
Molnár Katalin 
Néhány gondolat a szakdolgozatok elkészítésének színvonaláról  

a Rendőrtiszti Főiskolán* 
 
Bevezetés 
 
A Rendőrtiszti Főiskola rektorának oktatási helyettese kért fel arra, hogy szigorúan szakmai 
szemmel – tehát egyfelől mint kommunikációval foglalkozó, azt oktató szakember, másfelől 
mint szakdolgozatok gyakorlott konzulense – foglaljam össze mindazt, amit a főiskolán 
születő szakdolgozatok elkészítéséről tapasztalok. A téma aktualitását közvetlenül egy 2005 
őszén kiadott ajánlás1 adja, amely a főiskolai szakdolgozatok elkészítésének és megvédésének 
mikéntjére vonatkozott. Az ajánlás célja, hogy egyrészt egységesítse szakdolgozataink 
készítésének gyakorlatát, másrészt pedig emelje azok megírásának és megvédésének 
színvonalát. Magam is úgy vélem, hogy ideje őszintén szembenézni azzal a ténnyel, hogy a 
főiskolán kevés igazán magas színvonalú szakdolgozat születik. Másfelől közelítve a 
kérdéshez: igen sok a kifejezetten színvonaltalan, talán még a szakdolgozat névre sem méltó 
írás. 
 Feladatomnak nem csupán azt tartottam, hogy kritikát fogalmazzak meg az adott 
tárgykörben, hanem hogy állításaimat megfelelő módon alá is támasszam. Ehhez 
természetesen felhasználtam saját tapasztalataimat, amelyeket szakdolgozatok 
konzulenseként, bírálójaként, védetőjeként tíz éve gyűjtök. Ám hogy elfogultsággal se 
lehessen vádolni, megkerestem jó néhány kollégát, kikértem véleményüket, amelyekre 
tanulmányomban közvetve hivatkozni fogok. Így persze nagy az esélye annak, hogy 
olyasmiket fogok felsorolni, amiket kollégáim nagyrészt tudnak, ismernek. Mégis örültem a 
felkérésnek, mert ha valami, hát épp ez a fórum megfelelő arra, hogy ezek a mindannyiunk 
által tudott tények nyilvánosságot s ezáltal talán nagyobb figyelmet is kapjanak. Ez elvezethet 
oda, hogy mi, oktatók is vegyük, illetve a hallgatókkal is vetessük komolyabban ezt a 
tanulmányi kötelezettséget. 
 Természetesen nem feladatom és nem is célom, hogy a szakdolgozatírás összes 
követelményét részletesen ismertessem. A szükséges tudnivalókat meg lehet találni sok 
közismert kiadványban. 
  
1. Milyen segítségre számíthatnak a hallgatók szakdolgozatuk megírásához? 
 
1.1. Tárgyi feltételek 
 
Ahhoz a komoly munkához, amit egy szakdolgozat megírása jelent, segítségre van szükségük 
a hallgatóknak, hiszen először készítenek ilyen igényű és ekkora terjedelmű írásművet. A 
műfajt tehát meg kell tanulni. Nyilvánvalóan kellenek ehhez tárgyi és személyi feltételek. A 
tárgyiak között egyrészt vannak olyan kiadványok, amelyekből tájékozódhatnak a dolgozattal 
szemben támasztott követelményekről. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat idevonatkozó 
passzusai egyértelműek és korrektek. Szólni kell azonban egy kifejezetten a rendőrtiszti 
főiskolai hallgatók számára készített kis tájékoztató füzetről.2 Mégpedig – sajnos – kritikai 
igénnyel. A szerző ugyanis – miközben egyébként gondosan és tömören összeszedi, 

                                                
* A szöveg a 2006. augusztus 30-án, a Rendőrtiszti Főiskola tanári továbbképzésén elhangzott előadás bővített, 
szerkesztett változata.  
1 A Rendőrtiszti Főiskola Főigazgató Oktatási Helyettesének 2/2005. számú Intézkedése a szakdolgozat védései 
megszervezésére (Budapest, 2005. november 16.) 
2 Illés György: Módszertani útmutató. Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 2004. 
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rendszerezi a szakdolgozatok megírásához szükséges legfontosabb tudnivalókat – számos 
hibát is vét. Ezek közül itt most három nagyon fontosra hívom fel a figyelmet. 
 A bibliográfiára vonatkozóan a következőket olvashatjuk a 15. oldalon: „Az idegen nevek 
esetében mindig a vezetéknév áll elöl, ami szerint az abc-sorrend kialakul, majd vesszővel 
elválasztva következik a keresztnév.” Vessünk csak egy pillantást az általa felhasznált 
irodalmak jegyzékére:  
 
1. Dr. Majoros Pál: Bevezetés a kutatásmódszertanba, avagy hogyan írjunk könnyen, gyorsan 

jó diplomamunkát (Módszertani segédanyag) 
 Külkereskedelmi Főiskola, 738. sz. jegyzet, Bp. 1991. 
2. James és Ellin K. Deese: Hogyan tanuljunk? 
 Panem – McGraw Hill, Bp. 1992. 
3. Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? 
 Gondolat, Bp. 1992. 
4. Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve 
 Osiris, Bp. 1997. 
5. Richard Aczel: Hogyan írjunk esszét? 
 Osiris, Bp. 2000. 
 
Ugyanez helyesen: 
 
1. Aczel, Richard: Hogyan írjunk esszét? Osiris, Bp., 2000. 
2. Deese, James és Ellin K.: Hogyan tanuljunk? Panem–McGraw Hill, Bp., 1992. 
3. Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat, Bp., 1992. 
4. Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris, Bp., 1997. 
5. Majoros Pál: Bevezetés a kutatásmódszertanba, avagy hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó 

diplomamunkát (Módszertani segédanyag). Külkereskedelmi Főiskola, 738. sz. jegyzet, 
Bp., 1991. 

 
A szerző e szövegében maga sem tartotta be az általa gondosan és hosszan felsorolt 
előírásokat, ugyanis nem sorolta ábécérendbe a szerzőket, illetve nem cserélte fel az idegen 
személynevekben a keresztnév és a vezetéknév sorrendjét.  
 A 21. oldalon a szakdolgozatok tipikus hibáit sorolván a következőt találjuk: „Helyesírási 
hibák maradnak a dolgozatban. Egy-egy hiba természetes, de amikor oldalanként egyet talál 
az olvasó az rontja az összbenyomást. A végső változatban igyekezni kell a hibák számát a 
nulla felé közelíteni.” Mit szóljunk akkor a szerzőnek ezen az oldalon megszámlálható 4 
helyesírási hibájához? A szerző mércéjével mérve ugyan megbocsáthatóak,  ám tekintettel 
arra, hogy művét okulásként a dolgozatot író hallgatóknak szánta, különös, hogy épp ő nem 
jár elöl jó példával saját szövegének gondosságát illetően. Az általa elkövetett helyesírási 
hibák (aláhúzással jelölve) és a javított változatok:  
 

Hiba Helyesen 
 

„Egy-egy hiba természetes, de amikor oldalanként 
egyet talál az olvasó az rontja az összbenyomást.”  
 

„Egy-egy hiba természetes, de amikor oldalanként 
egyet talál az olvasó, az rontja az összbenyomást.” 
 

„Konkrétan le kell írni, mi a készítő érdeme és nem 
kell attól félni, hogy magamutogatás lesz a dologból.” 
 

„Konkrétan le kell írni, mi a készítő érdeme, és nem 
kell attól félni, hogy magamutogatás lesz a dologból.” 
 

„Fordításnál az eredeti kifejezéseket ne felejtsük 
zárójelben feltűntetni.”  
 

„Fordításnál az eredeti kifejezéseket ne felejtsük 
zárójelben feltüntetni.”  
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„Javasolt a helyesírás ellenőrző programot kellő 
kritikával alkalmazni.” 

„Javasolt a helyesírás-ellenőrző programot kellő 
kritikával alkalmazni.” 
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És végül: a szakdolgozat általános formájáról írván a 19. oldalon a szerző azt állítja: „A 
szakdolgozat tartalmi fejezeteinek terjedelme: minimum 40 és maximum 120 oldal.” Ez 
nálunk, a főiskola jelenleg is érvényben lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzata szerint 30–60 
oldal. 
 
1.2. Személyi feltételek 
 
Az előzőhöz képest sokkal kényesebb kérdés, hogy milyen személyes emberi-szakmai 
segítségre számíthatnak a hallgatók a konzulensüktől. Általános tapasztalat (nemcsak nálunk), 
hogy a hallgatók a szakdolgozat megírását csupán kötelező nyűgnek tekintik. Ritkán történik 
meg, hogy a szakdolgozatírás valódi célját, értelmét világosan elmagyarázza nekik valaki. S 
ez még messze nem elég: a hallgatót megfelelően motiválni is kell, hogy komolyan vegye a 
feladatot, azaz kedvet kapjon a tudományos igényű gyűjtőmunkához, tanuljon önállóan 
gondolkodni, gyakorolja magát a szakirodalom olvasásában és a tudományos stílusú írásban. 
Az semmiképpen nemkívánatos, hogy a lelkiismeretes konzulenshez kerülés csupán a 
szerencsén múljon. Pedig előfordul, hogy így van. Két végletet is ismerek. Az egyik, amikor a 
konzulens szinte megírja a dolgozatot a hallgató helyett, a másik, amikor teljesen magára 
hagyja, s tulajdonképpen azon kívül, hogy a konzultációs lapot formálisan aláírja, egyetlen 
érdemi gondolatot sem vált a hallgatóval a szakdolgozatról. Elgondolkodtató kérdés tehát 
legelőször is az, hogy mennyi a szerepünk, felelősségünk nekünk, oktatóknak abban, hogy 
ilyen színvonalú szakdolgozatok születnek irányításunk alatt. Vajon mi konzulensként 
megadunk-e minden segítséget a hallgatóknak? Ha nem, miért? Mert nem tudunk, vagy mert 
nem akarunk? Nem lehet, hogy mi magunk sem vagyunk kellően motiválva e munkára? De 
akkor hogyan tudnánk motiválni a hallgatókat? E kényes kérdéseket egy hálás retorikai 
fogással élve itt és most csupán felteszem, s mindenki maga válaszolhat rájuk. 
 A motiválatlanság, a feladat nem megfelelő kezelése is okozza, hogy a hallgatók nem 
kezdenek el időben foglalkozni a témájukkal. Emiatt nem ritkán elkapkodják, összecsapják a 
munkát, ami ezáltal elnagyolt, felületes lesz. A lényeg, hogy határidőre „összejöjjön” a 
minimálisan szükséges 30 oldalnyi mennyiség, de hogy milyen a szöveg minősége, az már 
kevésbé fontos. De ugyanekkora szerepe van a kapkodásban annak is, hogy hallgatóink belső 
munkafegyelme meglehetősen gyenge. Mivel nem tudják pontosan, hogy egy ilyen jellegű 
munka elvégzése konkrétan, lépésről lépésre mivel jár, nem tudják jól beosztani idejüket. A 
téma kigondolásától és a konzulens megválasztásától a szakdolgozat beköttetéséig az egymás 
után, egy bizonyos logikai sorrendben következő lépések komoly átgondoltságot igényelnek. 
Még egy gyakorlott szerző számára is nehéz ezt megszervezni, nem még egy olyannak, aki 
életében először fog hozzá egy ekkora terjedelmű írásmű elkészítéséhez. Véleményem és 
tapasztalatom szerint a hallgatók a legtöbb segítséget ezen a téren igényelnék, s a 
legkevesebbet talán éppen ebben kapják konzulenseiktől.  
 Amikor jó pár éve elhatároztam – s azóta minden szemináriumi csoportomban meg is 
valósítom –, hogy a Kommunikáció tantárgy keretében egy egész foglalkozást szentelek a 
szakdolgozatírás tartalmi és formai hozzávalóinak átbeszélésére, meglepetten tapasztalom, 
hogy a hallgatók egy-két konzultációval a hátuk mögött alapvető tudnivalókkal nincsenek 
tisztában. Hogy csak a legtipikusabbakat említsem: Nem ismerik (és mi több, nem is értik!) a 
hivatkozások korrektségének mibenlétét és miértjét, a lábjegyzetek szerkesztését, a felhasznált 
irodalmak jegyzékének összeállítását, a fejezetek arányainak és számozásának szabályait, a 
mellékletek elhelyezésének, a kiemelések kezelésének mikéntjét. Kétségbe esetten kérdezik, 
hogy mit kell tartalmaznia a bevezetésnek, és panaszkodnak, hogy azért nem jutnak egyről a 
kettőre, mert nem tudják megírni azt. (Szinte közhelynek számít, hogy jó bevezetést csak a 
mű elkészülte után lehet írni…) Vagy azon aggodalmaskodnak, hogy vajon milyen jogon, 
mennyit és főleg mit tudnának ők önálló gondolatként, újdonságként az adott témához 
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hozzátenni. S akkor megnyugtatóan el kell magyarázni nekik, hogy éppen a szakirodalomban 
való jártasság megszerzése ad alapot még a legkezdőbb szinten is mindenkinek, hogy az adott 
témáról véleményt formáljon, hozzáfűzzön valamit, kiegészítse, pontosítsa, egyet értsen vagy 
épp ne értsen egyet az olvasottakkal. Neuralgikus pont, hogy hallgatóink az intézményi 
szocializáció során leszoknak (mert leszoktatjuk őket?) az önálló gondolkodásról és 
véleményalkotásról, és harmadéves korukra részben nem tudják, részben pedig nem is merik 
kritizálni mindazt, amit tekintélyes szerzők az adott szakterületen alkotnak. Itt nyilván 
különbséget kell tenni dolgozat és dolgozat között. Hiszen vannak olyan szakterületek, 
amelyeknek nem feltétlenül „hozzávalója” a mégoly tudományos érvekkel alátámasztott vita. 
De hallgatóink azoknál a témáknál sem élnek ezzel a lehetőséggel, ahol pedig nagyon is 
szükség volna rá. Részben mert nem mernek, részben mert nem tudnak élni vele. S azért nem, 
mert nem ismerik meg ennek igenis megengedett, sőt elvárt, finoman árnyalt, tisztelettudó, 
kulturált módját, ami a tudományos stílusnak olyan magától értetődő tartozéka, mint mondjuk 
a hivatalosnak a személytelenség. 
 Mindezeket bizony a konzultációk alkalmával kellene hallgatóinknak megtanítani. De ha 
egyáltalán nincs konzultáció, vagy kevés az idő, illetve csak formális a megbeszélés, s 
lényegtelen dolgokra vagy általánosságokra terjed ki, akkor természetesen az érdemi munka 
elmarad. Sokszor nem egyértelműek a konzulens tanár elvárásai. Sok hallgató panaszkodik 
arról, hogy konzulense másnak bizonyult a konzultációk során, mint aztán a bírálatban, illetve 
a védésen. Vagyis sokszor hiányzik a tanári következetesség. Nem is beszélve arról, hogy 
előfordul, hogy nem szakszerű a konzulensi segítség. Szakmám és a hallgatókkal kialakított jó 
kapcsolatom miatt bizony fordult már hozzám hallgató olyan anyaggyűjtési, szerkesztési, 
írástechnikai kérdésekkel (pl. szakirodalmak ajánlása, hivatkozások technikája, 
lábjegyzetelés, egy-egy szerzővel való véleménykülönbségek kifejezése, mellékletek 
beillesztése, fogalmazási, stílusbeli kérdések), amelyekre saját konzulense nem tudta a 
szakszerű választ vagy megoldást. Természetes, hogy ilyesmi bárkivel előfordulhat, de akkor 
két eset lehetséges, legalábbis az én gyakorlatomban: vagy utánanézek az adott kérdésnek, 
vagy azt tanácsolom, hogy forduljon olyanhoz, akitől jó eséllyel választ remélhet. De az 
általam idézett helyzetekben ilyesmiről szó sem volt, a hallgatók tanácstalanul és elkeseredve 
jöttek a kérdéseikkel. 
 Ehhez kapcsolódik egy sajnálatos tény: már második félévben hirdettem meg két 
kollégámmal ún. szakdolgozatíró szemináriumot speciális kollégium formájában, amelynek 
célja éppen a fent leírt hiányok pótlása lenne. Egyetlen hallgató sem jelentkezett rá… 
 
2. Gyakori és tipikus hiányosságok, hibák  
  
Végül – csak felsorolásszerűen – nézzünk néhány gyakran előforduló és tipikus hiányosságot, 
hibát a főiskolán születő szakdolgozatokból. Egy részükre konkrét példát is idézek, egy a 
közléshez hozzájáruló, ám a névtelenség homályában maradó hallgatóm szakdolgozatából, 
amely éppen csak megütötte az elégséges osztályzat mércéjét.  
 A legtöbb probléma talán a hivatkozásokkal van. Hiába írja elő a Tanulmányi és 
vizsgaszabályzat, azok nem lábjegyzetben szerepelnek. Ha mégis, akkor a lábjegyzetelés 
hiányos, következetlen, összevissza számozódik. Vagy egyszerűen csak formailag hibás, 
például a lábjegyzetekre utaló számok a hivatkozás után, és nem előtte vannak, mint itt: 
„(2)Lényeges a testtartás fontossága az intézkedés folyamán.” Ugyancsak ide tartozik, hogy a 
felhasznált irodalom és a hivatkozott irodalom összekeveredik, pedig a kettő nem ugyanaz. A 
hivatkozott irodalom idézetek vagy utalások formájában mindig beépül a dolgozat szövegébe, 
ily módon tehát arra oldalszámig lemenő részletességgel kell hivatkozni. A felhasznált 
irodalom azonban egy tágabb kategória, amelyet lehet, hogy csupán átlapozott, kézbe vett a 
szerző, de megjelölésével jelzi, hogy azt is ismeri. A forrás megjelölése hol a szöveg közben, 
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hol a mű végén, a felhasznált irodalmak jegyzékében van megadva, ami bizony következetlen. 
Ha a jegyzetapparátust funkciója szerint kezeljük, vagyis nemcsak a tudományos korrektség 
alapkritériumaként ragaszkodunk hozzá, hanem az olvasó segítésére kínáljuk, akkor 
egyértelmű, hogy ezt a funkciót csak akkor láthatja el, ha következetesen, egyértelműen 
alkalmazzuk. Ugyanezért helytelen, ha a felhasznált irodalom utalásait a számozás alapján 
egyáltalán nem lehet visszakeresni. Sok dolgozatban vannak ugyan irodalmi hivatkozások, de 
azok – főleg a gyakorlatiasabb témáknál – csupán formálisak. Ennek önmagában nincsen 
értéke. Ami viszont súlyosabb megítélés alá tartozik: gyakran előfordul, hogy idézés helyett 
hivatkozás nélkül egyszerűen átvesznek gondolatokat, azokat átfogalmazzák (sokszor rontva 
vagy félreértve az eredeti szöveget-gondolatot), vagyis plagizálnak. Ezt saját írásommal is 
volt alkalmam megtapasztalni. Ilyenkor számomra a legmegdöbbentőbb a hallgató 
gátlástalansága. Vagy talán nem is feltételezi, hogy a konzulens felismeri saját szavait, 
mondatait, gondolatait? Itt vannak végül a külföldi szakirodalmi hivatkozások, amelyek még 
megfelelő idegen nyelvi tudás esetén is nagyon ritkák. 
 Tartalmi kérdés a mellékletek, függelékek, illusztrációk használata is. Sokszor ezek 
funkció nélküliek, csak oda vannak biggyesztve a dolgozat végére, az olvasó azt sem tudja, 
miért. Az általam említett hallgató egy képet hagyott teljesen szó nélkül a dolgozatában. A 
dolgozat a körzeti megbízotti munka kommunikációs jellemzéséről szólt. Az Interneten talált 
egy még a szocializmusból származó körzeti megbízotti irodát jelző címert, amely ütött-
kopott állapotban lógott az iroda külső falán. Hosszú elemzés tárgya lehetett volna az 
illusztráció, amit a hallgató sajnos nem használt ki.  
 Előfordul, hogy a tartalomjegyzék csak a lényeget, azaz az oldalszámokat nem mutatja, 
akkor meg mi értelme. Vagy elcsúsznak az oldalszámok és a fejezetcímek. 
 A dolgozatok formai-esztétikai szempontból is meglehetősen sok kívánnivalót hagynak 
maguk után. Aránytalan a fejezetek terjedelme, esetleg túl kevés vagy túl sok van belőlük. A 
fejezetszámozások következetlenek, összekeverednek. Nem követhetőek, nem egységesek a 
szövegkiemelések. Szerkesztetlenek a bekezdések: új gondolati egységek nem kerülnek új 
bekezdésbe, vagy épp ellenkezőleg: szinte minden mondat új bekezdést alkot. Összekeverik 
az ún. hagyományos és francia bekezdést, ez utóbbit előszeretettel alkalmazzák a terjedelem 
trükkös növelésére. 
 A főiskolai szakdolgozatok nyelvi színvonala igencsak alacsony. A fogalmazás sokszor 
pongyola, nem gördülékeny, akadozó. Elrettentő példaként álljon itt két mondat: 
 

Hibás mondat 
 

Ugyanaz helyesen 

„A körzeti megbízott nem csak lehetősége megismerni 
a területét és a lakosságot, hanem kötelessége is, 
melyet a kmb. szabályzat részére előír.” 
 

„A körzeti megbízottnak nem csak lehetősége 
megismerni a területét és a lakosságot, hanem 
kötelessége is. Ezt a kmb. szabályzat részére előírja.” 
 

„Lényeges a testtartás fontossága az intézkedés 
folyamán.” 
 

„Az intézkedés folyamán nagyon lényeges a 
testtartás.” 
 

 
A hallgatók tudományos stílusban való járatlansága az egyes szám első személy/többes szám 
első személy következetlen, bátortalan használatában is megnyilvánul.  
 Sok helyesírási hiba, elütés marad a szövegek végső változatában, amit pedig egyszeri 
átolvasással, vagy egy másik személy segítségével könnyedén ki lehetne küszöbölni. A 
konkrét példák (aláhúzással jelölve a hibát): „Durvaság és eufénizmus”; „Hosszú, és 
nehézségektől sem mentes út vezetett az egykori terültfelelősi tevékenységtől a mai korszerű 
kmb. kialakulásáig.”; „mettakommunikatív elemek”; „tipológák”; „kultúráltság”. 
 A példák felsorolását szinte a végtelenségig lehetne folytatni. Ám ahhoz, hogy 
bizonyítsam a bevezetőben állított meglehetősen szigorú ítéletemet, amely a főiskolán születő 
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szakdolgozatok alacsony színvonalát érinti, ízelítőül talán ennyi is elég. Jelen írásommal 
remélhetőleg sikerül még inkább ráirányítani a figyelmet erre az aktuális problémára. Bízom 
abban, hogy ezúton mindazon kollégáim szándékát is ki tudtam fejezni, akik szívükön viselik 
a szakdolgozatot író hallgatók ügyét. 
 


