BEVEZETÉS (ötletek, félmondatok)
„Itt egy alkalmas idézet nagyon jó lehet.”
(Szerző neve)
(témaválasztás indoklása)
Azért választottam ezt a témát, mert ……..
A ………………… témaválasztásomat az is indokolja még, hogy a középiskolában …….
……….érdekelt annak ………………. Ez az érdeklődés ……………… koromban / után
sem lanyhult, és …………………. Szerettem volna mélyebben belelátni ………..
Motivált az is, hogy a ……………….., segítettek munkában ……………………….
A szakdolgozati témaválasztásom szakterületét illetően egyértelműen befolyásolt az
érdeklődés a ………………… iránt, és inspirált a tanulmányaim során megszerzett
ismeretanyag.
Témaválasztásomban a szakmai kíváncsiság vezérelt, amikor a ………... összehasonlító
elemzését tűztem célul. Szerettem volna mélyebben megismerni ......................
Motivált az is, hogy viszonylat terjedelmes irodalma van a témának, aminek a feldolgozása
segített az elemző munkában.
(célok és a hipotézis /mit várok eredményül/ megfogalmazása)
Dolgozatomban a … kapcsolódó fogalmak körüljárása után meg szeretném vizsgálni a ……
Dolgozatomban a ................ fogalmak tisztázása után több oldalról be kívánom mutatni a
............szerepét, lényegét és a ........................... Szakdolgozatomban ezt a folyamatot
kívánom bemutatni, ………………. változások milyen hatással voltak …………… Célom,
hogy ………. Fontosnak tartom azonban, hogy átfogó képet alkossak ……….. (A hipotézis
témafüggő, ezért erre nem lehet típus mondatokat megfogalmazni.)
(hogyan tagolódik a dolgozat, miről szólnak az egyes részek, milyen módszereket használok,
milyen szakirodalmi és egyéb /pl. adatforrás, jogszabály stb./ forrásokat használok)
A dolgozatomat ennek / az előbbiekben megfogalmazott céloknak megfelelően …… fő részre
tagoltam.
A dolgozatom első részében bemutatom / elemzem………. . A dolgozat második részében
elemezem / megvizsgálom … . A dolgozat következő részében összehasonlító elemzés
keretében megvizsgálom ……. előnyeit / hátrányait …………….
A dolgozat további részeiben kifejtem ………… Bővebben kívánok szólni a …………
Végül a jövőbeni feladatokra, tervekre, lehetőségekre ……………. hívom fel a figyelmet.
Munkám során elsősorban a magyar és külföldi szakirodalmat, újságcikkeket, Internetet,
…….. valamint a tanulmányaim során szerzett ismereteimet használtam fel. A
szakdolgozatom megírásában ….., és a tanulmányaim során megszerzett ismeretek segítettek.
(a vizsgálat terjedelme)
Természetesen nem törekedhettem a teljességre. Részben a téma terjedelme és nagysága,
részben pedig a ……….. behatárolta a vizsgálat / elemzés / bemutatás / leírás terjedelmét.
Mégis remélem, hogy ez az elemzés a ………. foglalkozók / érdeklődő olvasó számára
egyfajta összefoglalást, iránymutatást adhat.
(köszönetnyilvánítás)
Köszönetet mondok ………… tanár úrnak / nőnek azért, hogy …… elméleti és gyakorlati
információkkal segítette munkámat, valamint megosztotta velem tapasztalatait, észrevételeit,
ezáltal értékes gondolatokkal gazdagíthattam tudásomat és elkészíthettem szakdolgozatomat.
Megköszönöm az önzetlen és nagyon értékes segítségét ……………. külső konzulensemnek.

Összeállította: Naár János

1

Célja: a dolgozat témakörének a címnél részletesebb meghatározása, a témaválasztás indoklása, a
kidolgozás menetének és logikájának rövid ismertetése.
A jó bevezetés maximum 2-3 oldal terjedelmű, körvonalazza a megoldásra váró elméleti és gyakorlati
kérdéseket, feladatokat, problémákat. Utalhat arra, hogy valamilyen ok miatt a címben jelzett témához
kapcsolódó területek közül mire nem tér ki. Egy bekezdés erejéig bemutatja a téma feldolgozásához
felhasznált kutatási módszereket, empirikus vizsgálati eszközöket.
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