 

14.) A politikai értékek tartalma és védelme az Alkotmánybíróság gyakorlatában.  

15.) A magyarországi átmenet a diktatúrából a demokráciába.  

16.) A diktatórikus szocializmus politikai-, gazdasági- és pártrendszere.  

17.) A közvetlen demokrácia funkciói, szerepe és intézményei Magyarországon.  

18.) Politikai törésvonalak a mai magyar politikai rendszerben.  

19.) A magyar politikai elit rekrutációja, összetétele és szociológiai jellemzői.  

20.) A magyar politika és hatalmi rendszer 1944-2004 között. (Valamelyik szakasz 

feldolgozása) 

Boda Zsolt 

 

1.) A civil szervezetek szerepe a globális kormányzásban 

2.) A legitimitás konceptuális és gyakorlati kérdései 

3.) Intézményi bizalom és közpolitikai eredményesség 

4.) A közpolitikai dinamikája Magyarországon 

5.) A jó kormányzás problematikája 
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G. Fodor Gábor 

 

1.) Liberális szellemű magyar politikai filozófia érvrendszere a rendszerváltás után 

2.) Konzervatív szellemiségű magyar politikai filozófia érvrendszere a rendszerváltás 

után 

3.) Van-e tradíciója a magyar politikai filozófiának? 

4.) Politikai célzatú gondolkodás és politikai filozófia elhatárolása tetszőleges példán 

illusztrálva 

5.) Az utópikus gondolkodás kritikája 

6.) A klasszikus politikai filozófia rehabilitálására tett kísérlet(ek) a modernségben 

7.) Szerzők és problémák: Strauss, Voegelin, Oakeshott, Arendt (tetszőleges 

választás) 

8.) Szerzők és problémák: Rawls, Dworkin, Hayek, Nozick, Raz (tetszőleges 

választás) 

9.) Deliberáció pro és kontra 

10.) Igazságosságelméletek és kritikáik 

 

Illés Gábor 

 

1.) Demokráciaelméletek 

2.) Politikai vezetés (elméleti dilemmák, esettanulmányok) 

3.) A politika interpretatív/diszkurzív szemléletű vizsgálata (elméleti dilemmák, 

esettanulmányok) 

4.) Michael Oakeshott és Roger Scruton konzervativizmusa 

5.) Thuküdidész mint politikai gondolkodó 

6.) Egyéni megbeszélés alapján egyéb politikaelméleti téma 
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Kiss Balázs 

 

Szakdolgozati témák BA-hallgatók számára 

1.) Egy magyar politikai párt vizuális megjelenésének az elemzése 

2.) Egy magyar politikai esemény narratív és vizuális elemzése 

3.) Egy magyar politikus narratív és vizuális elemzése 

4.) Online politikai kommunikáció 

 

Szakdolgozati témák MA-hallgatók számára 

1.) Politikai kommunikáció Magyarországon 1990 – 2015 (Részvétel az MTA TK 

Politikatudományi Intézetben futó többéves kutatásban) 

2.) Kommunikáció és demokrácia viszonya 

3.) Kommunikáció és politika a klasszikus Athénban 

4.) Politikai identitás és kommunikáció  

5.) Érzelmek és politika 

6.) Érzelmek a magyar politikai életben és kommunikációban 

7.) Vizualitás a magyar politikai életben 

 

Mándi Tibor 

 

1.) Az egyetemes politikai gondolkodás története, politikai eszmetörténet, a 

politikaelmélet története: 

 az antik politikai filozófia klasszikusai; 

 a felvilágosodás, a kora újkor és az újkor politikai gondolkodása; 

 brit és amerikai politikai gondolkodás; 

 XX. századi politikaelmélet. 

2.) Modern politika- és demokráciaelmélet: 

a. liberális, libertárius és kommunitárius elméletek; 

b. deliberatív demokráciaelmélet; 
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c. a vezérdemokrácia elméletei; 

d. realista politikaelmélet. 

3.) Politikai tudáselméletek: 

a. a politikai tudás problémája a politikaelmélet történetében; 

b. elméleti irányzatok a modern politikatudományban; 

c. modern tudáselméletek és politikaelméleti relevanciájuk; 

d. művészet, irodalom, populáris kultúra és politika. 

4.) Politikai ideológiák: 

a. a politikai ideológiák sajátosságai, viszonyuk a politikai eszmetörténethez 

és a politikaelmélethez; 

b. a bal-jobb megkülönböztetés lehetséges alapjai és relevanciája; 

c. angolszász konzervativizmus és liberalizmus, neokonzervativizmus, 

neoliberalizmus; 

d. a „harmadik út” és a szociáldemokrácia megújítására tett kísérletek. 

5.) Politikai pártok és pártrendszerek: 

a. pártok a politikaelméletben; 

b. politikai viselkedés, törésvonalak, politikai kultúra és ezek pártrendszerre 

gyakorolt hatása; 

c. politikai pártok és demokrácia, a demokrácia és a pártrendszerek típusai; 

d. európai országok pártrendszerei. 

6.) Az Egyesült Államok politikai rendszere és politikája: 

a. az Egyesült Államok alapításának eszmetörténeti háttere; 

b. alkotmányos intézmények, hatalommegosztás, fékek- és ellensúlyok 

rendszere; 

c. politikai pártok és választások az Egyesült Államokban; 

d. az Egyesült Államok bel- és külpolitikájának legfontosabb kérdései. 

 

Egyéni megbeszélés alapján lehetőség van évfolyam- ill. szakdolgozat készítésére a megadott 

témákhoz közelebbről vagy távolabbról kapcsolódó más témákban is.  
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Mráz Ágoston 

 

1.) Valamely európai ország politikai rendszere és külpolitikája 

2.) Valamely európai ország alkotmánymódosításának, alkotmányozásának vagy 

választási reformjának tapasztalatai  

3.) Valamely EU-tagállam Európa-politikájának története, preferenciái 

4.) Az Európai Unió valamely intézményének politikatudományi elemzése 

5.) A magyar politikai rendszer valamely intézményének politikatudományi 

elemzése 

6.) Valamelyik (1990 utáni) magyar választás politikatudományi elemzése 

 

Pesti Sándor 

 

1.) Mi a parlamentarizmus? Parlamentarizmus-elméletek. 

2.) A parlament ellenőrző funkciójának érvényesülése és annak eszközei az újkori 

magyar parlamentarizmus történetében. 

3.) A parlamenti bizottságok típusai, szerepük a XX-XXI. századi magyar 

parlamentben. 

4.) A parlament súlya, szerepe és funkciói a rendszerváltás utáni magyar politikai 

rendszerben, az uniós tagság ezt érintő következményei. 

 

5.) A kormányzati döntéshozatal mechanizmusai, a kormányok működési és 

szervezeti rendje Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig. Az egyes 

ciklusok összehasonlító elemzése. 

6.) Az agytrösztök szerepe a modern közpolitikában. 

7.) A miniszterelnök súlya a magyar kormányzati rendszerben. Az egyes ciklusok és 

miniszterelnökök összehasonlító elemzése. 

8.) A közpolitikai döntéshozatal mechanizmusai Magyarországon és egy választott 

nyugati demokráciában. Komparatív elemzés. 
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9.) Magyar külpolitika 1990-2013. 

10.) A határon túli magyar kisebbségek helyzete, jogállása. Kisebbségi és többségi 

stratégiák. 

11.) A rendszerváltás utáni magyar kormányok nemzetpolitikája. 

12.) A radikális jobboldal a magyar politikában. 

13.) A jelenlegi magyar pártok viszonyulása a XIX-XX. századi magyar történelem 

egyes korszakaihoz, politikai alakulataihoz, szereplőihez. 

14.) Az etnikai konfliktusok gyökere és természete a posztkommunista régiókban. 

15.) Nemzeti érdek, nemzeti önazonosság és az európai integráció. 

16.) Az EU-szkepticizmus okai, természete és megnyilvánulási formái. 

17.) Az Európai Unió válsága. A válság természete, okai, viták a lehetséges kiútról. 

18.) Nemzetállamok, nemzeti szuverenitás a globalizáció korában. 

19.) Oroszország helye az új világrendben. Az orosz-európai viszony. 

20.) Államfői jogkörök és államfői szerepek a demokratikus átmenet országaiban. 

21.) A közvetlen demokrácia érvényesülésének problematikája a modern 

képviseleti demokráciák korában. 

22.) Az állam szerepe, az állami kompetencia határai és az ezzel kapcsolatos 

dilemmák a modern demokráciákban. Egy választott szakpolitikai területet vagy 

alapjogot érintő hazai illetőleg nemzetközi összehasonlító elemzés. 

23.) Bármely magyar szakpolitikával kapcsolatos, átfogóbb, vagy speciálisabb 

területet érintő közpolitikai elemzés. 

24.) Változások a magyar politikai rendszerben a második Orbán-kormány 

időszakában. 

25.) Az Európai Unió és Magyarország viszonya a második Orbán-kormány idején. 

26.) A második Orbán-kormány tevékenységének megjelenítése a nyugati sajtóban 

(általánosságban vagy egy választott ország sajtójában). 
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Ördögh Tibor 

 

1.) Szabadon választott európai államok politikai rendszerének összehasonlító 

elemzése 

2.) A balkáni államok pártrendszerének összehasonlító elemzése 

3.) Kereszténydemokrata pártok összehasonlító elemzése 

4.) Szociáldemokrata és szocialista pártok összehasonlító elemzése 

5.) Liberális pártok összehasonlító elemzése 

6.) Regionalizmus és regionalista pártok Európában 

7.) Kisebbségi pártok Európában 

8.) Valamely európai ország pártrendszerének fejlődése 

9.) Az államfők alkotmányos helyzete és tényleges politikai súlyuk Európa valamely 

országában 

10.)Koalíciók és kormányalakítási gyakorlat Kelet-Közép-Európában 

11.) Koalíciók és kormányalakítási gyakorlat a balkáni régióban 

12.) Koalíciók és kormányalakítási gyakorlat Nyugat-Európában 

13.) Föderációk összehasonlító elemzése 

14.) A választási rendszerek hatása a pártrendszerek fejlődésére valamely európai 

ország példáján 

15.) Demokratikus átmenetek Európában 

16.) A balkáni régió 20. századi történéseinek politikatudományi elemzése 

17.) Szlovénia, Horvátország európai integrációja 

18.) Nyugat-Balkán európai integrációja 

19.)Egyéni megbeszélés alapján választott téma 

 

Pokol Béla  

 

1.) A perlési politizálás kérdései. 

2.) Értelmiség és a médián keresztüli politizálás kérdései 
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3.) A globális uralmi rend 

4.) Az állampárti uralmi rend és a globális uralmi rend – azonosságok és különbségek 

5.) A morál igazságosságra szűkítése Rawlsnál és ennek problémái 

6.) Politikai agytrösztök és politikai pártok 

7.) Az alkotmánybíráskodás működésének szociológiai kérdései 

8.) A generalista alkotmánybírák és a specializált európai bírósági rendszer 

feszültségei 

9.) Az alkotmányszöveg és az alkotmánybírósági esetjog feszültségei Európában és az 

Egyesült Államokban  

 

Szabó Andrea 

 

1.) A közvélemény-kutatás elméleti, módszertani jellegzetességei, háttere.  

2.) A politikai közvélemény-kutatások eredményeinek változása a különböző 

választási ciklusokban. 

3.) A közvélemény-kutatások sikerei és kudarcai, vagyis mire való a 

közvélemény-kutatás? 

4.) A választói magatartás elméletei. 

5.) A „magyar választó” 

6.) Politikai szocializáció a Kádár-korszakban. 

7.) A politikai szocializáció átalakulása a rendszertranszformációt követően. 

8.) Generációs elméletek, generáció, politikai generáció 

9.) Fiatalok és részvétel 

10.) A politika részvétel különböző dimenzió 

 

 

Szabó Máté 

 

Egyetemes politikaelmélet története: 
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1.) Locke és Hobbes politikaelméletének összehasonlítása. 

2.) Hegel és Kant politikaelméletének összehasonlítása. 

3.) Platón és Hegel politikaelméletének összehasonlítása. 

4.) Burke és Hume politikaelméletének összehasonlítása. 

5.) J.S. Mill és Tocqueville politikaelméletének összehasonlítása. 

6.) Tocqueville és Hegel politikaelméletének összehasonlítása. 

7.) Arisztotelész és Machiavelli politikaelméletének összehasonlítása. 

8.) Platón, Morus, Campanella politikaelméletének összehasonlítása. 

9.) Globalizáció-elméletek. 

10.) Civil társadalom-elméletek. 

11.) Erőszakmentesség-elméletek. 

12.) Ökológiai politikaelméletek. 

13.) Feminizmus-elméletek. 

14.) NGO-elméletek. 

15.) Jobboldali extremista elméletek. 

16.) Fasizmus-elméletek. 

17.) Kommunizmus-elméletek 

Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás 

1.) Zöld pártok Európában. 

2.) Zöld érdekérvényesítés az Európai Unióban. 

3.) Alternatív mozgalmak Nyugat-Európában 1989. előtt és utána. 

4.) A nyugatnémet Zöldek párt ellenzékben és a kormányban. 

5.) Globalizáció-ellenes tiltakozások. 

6.) Globális NGO-k. 

7.) Globális mozgalmi hálózatok. 

8.) NGO-k Magyarországon. 

9.) NGO-k Európában. 

10.) Az Európai Unió NGO-politikája. 

11.) Zöld pártok Magyarországon. 
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12.) Zöld pártok Nyugat-Európában. 

13.) Zöld pártok Kelet-Európában. 

14.) Tüntetések és rendőri kezelésük Magyarországon 1945-1949. 

15.) Tüntetések és rendőri kezelésük Magyarországon 1956. 

16.) Tüntetések és rendőri kezelésük Magyarországon 1956-1989. 

17.) Társadalmi mozgalmak a prekommunista 1945 előtti Magyarországon. (agrár, 

munkás, nő, ifjúsági, fasiszta, szélsőjobboldali cionista, nemzetiségi, nacionalista 

esettanulmányok) 

18.) Helyi polgári kezdeményezések Magyarországon 1989 után. 

19.) Civil szerveződés Magyarországon 1989 után. 

20.) Pártállami represszió a civil társadalom ellen Magyarországon és Kelet-Európában 

a kommunista rendszerekben. 

21.) Demokratizálódás és civil társadalom Magyarországon (1989-1999). 

22.) Ellenzéki mozgalmak Magyarországon és Kelet-Európában 1989 előtt. 

23.) Szamizdat, ellenkultúra, ellentársadalom Magyarországon 1989 előtt.  

 

Tóth Csaba 

 

A témák tág területeket jelölnek; a dolgozat pontos témáját e területeken belül kell 

kiválasztani. Konzultáció alapján a megjelöltektől eltérő, szabadon választott téma is 

kidolgozható.  

 

1.) A magyar politikai rendszer bármelyik elemével foglalkozó dolgozat  

2.) Pártok, pártrendszerek elemzése, például: 

a. Egy kiválasztott ország pártrendszerének változása 

b. Több ország pártrendszerének összehasonlítása 

c. A magyar pártrendszer változásának elemzése 

d. A magyar pártok programjának elemzése vagy összehasonlító vizsgálata 

e. Kiválasztott (magyar vagy külföldi) párt szavazótáborának elemzése  
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3.) Választások, választási kampányok elemzése: 

a. Egy kiválasztott választási kampány (magyar vagy külföldi) elemzése 

b. Pártok választási kampányainak összehasonlítása 

c. Kampányeszközök elemzése egy konkrét választási kampányban  

4.) Egy konkrét választási rendszer működése, vagy választási rendszerek 

működésének összehasonlítása 

5.) Politikai marketing: a politikai marketing fogalmainak és módszereinek 

alkalmazása konkrét politikai jelenség kapcsán 

6.) Politikai napirend: 

a. A politikai napirend elemzésének módszertani kérdése 

b. Kiválasztott ország és / vagy időszak politikai napirendjének elemzése 

7.) A politikatudomány mint szakma 

a. Kiválasztott ország politikatudományának összegző jellemzése 

b. A „politológus” hivatás megjelenése különböző országokban 

c. Módszertani irányzatok és viták a politikatudományban  

 

Vizi Balázs 

 

1.)  Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája napjainkban 

2.) Az Európai Unió szomszédságpolitikája - egy régió vagy állam példáján 

3.) Az Európa Tanács szerepe a kisebbségek védelmében 

4.) Nemzetközi válságkezelés és igazgatás 

5.) Az önrendelkezés elve napjainkban 

6.) Az Európai Unió bővítése 

7.) Az EU egyik tagállamának külpolitikája 2000-től 

8.) Magyarország szerepe a regionális nemzetközi együttműködésekben - (pl. EU, V4, 

KEK, stb.) 
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Természetesen lehetőségünk van arra, hogy a fentieken kívül más oktatónál írjuk a 

szakdolgozatunkat.  

Érdemes a legelső konzultációra már felkészülten, vázlattal, szakirodalommal, ötletekkel 

menni! 

Minimum 2 konzultáción kötelező részt venni!  

Ne felejtsétek el a tanszéki igazoló lapot a szakdolgozat benyújtásához aláíratni a 

konzulensetekkel (a legelső és a legutolsó konzultáción is!), és leadni a tanszéki titkárnőnél, 

Nyikosné Farkas Gabriellánál.  Az igazoló lap megtalálható az ÁJK honlapján: 

http://www.ajk.elte.hu/nyomtatvanyok 

 

 

Milyen követelményeknek kell megfelelni? 

 

 Terjedelem: minimum 2 ív (80000 betűhely-kb. 40 oldal) / 

http://www.ajk.elte.hu/file/TTA_szakdolgozat_szabalyzat.pdf  / 

 Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortáv 

 Margók: jobb-2,5; bal- 3,5 (a kötés miatt) 

 Oldalszámozás arab számokkal alul középen, vagy jobb oldalt 

 Tartalmi követelmények: 

o címoldal 

o tartalomjegyzék 

o bevezetés 

o tárgyalás 

o befejezés 

o irodalomjegyzék, mellékletek 

 Szakdolgozat belső lapja: 

http://www.ajk.elte.hu/file/TTA_szakdolgozat_szabalyzat.pdf
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 Hivatkozás: 

o szó szerinti idézésnél idézőjellel kell ellátni az átvett szöveget, a forrás pontos 

megjelölésével 

o parafrázisnál is meg kell adni a forrást 

o önálló könyvre való hivatkozásnál: Szerző(k), évszám: Cím. Alcím. 

Megjelenés helye: Kiadó 

o tanulmánykötetben szereplő szöveg esetén: Szerző(k), évszám, Tanulmány 

címe. In Szerző(k) vagy Szerkesztő(k), A kötet címe. Megjelenés helye: Kiadó, 

oldalszámok 
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o folyóiratban megjelent cikk esetén: A cikk szerzője (évszám) Címe. A folyóirat 

címe, Évfolyam, Folyóiratszám, oldalszám. 

o Interneten megtalálható cikk esetén: Szerző (publikáció éve) cikk címe. 

További azonosítók. Elérhető az interneten: URL (utolsó letöltés dátuma) 

 

 

További hasznos információk: 

 Alapvető fontosságú a határidők betartása!  

 Még a bevezetésben érdemes meghatározni az elméleti keretet, valamint a 

módszertant, amely segítségével a témához közelítünk! 

 A konzulenst érdemes folyamatosan megkeresni a dolgozatírás közben! A konzulens 

korrigálhat, cáfolhat, új szempontokat emelhet be a vizsgálódásunkba. 

 A dolgozat legyen átlátható, megfelelően tagolt! 

 A dolgozat leadási határideje előtt érdemes megrendelni a bőrkötést! 

 A tanszékre két példányban kell leadni a szakdolgozatot, egy lefűzöttet, és egy 

bőrkötésest! Mind a kettőnek tartalmaznia kell az eredetiségi nyilatkozatot! 

(http://www.ajk.elte.hu/nyomtatvanyok) 

 Szakirodalom gyűjtésénél segítségünkre lehet a következő oldalak: 

o www.matarka.hu 

o http://search.ebscohost.com 

o http://www.jstor.org/ 

o http://online.sagepub.com/ ( a könyvtári gépekről elérhető!) 

o könyvtárban elérhető folyóiratok: http://www.ajk.elte.hu/belfoldi_folyoiratok , 

http://www.ajk.elte.hu/kulfoldi_folyoiratok 

 

http://www.matarka.hu/
http://search.ebscohost.com/
http://www.jstor.org/
http://online.sagepub.com/
http://www.ajk.elte.hu/belfoldi_folyoiratok
http://www.ajk.elte.hu/kulfoldi_folyoiratok

