
Segítség, (szak)dolgozatot írok!
Források

Témaválasztás
Vázlat

Címadás

EFOP-3.4.3-16-2016-00006 -„A Budapesti Corvinus Egyetem intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás 
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében”



Hozzávalók

Forráskeresés

Mit használjunk?

• Internetes források

• Szakkönyvek

• Cikkek

• Elsődleges források

Mit ne használjunk?

• Szakdolgozatok

Szürke irodalom: nem került nyilvánosságra –

sok esetben nehezen hozzáférhető



Hozzávalók

Forráskeresés

Forrásértékelés

• Releváns

• Friss, időszerű

• Megbízható, hiteles, pontos

• Terjedelem



Hozzávalók

Forráskeresés

Hol keressünk?

• Google

• Google Scholar

• Könyvtári katalógus

• Adatbázisok



Hozzávalók

Forráskeresés

Hol keressünk könyveket?

• Katalógus

• Google books

• MERSZ

Hol keressünk folyóiratcikkeket?

• Matarka

• Szuperkereső

• Adatbázisok

+ Google Scholar





Mit süssünk?

Témaválasztás

• Érdeklődési kör

• Körülhatárolt téma

• Legyen mondanivalónk

• Szakirodalom hozzáférhetősége

• Nyelvismeret

• Időigény

• „lerágott csont” és „spanyolviasz” csapdája

Cél, előfeltevés (hipotézis) megfogalmazás!!!



Mit süssünk?

Témaválasztás

bemutatni, hogyan függ össze a társadalmi felelősségvállalás

a cég méretével vagy nyereségével

társadalmi felelősségvállalás

minél sikeresebb egy cég, minél nagyobb mértékben

növekszik, annál jelentősebb a társadalmi felelősségvállalása



Mit süssünk?

Témaválasztás

Téma: társadalmi felelősségvállalás

Cél: bemutatni, hogyan függ össze a társadalmi

felelősségvállalás a cég méretével vagy nyereségével

Hipotézis: minél sikeresebb egy cég, minél nagyobb mértékben

növekszik, annál jelentősebb a társadalmi felelősségvállalása



Összeállítás

Vázlat

A vázlat tartalmazza:

• Bevezetés (témaválasztás indoklása, cél, hipotézis, 

kutatási módszer)

• Várható irodalomjegyzék

• Várható tartalomjegyzék

A vázlat nem szentírás!









A torta neve

Címadás
Címadás főbb fajtái:

• Címmondat (pl.: kérdőjel, kettőspont használata: Kis üzlet –

jó üzlet? Görögország: kiút a válságból)

• Köznyelvi fordulatok, szólások (pl.: Állítsátok meg a

környezet romlását! Kifordítom, befordítom – mégis

vállalkozás)

• Játékosság (pl.: Tervezett zűrzavar, Az utolsó csekk a

pohárban, Előtérben a háttér)



A torta neve

Címadás

1. Mire elég egy cseppnyi hírnév?: avagy a Béres Gyógyszergyár

Zrt. hírnevének vizsgálata az identitás és arculat függvényében, a

fiatalok szemszögéből

2. A dominánsan külföldi tulajdonban lévő, Magyarországon

működő idegenforgalmi vállalkozások marketingstratégiájának

változása és ügyfélszolgálati rendszerének fejlődése a

rendszerváltástól az EU-csatlakozás idejéig



A torta neve

Címadás

A jó cím:

• rövid

• figyelemfelkeltő

• kiemeli a lényeget

• alcím konkretizálhat, kereshetővé tesz

• összhangban van a dolgozat tartalmával

• fogalomhasználat egyezik a dolgozat 

fogalomhasználatával

Ellenőrzés!!!


