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BBTE, Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar 

Valláspedagógia szakirány 

 

LICENSZ DOLGOZAT és MESTERI DISSZERTÁCIÓ  

SZERKESZTÉSI PARAMÉTEREK  

2020-2021. akadémiai év 

 

A. Formai követelmények:  

Licensz dolgozat terjedelme: min. 40 oldal  

Mesteri dolgozat terjedelme: min. 50 oldal  

Lapméret: A4 

Lapszélek: bal - 3 cm; jobb - 2 cm; fent - 2 cm; lent - 2 cm 

Sorköz: 1,5  

Betűtípus: Times New Roman, 12-es 

Tab. (Bekezdések): 1,25 cm 

Szövegtartalom/oldal: 1 oldal = 30 sor 

Főcímek: Times New Roman, 14-es, BOLD 

Fejezetcímek, alcímek: Times New Roman, 12-es, BOLD, nem tiszta nagybetűk, csak az 

első betű Macro! 

Az oldalak számozása: A címoldalakat nem kell számozni. A számozás a bevezetőnél 

jelenik meg először és a dolgozat utolsó oldaláig tart. Jelölése: az oldal alján, középen. 

Táblázatok: A dolgozatban a táblázatokat folytatólagosan kell számozni. Mindegyik 

táblázatot számmal és címmel kell ellátni (1. táblázat: cím), ezt a táblázat fölött kell 

feltüntetni, balra rendezve. A főszövegben minden táblázatra hivatkozni kell minimum 

egyszer. A táblázatok címét le kell fordítani magyar nyelvre, nem lehet átvenni az SPSS 

programból. Két táblázat nem követheti közvetlenül egymást szöveges magyarázat beiktatása 

nélkül. Fejezet, alfejezet nem kezdődhet és nem végződhet táblázattal. 

Ábrák: Ide tartoznak a képek, grafikonok stb. Az ábrákat folytatólagosan számozzuk a 

dolgozatban. Mindegyik ábrát számmal és címmel kell ellátni (1. ábra: cím), ezt az ábra alatt 

kell feltüntetni, középre rendezve. A szövegben minden ábrára hivatkozni kell minimum 

egyszer. Az ábrák címét le kell fordítani magyar nyelvre, nem lehet átvenni az SPSS 

programból. Két ábra nem követheti közvetlenül egymást szöveges magyarázat beiktatása 

nélkül. Fejezet, alfejezet nem kezdődhet és nem végződhet ábrával. 

A címoldalak mintáját román és magyar nyelven, a szerző eredetiségre vonatkozó 

nyilatkozatát és a témavezető nyilatkozatát lásd a mellékletben. 
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Hivatkozások:  

 Figyelem, a szakirodalomból átvett összes adatot le kell hivatkozni, idézetek 

(szövegrészek), gondolatok, gondolatmenet, számadat stb. eredeti előfordulási helyét a 

lábjegyzetben kell jelölni. A szó szerint átvett részeket, idézeteket természetesen idézőjelbe 

kell tenni. 

 A lábjegyzetben megjelenő hivatkozások és a dolgozat végén az irodalomjegyzéket a 

Studia Reformata Transylvanica stíluspja szerint kell elkészíteni, amely az alábbi linken 

található: http://studia.ubbcluj.ro/serii/th_ref/pdf/Studia%20Ref%20szerzoi%20utmutato.pdf 

 

a. A magyar főszövegben mindig magyar nyelvű idézetek szerepeljenek, az idézet eredeti 

változatát lábjegyzetben közöljék. Használják a magyar idézőjeleket: „ ”. Az öt sornál 

hosszabb idézeteket kérjük külön bekezdésben, jobb-és baloldali behúzással kiemelve 

közölni. Az idézeteken belüli idézetek jelölése » « jelekkel történik. 

b. A cikk végén az irodalomjegyzék csak azokat a műveket tartalmazza, amelyekre a 

szerző az írásában valóban hivatkozott. A bibliográfiában a művek a szerzők 

vezetéknevének magyar ábécé szerinti betűrendjében követik egymást. Ugyanannak a 

szerzőnek a nevét valamennyi írása előtt ki kell írni, az egyes művek a publikálásuk 

éve sorrendjében követik egymást, és az ugyanabban az évben megjelent műveket az 

ábécé betűivel jelzik (pl. 2008a, 2008b stb.). Az egyes műveket a következőképpen 

kell jegyezni:  

A szerzők vezetékneve áll az első helyen KISKAPITÁLIS betűkkel1, majd a keresztneve, 

amelyet nem magyar szerzők esetén vessző választ el egymástól. Több szerző közös 

publikációja esetén a szerzők nevét nagykötőjellel kapcsoljuk2 egymáshoz, amit szóköz előz 

meg és szóköz követ (pl.: TÖRÖK István – KOCSIS Elemér – SZŰCS Ferenc). Ezt követi a mű 

első közlésének éve zárójelben. 

A név és zárójel után kettőspont áll, majd a mű címe és esetleges alcíme dőlt betűszedéssel, 

amit pont követ. Jön a kiadás helye, ettől vesszővel elválasztva a kiadó neve. A hivatkozást 

ponttal zárjuk. Általános mintaként szolgál a következő példa, ahol az írásjelek és egyes 

szavak szerkesztése pontosan tükrözi a leírtakat: CSALÁDNÉV Keresztnév (évszám): Cím, 

Alcím, Kiadás Helye, Kiadó Neve. 

 

– Önálló kötet esetén CSALÁDNÉV Keresztnév (évszám): Cím, Alcím. Kiadás Helye, 

Kiadó Neve. Oldalszámok. pl.: BARTH, Karl (1924): Wort Gottes und die Theologie. 

München, Kaiser Verlag.  

– Önálló kötet esetén, ha reprint kiadvány, akkor a fenti módon tüntetjük fel az eredeti 

kiadás adatait, és zárójelben a reprint: formula bevezetésével az új kiadás adatait 

kiemelés nélkül pl.: HALAS-NAGY József (1944): A Filozófia, Budapest, Pantheon 

(reprint: Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991.)  

– Önálló kötet esetén, ha nem első kiadás, a használt kiadás számát a megjelenés éve 

előtt kisebb, megemelt arab számmal kell jelezni. Az első kiadás évszámát nem kell 

                                                           
1 Formátum – Betűtípus – KISKAPITÁLIS, tehát NEM csupa nagybetű! 
2 Alkalmazás módja: Ctrl + a Mínusz jel a billentyűkészlet számai között, illetve Beszúrás – Szimbólumok – 

Különleges karakterek – Gondolatjel. 

http://studia.ubbcluj.ro/serii/th_ref/pdf/Studia%20Ref%20szerzoi%20utmutato.pdf
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feltüntetni pl.: NAGY Barna (21999): A teológiai módszer problémája az úgynevezett 

dialektika teológiában. Budapest, Kálvin Kiadó. 

– Önálló kötet esetén, ha az fordítás, a cím után zárójelben az eredeti címet, a szerző után 

a megjelenés évét, és lehetőleg azt is feltüntetjük az előzőek szerint, hogy hányadik 

kiadás, pl.: SOGGIN, J. Alberto (41987): Bevezetés az Ószövetségbe (Eredeti címe: 

Inroduzione all’Antico Testamento). Budapest, Kálvin János Kiadó, 1999. 155. 

– Folyóiratban megjelent tanulmányból való idézés esetén nem az idézett közlemény, 

hanem a folyóirat címét írjuk dőlt betűkkel, amelyet az „In” szóval vezetünk fel, és 

közöljük a folyóirat fontosabb adatait (évfolyam, kötet), valamint az idézett közlemény 

teljes terjedelmének pontos oldalszámát. Pl.: MOLNÁR János (2008): A Tízparancsolat, 

In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica. 54. 1–2. 

– Tanulmánykötetben szereplő írás esetén, vagy közös kötetben megjelent fejezet esetén 

a folyóiratban megjelent közleményhez hasonlóan jegyezzük, ezúttal a szerkesztő/k 

feltüntetésével. A szerzők vezetéknevét kiskapitálissal írjuk, a szerkesztőkét viszont 

nem. pl.: PÜSÖK Sarolta (2019): Interplay of Tradition and Innovation in the 

Transylvanian Reformed Church after 1989, In: Lukács Olga – Nagy Alpár – Péter 

István (szerk.): From Movement to Inherritance – Hidden Assets from the Treasury of 

Hungarian Reformation, (Refo500 Academic Studies, Volume 59, Edited by Herman 

J. Selderhuis). Göttingen, Vandenhoeck &  Ruprecht. 185–192. 

– Lexikonban szereplő szócikk esetén: PÉTER Katalin (1999): Francisc David (szócikk), 

In: Owen Chadwick (szerk.): Oxford Encyclopedia of Reformation. New York – 

London, Oxford University Press, I., 148.  

 

– Levéltári forrásokra való hivatkozás esetén az idézett dokumentum azonosításához 

szükséges adatokat az illető lelőhely (levéltár és irattár) saját hivatkozási módja szerint 

kell feltüntetni. Egy levéltári hivatkozásnak mindenképp tartalmaznia kell a 

hivatkozott irat szerzőjét, címét vagy legalább rövid leírását (pl. XY jelentése), a 

levéltár nevét, a levéltári fond számát, azon belöl a tétel és a doboz vagy köteg számát, 

illetve a kötegen belüli oldalszámot. Pl.: NAGY Ferenc: Helyzetkép a Dél-Erdélyben 

maradt Református Anyaszentegyház életéről a II. bécsi döntéstől 1943. május 5-ig. 

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL), K 610 (Sajtó levéltár), 91. 

cs. (Dél-Erdélyi Adattár), VI/11. 11.  

– Elektronikus forrásokra való hivatkozás esetén a kiadványra vonatkozó előzőekben 

megadott összes elérhető adatot követően fel kell tüntetni a honlap adatait és az utolsó 

letöltés időpontját: BENKŐ Levente: Magyar nemzetiségpolitika Észak-Erdélyben, 

1940–1944,  http://www.xxszazadintezet.hu/rendezvenyek/korrajz_2002_konyv-

bemutato/ benko_levente_eloadasa.html (utolsó megtekintés dátuma: 2009. július 31.). 

 

 Az esetleges hiányzó, az adott publikációban fel nem tüntetett bibliográfiai adatot a 

megfelelő helyen [szögletes] zárójelben kell jelölni teljes kiírással vagy rövidítve, pl. [hely 

nélkül/ h.n.], [kiadó nélkül/ k.n.], [évszám nélkül/ é.n.]. 

 

c. A lábjegyzetek a következő minták szerint készüljenek:  

10 pont betűméret, normál sortávolság, sorkizárt. Minden lábjegyzetet egy mondatvégi 

írásjel zár le. 



                                                                                                            

Facultatea de Teologie Reformată și Muzică 
               Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar 

Str. Horea nr.7 
Cluj-Napoca, R-400174 

Tel: 0264-590723 
rt@rt.ubbcluj.ro 

rt.ubbcluj.ro 

 

A lábjegyzet-szám és az utána következő szöveg közé egy nem törhető szóköz kerül.3  

Az első hivatkozás alkalmával közöljük az irodalomjegyzékben szereplő teljes adatot, 

végül az idézet, hivatkozás pontos oldalszáma következik. Ha az idézet szövege a 

forrásmunkának nem egyetlen oldalán olvasható, akkor az idézet kezdő és záró 

oldalszámát is meg kell adni, mindig teljesen kiírva, a két oldalszám között szóközök 

nélkül nagykötőjel áll. (pl. 237–238.) 

A második és következő hivatkozás alkalmával elég vesszővel elválasztva jegyezni a 

szerző vezetéknevét kiskapitálissal, zárójelben az első közlés évét, majd az 

oldalszámot.  

Egymást követő lábjegyzetekben ugyanannak a szerzőnek ugyanazon munkája esetében 

megengedett az i.m. (idézett mű) rövidítés és oldalszám, amennyiben az oldalszám is 

azonos, egyszerűen uo. (ugyanott) jegyezhető.  

 

d. A bibliai idézetek helyét nem lábjegyzetben, hanem a főszövegben, egyszerű 

zárójelben kell jelölni. A bibliai könyveket a protestáns új fordítású Biblia 

függelékében (első kiadás: 1975, legfrissebb kiadás: 2014) felsoroltak szerint 

rövidítjük.  

A számozott bibliai könyvek esetében az arab könyvszám és a rövidítés között nincs 

szóköz, a bibliai könyv nevének rövidítése után nem áll pont (2Móz). A fejezet- és 

versszámok arab számok, a kettő között szóköz nélkül vessző áll, a versszám mögött 

nincsen pont (Ézs 1,9). Több, nem ugyanabból a fejezetből származó igehelyet 

pontosvessző és mögötte szóköz választ el (Lk 3,12; 12,11). Egy fejezeten belül több 

vers számát szóköz nélküli pont választja el, a fejezetszámot ekkor csak egyszer írjuk 

ki (Lk 2,2.4.11; ApCsel 2,3.8). Hosszabb szakaszok kezdő és záró versszáma között 

nagykötőjel áll, sem a nagykötőjel előtt, sem mögötte nem áll szóköz (Róma 8,1–12; 

Jel 2,2–14). 

 

 

 

B. Tartalmi követelmények:  

 A hallgató elsősorban a témavezető tanárral egyeztet ebben a kérdésben, az alábbiak 

általános elvárások: 

 Licensz dolgozat esetében a dolgozatnak tükröznie kell, hogy a szerző a szakterület 

alapkérdéseiben jártas, a választott téma tágabb összefüggéseiről ad számot, a témát 

szélesebb sávon, de kevésbé részletezően dolgozza fel, mesteri dolgozat esetében a fentieken 

túl egyéni kutatási rész is szükséges (pl. kérdőívek, felmérések, interjúk által végzett kutatás 

vagy levéltári adatok kiböngészése stb.), a témát keskenyebb sávon, de a mélyebb rétegeit is 

érintve dolgozza fel  

  

 

                                                           
3 Alkalmazás módja: Shift + Ctrl + szóköz, vagy: Beszúrás – Szimbólumok – Különleges Karakterek – 

Nonbreaking Space 
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A dolgozatnak tartalmaznia kell:  

  A. Bevezető rész: a témaválasztás megindoklását, célkitűzést, a kutatási 

módszer/ek ismeretését, a szerkezeti felépítés felvázolását,  

  B. Főrész: témakifejtést, az egyéni kutatásokra vonatkozó részeket (ha van 

ilyen), végkövetkeztetést, irodalomjegyzéket 

  C. Függelék: pl. kérdőívek, interjúk, képek stb.  

  D.Tartalomjegyzék 

 A témakifejtés szerkezeti ívének törésmentesnek, egymásra épülőnek, összefüggőnek 

kell lennie. 

 A dolgozat tartalmának összhangban kell lennie a tudományterület általánosan 

elfogadott alaptételeivel, de a legújabb kutatási eredményekre, szakirodalomra is hivatkoznia 

kell. 

 A végkövetkeztetés rendjén összegeznie kell a kutatások eredményét olyan módon, 

hogy a dolgozat bevezető része és a végkövetkeztetés alapján az olvasó előtt világos legyen a 

dolgozat lényege. 

 A szerzőnek szakszerűen, de közérthetően, világosan kell fogalmaznia, akadémiai 

stílusban.  
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C. Elbírálási szempontok 

Dr. Lukács Olga egyetemi docens 

dékán 

A. DOLGOZAT/DISSZERTÁCIÓ elbírálási kritériumok Max. 10 pont 

Tartalom 

- a kutatás menete jól strukturált: 

pontos témameghatározás és célkitűzés-felvázolás

megfelelő kidolgozási módszer kiválasztása + 

alkalmazása 

az ismeretek/adatok bemutatása és értelmezése  

(+ helyes következtetések) 

- cím, alcímek és tartalom összhangja  

- logikus tartalmi felépítés (mind alfejezeteken és fejezeteken 

belül, mind abban, hogy a különálló fejezetek tartalmilag 

összefüggenek, egymásra épülnek) 

- saját álláspont megfogalmazása (a könyvészet/ felmérés/ 

tapasztalat alapján) 

- helyes szakterminológia 

- választékos, igényes fogalmazás, helyesírás 

6 p. 

Könyvészet 

- korszerű, releváns 

- hivatkozás az átvett/idézett tartalmakra  

1.5 p. 

Szerkesztés 

- formai követelmények tiszteletben tartása 

- rendezett, átlátható folyószöveg (nincs pontszerű felsorolás)

- egymáshoz arányos fejezetek 

- a beiktatott képek, ábrák, grafikonok, kottaképek és 

mellékletek indokoltak, és a folyószövegben hivatkoznak 

rájuk 

- egységes szerkesztésmód 

2.5 p 

B. BEMUTATÁS  

Tartalmi és formai követelmények 

Max. 10 pont 

- a bemutató logikus, érthető, nyelvezete választékos, az 

előadó helyesen használja a szaknyelvet  
5 p. 

-igényes, szemléletes Power Point vagy Prezi bemutató 2 p 

-válaszadás, vitakészség (megérti a kérdést és helyesen 

válaszol rá) 
1 p. 

- megfelelő időbeosztás (belefér a kijelölt 10 percbe, jól 

súlyoz: a lényegre jut ideje) 
1 p. 

Hivatalból (vizsgán való megjelenés) 1 p. 

ÖSSZPONTSZÁM (A+B):2=C 


