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HOGY ÁLLJ NEKI? 
 

Van már korábbi munkád, amiből cikket írnál?  

(pl. OTDK dolgozat, igényesebb terepgyakorlatos munka) 
 

Ebben az esetleg dolgozd át a korábbi munkád, semmiképp se add le egy az egyben. Figyelj a 

formai követelményekre és arra, hogy 10 000-30 000 karakter hosszúságú munkákat várunk. 

Fontos, hogy a témavezetődet értesítsd a cikkbeadási szándékodról, és hogy a témavezetőd 

átolvassa és leellenőrizze a cikked, hiszen ő vállal felelőséget a cikk szakmai helytállóságáért. 

Most kezdenél neki a kutatásodnak? 
 

Ha kedvet kaptál a cikkíráshoz, de még nem kezdtél hozzá a kutatáshoz, a következőket kell 

megtenned: miután megvan a kutatási témád, elsősorban keress egy témavezetőt, aki 

felelősséget vállal a kutatásodért. Ezután etikai engedélyt kell szerezned (részletek: 

https://www.ppk.elte.hu/keb/kerelem). Ezzel feltétlen siess, mert bár a kérelmek elbírálása 

folyamatos, a lefutási idő 2-4 hét. Ezalatt már el tudod kezdeni a kutatási témád szakirodalmi 

hátterének felderítését, a cikk ezen részének megírását. Ha megvan az etikai engedély, 

kezdődhet az adatfelvétel. Elegendő mennyiségű adat esetén az adatok elemzése, értelmezése 

következik és a cikk megírása. Ebben az esetben is fontos, hogy a témavezetőd átolvassa és 

leellenőrizze a cikked. 

A CIKK MEGÍRÁSA 
 

Ajánlott felépítés: 

 Absztrakt (A kutatás összefoglalása röviden, kb. egy bekezdésben. Fontos: itt 

nem kell szövegközi hivatkozásokat használnod) 

 Elméleti bevezető 

 Kutatási módszer 

 Résztvevők/kutatási minta 

 Mérőeszközök 

 Eljárás 

 Eredmények 

 Diszkusszió/Konklúzió, javaslattétel 

 Irodalomjegyzék 

Absztrakt 

Kutatásod rövid összefoglalása. Fontos: itt nem kell szövegközi hivatkozásokat használnod. 
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Bevezető 
 

A kutatás elméleti hátterének bemutatása. A témába vágó szakirodalom áttekintése, amire 

alapozod a kutatást. 

Kutatási módszer 

Résztvevők/kutatási minta 

 Azon kívül, hogy hány fő, mik a nemi arányok, térj ki a toborzás módjára, kizáró 

tényezőkre, stb 

Mérőeszközök 

 Térj ki a használt feladatokra, kérdőívekre, konkrét eszközökre, amiket használsz. 

Eljárás 

 Hogyan zajlott a kutatás. 

Eredmények 

 Eredményeid részletes ismertetése. 

Diszkusszió/Konklúzió, javaslattétel 

Eredményeid részletes megvitatása, következtetések levonása, korábbi szakirodalommal való 

összevetése. 

 

 

 


