
Segítség, (szak)dolgozatot írok!
A témaválasztástól a 

tartalomjegyzékig: A tudományos 
szöveg szerkezete,

stílusjegyei

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









Összeállítás

Vázlat
A vázlat tartalmazza:

• Bevezetés (témaválasztás indoklása, cél, hipotézis, 
kutatási módszer)

• Várható irodalomjegyzék
• Várható tartalomjegyzék

A vázlat nem szentírás!







A recept

Bevezetés

Tételmondat (Tézis)
• Leszűkített téma
• Téma határai (szempont)
• Állítás
• A tárgyalni kívánt pontok

Bevezetés
• Felütés
• Relevancia
• Tételmondat 



Rétegek

A bekezdések szerkezete

• Kapocs
• Tételmondat
• Kifejtés 
• Összegzés
• Kapocs



A rétegek jellemzői

A bekezdések típusai



Szakirodalmi áttekintés

Cél: az adott kutatást a szakterület már meglévő irodalmába illesszük, 
ahhoz viszonyítsuk, annak újszerűségét, tudományos hozadékát 
bizonyítsuk. 
 • Pozicionál: lehetővé teszi, hogy az adott kutatást, megkülönböztesse 
más kutatásoktól

• Alátámaszt: bizonyítja a kutató témában való jártasságának, 
elmélyültségének, hitelességét (releváns szerzők, művek)

• Igazol: a témaválasztás, a kutatás relevanciáját
• Átível: egy „információs szakadékot: ha a hasonló témában 

íródott szakirodalom nem tér ki az adott témára, vagy más 
szempontok szerint vizsgálja azt

• Kiterjeszti, tovább viszi a témát a szakirodalomban megjelenő 
korábbi kutatásokra alapozva

• Kritizál: az előző munkák gyengeségeire koncentrál, a kutatási 
kérdéseket erre alapozza



A recept

Szakirodalmi áttekintés

• Kiterjedhet:
• az adott téma módszertani megközelítéseinek ismertetésére,
• kulcsfogalmainak, terminológiájának dolgozatbeli 

használhatóságára
• a párhuzamos kutatások eredményeire, melyek aztán 

hipotézisként is szolgálhatnak a továbbiakban. 
• Az általánostól a specifikus felé
• Értékeli, kiemeli az olvasott publikációk gyengeségeit, erősségeit
• A sorrend nem kronologikus, hanem témák, megközelítések szerinti
• Már a bevezetőben is megjelenik
• Nem feltétlenül külön fejezet



Rétegzés, díszítés

A dolgozat felépítése

• Cím
• Tartalomjegyzék
• Bevezetés (felütés, tézis, relevancia, 

dolgozatszerkezet, kapocs)
• Fő- és alfejezetek (szakirodalmi áttekintés, 

módszertan, stb.)
• Összefoglalás (nóvum, perspektíva)
• Hivatkozásjegyzék
• (Függelék, jegyzetek)



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!!!





        Hozzávalók

A tudományos szöveg stílusjegyei

• Személytelenség (E/1. személy?)
• Világos, pontos szó- és  fogalomhasználathasználat 

(szleng kerülése, definíciók, „tudás átka”)
• Egyszerű, tömör mondatok (Egy mondat = egy gondolat, 

szórend, állító szerkezet, támpontok: azonos szerkezet, 
tételmondat terminusai elől)

• Érzelemmentesség (!...)
• Tagoltság (bekezdések, számozás, )
• Fókuszáltság (jegyzetek, függelék)
• Belső utalók (kapocs, ismétlés)



Díszítés, tálalás

Megjelenítés, tipográfia 

• Láss az olvasó szemével! (F mintázat, fordított piramis)
• Szókép (betűtípus, nagybetű, kurzív, aláhúzás, félkövér)
• Szövegigazítás (balra, sorkizárt)
• Vizuális hierarchia (két szint, elkülönülés: szünet, vagy 

behúzás)
• Felsorolás, illusztráció
• Táblázat: data/ ink ratio, jobbra igazítás
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