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Bevezetés 

A statisztikai próbák elvégzése után az eredmények közlése következik. Ez nem csupán a 

szöveges eredményközlésből áll, hanem ide tartozik az ábrák és táblázatok készítése is, mely 

során számos formai előírást szükséges betartani ahhoz, hogy azok mind tartalmukban, mind 

esztétikailag megfeleljenek a követelményeknek. Jelen felsőoktatási jegyzet a BSc képzésben 

tanuló dentálhigiénikusoknak íródott, folytatása a Kutatómunka alapjai dentálhigiénikusoknak 

I. és az Adatelemzés statisztikai módszerekkel című jegyzeteknek. Mivel folyamatos munkáról 

van szó, így a két előző jegyzet ismerete nélkülözhetetlen a szakszerű adatközléshez. Ez 

magában foglalja a statisztikai próbák eredményeinek értékelését, értelmezését is, valamint a 

Word szövegszerkesztő és Excel program alapos ismeretét. Az anyag elsajátításához fel kell 

idézniük a hallgatóknak az Excel programmal történő diagram készítéssel kapcsolatos 

ismereteiket is.  

Az eredmények közlése során törekedni kell a tudományos megfogalmazásra, melyre számos 

példa található a jegyzetben. A jegyzet célja, hogy megismertesse ezeket az elvárásokat a 

hallgatókkal, melyek birtokában képesek lesznek a kutatási eredményeket tudományos 

színvonalon közölni, illetve azokat megfelelően prezentálni, és az eredményekből a megfelelő 

következtetéseket levonni. Segítséget nyújt továbbá a szakdolgozat megírásához is, felhívva a 

figyelmet a legfontosabb formai és tartalmi követelményekre, illetve a leggyakrabban 

előforduló hibákra. A jegyzetben található képernyőfotók kifejezetten a jegyzethez készültek, 

a szerző saját szellemi termékei. Ugyanígy az egyes, eredményeket bemutató ábrák és 

táblázatok is saját készítésűek, kitalált eredményeket tartalmaznak. Amelyeket pedig mások 

munkáiból emeltem át, azokat megfelelően lehivatkoztam. 

A publikálásra külön nagy hangsúly helyeződik, mivel nem pusztán a szakdolgozat megírása a 

cél, hanem az eredmények különböző fórumokon való bemutatása is. Az olvasók 

megismerhetik a Tudományos Diákköri Konferencián, egyéb kongresszuson/konferencián, és 

a folyóiratokban történő publikálás menetét is, mivel valószínűleg vannak néhányan közülük, 

akik erre is affinitást éreznek, de elképzelhető, hogy információ hiányában nem mernek 

lépéseket tenni. Ehhez a Publikálás, valamint a Prezentáció készítés és szerepléstechnika című 

fejezetek is segítséget nyújtanak, illetve külön fejezet készült a Tudományos Diákköri 

Konferencia bemutatására, ezzel is felébresztve a vállalkozó szellemű hallgatók kedvét. 

Általánosan bevett szokás, hogy a publikációhoz készülő ábrákat Excel programmal 

szerkesztjük meg, melynek menetét más kurzusokon megismerhetik a hallgatók. Azonban az 

Adatelemzés statisztikai módszerekkel című jegyzetben megismerhették az SPSS statisztikai 
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program használatát, így ebben a jegyzetben folytatásként az ábrák szerkesztésének bemutatása 

történik részletesen, de nem teljes körűen. A 9. fejezetet áttanulmányozva, és a leírásban 

szereplő lépéseket követve a hallgatók elsajátíthatják az SPSS ábrák készítését is. Az ismeretek 

elsajátítása után a hallgatók képesek lesznek a második év végére egy önálló kutatómunka 

elvégzésére. 

A tantárggyal a következő konkrét tanulási eredmények alakíthatók ki: 

Tudás Képesség Attitűd Autonómia/felelősség 

Ismeri az ábra és 
táblázatszerkesztés 
szabályait, az 
eredményközlés 
helyes technikáját, 
valamint az 
eredmények 
összegzésének 
módját. 

Képes kutatási 
eredményeit 
helyesen közölni, 
mely magában 
foglalja a helyes 
ábra és táblázat 
készítés 
képességét is. 
Képes továbbá 
kutatási 
eredményeit 
összegezni, és 
azokból a 
megfelelő 
következtetéseket 
levonni. 

Motivált az 
egészségtudomány 
területén 
keletkezett új 
tudományos 
eredmények 
megismerésére, 
saját kutatási 
eredményeinek 
prezentálására 
különböző 
fórumokon. 

Saját kutatási 
eredményeit 
felelősséggel tárja a 
nyilvánosság elé. 

Ismeri a publikálás 
lehetőségeit és 
folyamatát 
különböző 
fórumokon. 

Képes 
publikációt 
készíteni. 

Döntéseiért 
tudományosan 
megalapozott 
felelősséget vállal. 

Jártas a prezentáció 
készítésében és a 
szerepléstechnikában. 

Képes 
prezentációt 
készíteni saját 
kutatási 
eredményeiből, 
és azt megfelelő 
fórumokon 
prezentálni, 
illetve más 
hallgatók 
prezentációját 
értékelni. 

Saját kutatási 
eredményeit 
felelősséggel tárja a 
nyilvánosság elé. 

Ismeri a szakdolgozat 
készítés menetét. 

Képes elkészíteni 
saját 
szakdolgozatát. 

Saját kutatási 
eredményeit 
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felelősséggel tárja a 
nyilvánosság elé. 

Ismeri a kutatási terv 
készítését. 

Képes elkészíteni 
saját kutatásának 
kutatási tervét. 

 Döntéseiért 
tudományosan 
megalapozott 
felelősséget vállal. 

Ismeri a Szegedi 
Tudományegyetem 
Egészségtudományi 
és Szociális Képzési 
Karán folyó TDK 
munkát. 

Képes (igény 
esetén) TDK 
tevékenységet 
folytatni. 

Saját kutatási 
eredményeit 
felelősséggel tárja a 
nyilvánosság elé. 

Ismeri az SPSS 
statisztikai 
programmal való 
ábrakészítés menetét. 

Képes SPSS 
statisztikai 
programmal 
ábrákat készíteni 
és szerkeszteni. 

Döntéseiért 
tudományosan 
megalapozott 
felelősséget vállal. 

 

 

Szeged, 2018.06.18. 
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1. Tézisek megfogalmazása 

Ez a kutatási folyamat 10. lépése, a szakdolgozat empirikus részének pedig a 7. alfejezete: A 

kapott eredmények elemzése, értelmezése a hipotézisek tükrében.  

A kutatás ezen fázisában az eredmények értékelése és értelmezése történik, vagyis az adatoknak 

jelentést adunk. Az adatok értelmezése során szem előtt kell tartani a kutatás célját, attól eltérni 

nem szabad. Ez egy meglehetősen szubjektív folyamat (Dempsey, 1999). Meg kell 

magyaráznunk, hogy mit jelentenek az összefüggések, elemezni kell az adatokat 

(összefüggések, magyarázatok, esetleges ok-okozati kapcsolat) (Falus, 1996). Az adatelemzés 

során előfordulhat, hogy a várttal ellentétes eredményt kapunk, vagy valamilyen váratlan 

eredményre lelünk. Azonban ezeket az eredményeket nem szabad elhallgatni, mert ezek is 

értékesek, bővítik az ismereteket (Dempsey, 1999). A hipotézisek eredmények tükrében való 

módosítása SZIGORÚAN TILOS! Nem von le a kutatás értékéből semmit, ha a hipotézist nem 

sikerült bizonyítani. Ez is eredmény, ugyanúgy közölni kell, mint az igazolt hipotézisek 

esetében. 

A tézisek megfogalmazása – vagyis az eredmények közlése – során nem szabad abba a hibába 

esni, hogy rögtön következtetéseket is levonunk. Ezeknek el kell különülni egymástól, ezért 

van a szakdolgozatban külön fejezetben az összefoglalás, ott nyílik majd lehetőség a 

következtetések levonására (folyóirat közleményben pedig majd a megbeszélés fejezet szolgál 

erre). Arra azonban figyelni kell, hogy olyan állítást ne fogalmazzunk meg, amit nem tudunk 

adatokkal alátámasztani. 

A szakdolgozatban a szöveg megfogalmazásánál az egyszerű, érthető, ám mégis tudományos 

megfogalmazásra kell törekedni. Ez a szakasz egy visszautalással kezdődik a hipotézisekre, 

például így: „Kutatásom során öt hipotézist fogalmaztam meg.” 

Ezek után hipotézisenként haladunk. A következőt írjuk: 

Első hipotézis: Feltételezem, hogy… Leírjuk végig a hipotézist, melyet célszerű dőlt és félkövér 

betűtípussal kiemelni. A hipotézis után leírjuk, hogy hány kérdéssel vizsgáltuk azt, mire 

irányultak ezek a kérdések. Ezután az adott hipotézishez tartozó összes kérdés eredményeit be 

kell mutatni vagy szövegesen, vagy ábrán, vagy táblázatban. Azonban szükségtelen minden 

kérdésről ábrát vagy táblázatot készíteni. Az eredmények bemutatásakor csak a tényeket 

közöljük, nem szabad következtetéseket levonni, kommentálni az eredményeket, és javaslatot 

sem teszünk. Ne is sajnálkozzunk, pl: „sajnálatos eredmény, hogy…” Ennek nincs helye a 
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tudományos munkában. Törekedjünk a választékos megfogalmazásra, használjunk bátran 

szinonimákat: a válaszadók, a kérdőívet kitöltők, a megkérdezettek, stb. 

A szakdolgozatban biztosan szerepelni fognak ábrák és táblázatok, ezért elengedhetetlen ezek 

szerkesztési szabályainak ismerete.  

1.1. Ábra és táblázatszerkesztés 

A táblázat funkciója, hogy könnyebben áttekinthetővé tegye a rengeteg adatunkat, ugyanis ha 

ezeket folyó szövegben írnánk le, akkor nehezen értelmezhető lenne. Ezért fontos, hogy 

áttekinthetően szerkesszük meg. Az ábra még a táblázatoknál is értékesebb, mivel szépen 

megszerkesztve megtöri a folyószöveg monotóniáját (Gyurgyák, 2000). Egy jó ábra alkalmas 

arra, hogy szöveget pótoljon, célja a mondanivaló szemléletessé tétele. Azonban csak akkor 

alkalmazzuk, ha valóban szükséges az eredményközléshez (Csermely és mtsai, 1999).  

Ábra és táblázatszerkesztés szabályai (Elekes, 2007): 

 Az ábrák, táblázatok külön számozódnak a szakdolgozatban: 1. ábra, I. táblázat.  

 Minden ábrára és táblázatra hivatkozni kell a szövegben a következő módon: a x. számú 

ábrán látható, hogy a válaszadók... (itt leírjuk a fontosabb eredményeket)… (x. ábra).  

 Az ábrák és táblázatok az A/4-es oldal maximum 1/3-át foglalhatják el. Ha ennél 

nagyobb, akkor a mellékletben helyezzük el. 

 Minden ábrának és táblázatnak egyértelmű címe legyen, pontosan kifejezve azt, hogy 

mit ábrázol. A cím után zárójelben meg kell adni az elemszámot is (N), vagyis azt, hogy 

az adott kérdésre hányan válaszoltak. 

 Az ábráknak legyen jelmagyarázata, és nevezzük el a függőleges és a vízszintes 

tengelyeket is. 

 A mértékegységek nem maradhatnak el. 

 Az ábrákon legyen feltüntetve az adott oszlop, körcikk értéke is. 

 Ha oszlopdiagramot alkalmazunk, akkor abból következetesen mindig egy faját 

készítsünk végig a szakdolgozatban (vagy henger, vagy hasáb). 

 Egy színsémát használjunk végig a szakdolgozatban. 

 Az ábrák egyes oszlopainak színvilága különüljön jól el egymástól, mivel nyomtatáskor 

nem biztos, hogy ugyanazt a színt kapjuk, mint amit a monitoron látunk. 

 Táblázat esetén legyenek fejlécek, nevezzük el az oszlopokat és a sorokat is. 

 A sok cellás táblázat megnehezíti az értékelést, ezért csak akkor alkalmazzuk, ha 

feltétlenül muszáj. 
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 Egy jó ábra és táblázat olyan, hogy ha valaki ránéz, akkor a kísérő szöveg és a cím 

elolvasása nélkül tudja elemezni. 

 Ábra és táblázat címe mindig nagybetűvel kezdődik, és a cím után nincs pont, sem egyéb 

írásjel (Gyurgyák, 2000).  

Legszebb ábrákat az Excel programmal lehet készíteni. Az SPSS statisztikai program is 

alkalmas erre a feladatra, azonban az eredmény kevésbé lesz esztétikus, és nehézséget okozhat 

az angolul nem értőknek a program kezelése. A jegyzet 9. fejezete részletesen ismerteti az SPSS 

program ezen funkcióját. Az Excel számos lehetőséget kínál az ábrák szerkesztésére, mindenki 

kedvére kísérletezhet, azonban jelen anyagnak nem képezi részét az Excel program bemutatása. 

Táblázatot készíthetünk Excel programmal is, de egyszerűbb megoldás, ha a Word 

szövegszerkesztőben tesszük ezt a Beszúrás paranccsal.  

Emlékeztetőül tekintsük át az Adatelemzés statisztikai módszerekkel c. tantárgyból a 

diagramról tanultakat: 

Az oszlopdiagramot nominális (kategorikus) változó esetén célszerű alkalmazni. Kis 

eltéréseket is jól ábrázol, viszont sok kategória megnehezítheti az értékelést, illetve a feliratozás 

is olvashatatlanná válna (Elekes 2007; Ács 2014). (Oszlopdiagramra példák később találhatók.) 

A vonaldiagram (1. ábra) időbeli változások szemléltetésére alkalmas. Az adatpontokat egy 

folytonos vonallal kötjük össze. Jelen példában a gyermek születési súlyát vetjük össze a 

terhességi idővel. Azt láthatjuk, hogy minél idősebb volt a terhesség a szülés időpontjában, 

annál nagyobb volt az újszülött születési súlya. Mindkettő folytonos változó, ezért tudjuk az 

egyes adatpontokat folytonos vonallal összekötni (Elekes 2007; Ács 2014). 

1. ábra: Vonaldiagram 
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A sávdiagramot (2. ábra) nagyszámú kategória esetén használjuk. A kategóriák függőlegesen, 

az értékek vízszintesen helyezkednek el. Ez a diagram egy összehasonlító vizsgálatból 

származik (két iskolatípus tanulóit hasonlítja össze, 50-50 fő adott választ az iskolákból). A két 

iskolatípus neve közvetlenül a cím alatt helyezkedik el. A jelmagyarázat a három 

válaszlehetőséget tartalmazza (igen, nem, nem tudom), a függőleges tengelyen pedig a 

dohányzás okozta betegségek helyezkednek el. Ezek a betegségek a mellettük lévő tengelycím 

és a diagram címe nélkül értelmezhetetlenek lennének, hiszen nem tudjuk, hogy mivel 

kapcsolatban kérdezte a kutató. A betegségek egyesével vannak felsorolva, a három 

válaszlehetőség pedig külön színnel jelezve (benne a válaszadók számával), így az eredmények 

könnyen leolvashatók, összehasonlíthatók. A barna sávokban a feliratok eredetileg feketék 

voltak, ami megnehezítette volna a leolvasásukat, így fehérre lettek színezve. 

2. ábra: Sávdiagram 

 

A kör (3. ábra) és a tortadiagram (4. ábra) az adatsokaság szerkezetének, összetételének 

ábrázolására szolgál, a részeknek az egészhez való viszonyát, arányait szemlélteti. Csak relatív 

gyakoriságot ábrázol egy változó esetében. Akkor célszerű alkalmazni, ha nagy eltérések 

vannak az egyes kategóriába tartozó adatmennyiségek között, mert kis különbségeket nem 

szemléltet jól. Egy kategóriát kiemelhetünk vele. Ez a diagram is tartalmazza az adott 

válaszlehetőséget megjelölők arányát, a jelmagyarázatot, és egy kifejező címet a válaszadók 

számával. Szerkesztésénél arra kell figyelni, hogy az egyes cikkelyek színe egymástól jól 

elkülönüljön, mert attól, hogy a képernyőn különbözőnek látjuk, nyomtatásban még lehetnek 

színösszemosódások (Elekes 2007; Ács 2014). 
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3. ábra: Kördiagram 

 

A tortadiagram (4. ábra), mint ahogy a neve is sejteti, tortára hasonlít, különböző nagyságú 

tortaszeletekkel. Ez az egyik leggyakrabban alkalmazott forma, mivel a kördiagramnál 

látványosabb.  

4. ábra: Tortadiagram 

 

Mindkét fenti diagramra igaz, hogy az Excel program hol a tortaszeletekre vagy a 

körcikkelyekre helyezi a relatív gyakoriság értékeit, hol pedig melléjük (egy diagramon belül 

is, mint ahogy a példák mutatják). Ezen lehetőség van manuálisan változtatni, a relatív 

gyakoriság értékeit a megfelelő helyre mozgatni.  

A perec diagram (5. ábra) több minta esetén hasonlítja össze a relatív gyakoriságot. Látványos, 

bár az oszlop diagram ugyanezt a célt szolgálja, és jobban áttekinthető (Elekes 2007; Ács 2014). 

Ezt a diagram típust nem szokták szakdolgozatban alkalmazni, sőt, tudományos folyóiratokban 

is meglehetősen ritka.  
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5. ábra: Perec diagram 

 

Belülről kifelé haladva: intenzív osztály, belgyógyászat, gyermekosztály 

A hisztogram (6. ábra) egy változó eloszlását mutatja meg, csak metrikus skálák (folytonos 

változó) esetében alkalmazható! Az adatok csoportosítva találhatók. Egy oszlop szélessége 

változhat, területe az adott csoportba tartozó adatok mennyiségét mutatja meg. A hisztogramra 

egy Gauss-görbét is rajzol az SPSS program, mely a normál eloszlást szemlélteti. Jelen esetben 

a BMI értékek kettesével vannak ábrázolva. Láthatjuk, hogy az ábrázolt változó csúcsa (a 

legmagasabb oszlop) kissé balra helyezkedik el (20-22-es BMI-vel többen rendelkeznek, mint 

a többi értékkel) (Elekes 2007; Ács 2014). 

6. ábra: Hisztogram 

 



12 
 

1.2. Példák rosszul és jól megszerkesztett ábrákra, táblázatokra 

Az itt felsorakoztatott példák lezajlott kutatásokból származnak, azonban az eredményeket 

módosítottam, hogy ne legyen felismerhető az adott kutatás. Az ábráknál és táblázatoknál olyan 

hibákat tüntettem fel, melyeket kezdő kutatók szoktak elkövetni az eredmények bemutatása 

során. Mindegyik ábránál és táblázatnál magyarázat tartalmazza, hogy miért rossz vagy jó az 

adott szemléltetés. A rossz példákat jól megszerkesztett ábrák és táblázatok követik majd. 

1.2.1. Példák rossz ábrákra 

7. ábra: Használ-e minden nap internetet?  

 

Miért rossz a 7. ábra? Mert 

 dichotom kérdés eredményeit mutatja be. Ezt felesleges így ábrázolni, elegendő 

szövegesen leírni az eredményeket; 

 az oszlopok felett vagy az oszlopokon nincs feltüntetve az érték, nem tudjuk, hogy az 

igen és a nem pontosan hány százalék, csak hozzávetőlegesen tudjuk megbecsülni; 

 a vízszintes tengely nincs elnevezve, így nem tudjuk, hogy az igen és a nem mire 

vonatkozik, csak akkor, ha az ábra címét is elolvassuk (lehetne pl: internethasználat); 

 a cím maga a kérdőív kérdése (helyesen így hangozna: Internetet használó válaszadók 

aránya); 

 a cím után nincs zárójelben feltüntetve a válaszadók száma; 

 nem szerencsés a szürke háttér, mert nyomtatáskor egyrészt sok festéket fogyaszt, 

másrészt előfordulhat, hogy a kinyomtatott ábrán a szürke és a kék más árnyalatai 

láthatók majd, így nem különülnek el az oszlopok a háttértől. 
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8. ábra: Dohányzik-e? 

 

Miért rossz a 8. ábra? Mert 

 dichotom kérdés válaszait mutatja be; 

 a címe a kérdőív kérdése (helyette lehetne: dohányzás megoszlása a válaszadók 

körében); 

 a cím után nem szerepel a válaszadók elemszáma; 

 nem szerepelnek a körcikkeken az értékek (nem tudjuk, hogy hány százalék vagy fő 

válaszolt igennel és nemmel); 

 nem szerencsés a szürke háttér. 

9. ábra: Alváskörülmények 

 

Miért rossz a 9. ábra? Mert 

 a cím nem fejezi ki a tartalmat (Helyesen így hangozna: Alváskörülmények 

összefüggése a kiégés kategóriáival); 

 az elemszám nincs feltüntetve a cím után zárójelben; 

igen nem
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 mivel a cím hiányos, így a jelmagyarázatot sem tudjuk értelmezni, mert nem tudjuk, 

hogy a négy kategória mit jelent. Ha a címben szerepelne a „kiégés kategóriák”, akkor 

már a jelmagyarázat is értelmet nyerne; 

 az oszlopok színei igaz, hogy elkülönülnek egymástól a számítógép monitorán, de nem 

biztos, hogy ez nyomtatásban is így látszik; 

 a vízszintes tengely nincs elnevezve (alváskörülmények). 

10. ábra: Alváskörülmények és kiégés kapcsolata (N=321) 

 

Miért rossz a 10. ábra? Mert 

 az oszlopok fölött az értékek nincsenek feltüntetve.  

 Egyebekben egy jó oszlopdiagram lenne, mivel a címe azt fejezi ki, amit ábrázol, van 

elemszám a cím után, a vízszintes tengely el van nevezve, elkülönülnek az egyes 

oszlopok színei, és a mértékegység is fel van tüntetve a függőleges tengelyen (%). 

11. ábra: Havi túlóra összefüggése a napi étkezésszámmal (N=654) 
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Miért rossz a 11. ábra? Mert 

 a függőleges tengely nincs elnevezve, így nem tudjuk, hogy abszolút (fő) vagy relatív 

(%) gyakoriságot ábrázol; 

 a vízszintes tengely sincs elnevezve, így nem tudjuk, hogy mi „nincs” vagy 11-20 óra. 

12. ábra: Havi túlóra mennyiségének összefüggése a napi étkezésszámmal (N=654) 

 

Miért rossz a 12. ábra? Mert 

 zsúfolt! Túl sok kategóriát tartalmaz, a feliratok összemosódnak, nehéz így értelmezni. 

Ennyi adatot táblázatban célszerű ábrázolni. 

13. ábra: Munkahelytől várt támogatások (N=216) 
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Miért rossz a 13. ábra? Mert 

 a kördiagramot csak a 100% felosztására használhatjuk, vagyis a relatív gyakoriságokat 

összeadva 100%-ot kell eredményül kapni. Ezen az ábrán ez nem teljesül, mivel a 

megkérdezettek több válaszlehetőséget is bejelölhettek ennél a kérdésnél. 

14. ábra 

 

Miért rossz a 14. ábra? Mert 

 nincs címe. A diagramon szerepel a cím (Mennyi gondot, problémát okoz Önnek…), de 

a kérdőív kérdése nem elfogadható címnek; 

 van ugyan jelmagyarázat, de értelmetlen, mivel az általa jelölt oszlopszínek nem 

jelennek meg az ábrán; 

 az ábra a jelmagyarázatban szereplő hat tényezőből számolt átlagpontokat ábrázolja két 

intézményben. Ha az átlagpontok bemutatása volt a szerző célja, akkor felesleges 

ábrázolni, mivel csak két értékről van szó. Ha viszont a hat tényezőre kapott pontokat 

szerette volna ábrázolni, akkor rosszul lett megszerkesztve a diagram. 

A felsorakoztatott példákon szereplő hibák egy része figyelmetlenségből adódik, másik része 

pedig az ábraszerkesztés szabályainak nem ismeréséből. Ezek elkerülhetők, ha a kutató kellő 

időt fordít a megszerkesztésükre, és esetleg kísérletezik a színekkel, a méretekkel.  
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1.2.2. Példák helyes ábrákra 

Helyes oszlopdiagram 

15. ábra: Napi folyadékfogyasztás mennyiségének megoszlása az egyes életkori csoportok között (N=548) 

 

Miért lesz ez az oszlopdiagram helyes? Mert 

 van pontos címe; 

 a cím után megtalálható zárójelben az elemszám; 

 a függőleges tengely (%) és a vízszintes tengely (életkori csoportok) is el van nevezve; 

 van jelmagyarázat; 

 az egyes oszlopok fölött megtalálhatók a pontos értékek; 

  az oszlopok színvilága jól elkülönül egymástól. 

Helyes kördiagram 

16. ábra: Családi állapot megoszlása a válaszadók körében (N=123) 
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Miért lesz ez a kördiagram helyes? Mert 

 a cím után zárójelben megtalálható az elemszám; 

 az értékek együtt 100%-ot adnak; 

 jól elkülönülnek az egyes körcikkek színei; 

 az értékek fel vannak tüntetve. 

1.2.3. Példák rossz táblázatokra 

I. táblázat: Nemek 

Férfi 26% 

Nő 74% 

Miért rossz az I. táblázat? Mert 

 dichotom kérdést felesleges táblázatban ábrázolni; 

 a cím rövid, nincs feltüntetve zárójelben az elemszám. 

II. táblázat: Válaszok gyakorisága 

 férfi nő 

soha 16 34 

alkalmanként 30 22 

minden nap 54 44 

 

Miért rossz a II. táblázat? Mert 

 a cím nem fejezi ki a tartalmat; 

 a cím után nincs feltüntetve az elemszám; 

 nincsenek mértékegységek, így nem tudjuk, hogy abszolút (fő) vagy relatív (%) 

gyakoriságot ábrázol; 

 az első oszlop nincs elnevezve, így nem tudjuk, hogy mire vonatkoznak a megadott 

válaszlehetőségek (soha, alkalmanként, minden nap). Vonatkozhat dohányzásra, 

alkohol fogyasztásra, és még sok egyéb dologra. 

III. táblázat: Orvoshoz fordulás oka 

Laryngitis Láz Torokfájás Allergia 

46 9 12 3 
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Miért rossz a III. táblázat? Mert 

 a címben nem jelenik meg a válaszadók elemszáma zárójelben; 

 ilyen jellegű adatközlésre nem alkalmas a táblázat. Ha ezeket szeretnénk bemutatni, 

akkor tökéletes egy oszlopdiagram. 

IV. táblázat: Állandó betegség 

Allergia 12   

Asthma 15   

 

Miért rossz a IV. táblázat? Mert 

 a cím nem sok mindent fejez ki, és hiányzik a válaszolók száma; 

 csak két értéket ábrázol; 

 van négy üres cella, aminek semmi értelme! 

V. táblázat: Tudja-e Ön, milyen tünetei lehetnek a felső légúti betegségeknek? 

Igen Nem 

33 39 

Láz, orrfolyás, köhögés, végtagi fájdalom  

Miért rossz az V. táblázat? Mert 

 a kérdőív kérdése nem lehet a táblázat címe; 

 hiányzik a válaszadók száma; 

 egyszerűen nincs értelme ennek a táblázatnak. 

1.2.4. Példa helyes táblázatra 

VI. táblázat: Sportolás célja a válaszadók körében (N=634) 

sportolás célja 
Stressz kategória 

p alacsony munkahelyi 
stressz 

magas munkahelyi 
stressz 

Élvezet, kikapcsolódás 24,3% 20,2% 0,564 
Súlycsökkentés 40,5% 40% 0,371 
Stressz levezetés 18,7% 29,8% 0,149 
Versenyre készülés 0,7% 0,4% 0,890 
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Miért lesz a VI. táblázat helyes? Mert 

 van tartalmat kifejező címe, és a cím után látható a válaszadók száma; 

 az oszlopok és a sorok is el vannak megfelelően nevezve; 

 a mértékegység fel van tüntetve (%), így tudjuk, hogy relatív gyakoriságot ábrázol. 

1.3. Eredményközlés helyes technikája 

Az elemzés során nem szükséges minden információt szövegesen leírni az ábrákról és 

táblázatokról. A következőkben a helyes eredményközlést láthatjuk ábrák, és a hozzájuk tartozó 

elemzés segítségével. Láthatjuk azt is, hogy szakdolgozatban, tudományos publikáció során 

milyen szófordulatokat érdemes alkalmazni az eredmények közlésekor. 

17. ábra: Segítségkérés fogamzásgátlással kapcsolatosan (N=112) 

 

A 17. ábrán látható, hogy a válaszadók kitől kérnek segítséget a fogamzásgátlással 

kapcsolatban. Kimagasló eredmény, hogy a gimnáziumban tanuló válaszadók közül 34% a 

szüleitől, a szakiskolásoknál kevesebb minta fele (15%) teszi ezt. Az is figyelemre méltó, hogy 

a gimnazisták 11%-a jelölte, hogy a védőnő segítségét is igénybe veszi, a szakiskolásoknál 

mindösszesen 3%! A nőgyógyászt közel azonos arányban jelölték meg, viszont a 

gimnáziumban tanulók 24%-a barátnőjét/barátját jelölte meg, a szakiskolások ezt jóval 

kevesebben tették. Figyelemre méltó az is, hogy a szakiskolába járó megkérdezettek 24%-a 

nem kér senkitől segítséget, a gimnáziumi tanulóknál jóval kevesebben (13%) válaszolták ezt. 

(17. ábra) 
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18. ábra: Fogamzásgátlással kapcsolatban tanácsot adó személyek (N=112) 

 

A fogamzásgátlással kapcsolatban a megkérdezett gimnazisták 31%-a a szüleitől, 30%-a a 

védőnőtől kapott már tanácsot, a szakiskolásoknál jóval kevesebben – 18% és 14% - kaptak. a 

nőgyógyász, mint másik fontos szakember a mintámban szereplő szakiskolások 14%-ának, a 

gimnazisták 6%-ának adott már tanácsot. Figyelemre méltó, hogy az internetet inkább hívják 

segítségül a gimnazisták, mint a nőgyógyászt. Az egyéb válaszlehetőséget is sokan megjelölték, 

közöttük a következőket sorolták fel: nagynéni, unokatestvér, testvér, bulvár lapok. Két fő nem 

válaszolt a kérdésre. (18. ábra) (Megjegyzés: ha a nem válaszolt személyeket is feltüntetjük az 

ábrán, akkor a cím mögötti zárójelben az összes válaszadó száma szerepel. Amennyiben a nem 

válaszolókat nem ábrázoljuk, úgy a számukat le kell vonni a kitöltők elemszámából, és azt kell 

a zárójelbe írni. Az egyéb válaszlehetőséget mindig részletezzük szövegesen, mivel fontos azt 

tudni az olvasónak, hogy milyen válaszokat adtak itt meg a megkérdezettek.) 

VII. táblázat: A gimnazista tanulók ismeretei a fogamzásgátlók hatékonyságát tekintve (fő) (N=89) 

  Megjelölt hely 

Fogamzásgátló típusok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Gumióvszer PI: 3-4 36 36 7 4 1 3 - 3 2 1 

Fogamzásgátló tabletta PI: 0,1-0,5 29 24 4 7 4 1 - 3 1 1 

Sürgősségi tabletta PI: 1,5-3,5 7 10 19 6 4 8 9 10 2 2 

Naptár módszer PI:14-40 2 4 5 8 7 5 6 6 9 10 

Hőmérőzéses módszer PI: 0,5-3 2 2 3 5 24 5 6 7 17 4 

Megszakított közösülés PI: 35 3 3 1 6 11 6 1 4 5 23 

Hüvelygyűrű PI: 0,5-2 2 3 23 20 7 19 4 3 2 1 

Pesszárium, méhszájsapka PI: 7-11 3 4 7 8 10 10 8 5 7 1 

Spirál PI: 0,05-0,1 5 3 5 8 14 9 5 12 1 2 

Spermicid anyagok (kúpok, habok) PI: 5-20 2 - 3 7 6 9 10 4 8 21 
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A VII. táblázat a fogamzásgátló eszközök vélt hatékonyságát szemlélteti. Az első oszlopban az 

adott módszer neve mellett láthatjuk a Pearl Indexet (PI – hatékonyság). 36 válaszadó vélte úgy, 

hogy a leghatékonyabb módszer (vagyis véd a nemi betegségek és a terhesség ellen is) a 

gumióvszer. Figyelemre méltó eredmény, hogy vannak jó néhányan, akik nem gondolják ezt a 

védekezési módot hatékonynak, vagyis a 8-10. helyre sorolták. Ugyancsak 36 fő sorolta ezt a 

második helyre. A fogamzásgátló tablettát 29 megkérdezett ítélte a leghatékonyabbnak, 24 fő 

sorolta a második helyre. Szintén vannak olyan válaszadók, akik kevésbé gondolják 

hatékonynak. Szembeötlő, hogy a sürgősségi tabletta, mely nem is tartozik a fogamzásgátlási 

módszerek közé, ilyen előkelő helyet foglal el a rangsorban. Ez a harmadik leghatékonyabbnak 

vélt eszköz! A serdülőknek nem ajánlott módszereket (naptár, hőmérő, megszakításos 

közösülés) is többen sorolták 1-2. helyre, azaz szerintük ezek a leghatékonyabb módszerek a 

nemi betegségek megelőzésére, és a terhesség kivédésére. A spirált – ami igen biztonságos, bár 

serdülőknek nem ajánlott – viszonylag kevesen tették a rangsorban előre. (VII. táblázat) 

19. ábra: Válaszadók megyék szerinti megoszlása (N=462) 

 

A 19. ábra a válaszadók megyék szerinti megoszlását mutatja. A jelentős többségük Csongrád 

megyei (42,3%), de Pest megyeiek is nagy arányban kitöltötték a kérdőívet (18,3%). A Dunától 

keletre nagyobb arányban töltötték ki a kérdőívet az egyes megyékből, mint a nyugati 

országrészben. Nógrád és Zala megyéből a válaszadók 0,9-0,9%-a származik. (19. ábra) 

 

 



23 
 

20. ábra: Alvásminőség összehasonlítása (N=543) 

 

A megkérdezettek alvásminőségét is vizsgáltam. Hat jellemző közül lehetett választani akár 

többet is. A nyugodt alvás és a kipihent ébredés, mint pozitív jellemző inkább az alacsony 

munkahelyi stresszes csoportra volt jellemző. Mind a két állítást többen jelölték be ebből a 

csoportból, azonban a különbség nem jelentős. A negatív alvásjellemzők a magas munkahelyi 

csoportban fordultak elő inkább. Ők azok, akik többször ébrednek fel, nehezen alszanak el, 

szívdobogásra, vagy éppen fáradtan ébrednek. Az összes jellemző közül a nehéz elalvásnál 

mutatkozott szignifikáns különbség (p=0,037) a két csoport között: a magas munkahelyi 

stresszesek 21,4%-a, az alacsony munkahelyi stresszesek 6,7%-a jelölte be ezt a 

válaszlehetőséget. (20. ábra) 

21. ábra: Alváskörülmények összefüggése a kiégéssel (N=768) 
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A 21. ábra a kiégés összefüggését mutatja az alváskörülményekkel. A nehéz elalvás kivételével 

az összes alvásjellemzőben szignifikáns különbséget találtam a két csoport között. A kiégéssel 

nem küzdő válaszadók 62,8%-a nyugodtan alszik, és 32,4%-a kipihenten ébred. A kiégettek 

csoportjában mindösszesen 27,7% és 6,1% teszi ezt. A többszöri felébredés, heves 

szívdobogásra, izzadásra ébredés és a fáradt ébredés a kiégettek csoportjában jelentősen 

gyakrabban fordul elő. Egyéb válaszlehetőséget is megadtak a megkérdezettek: CPAP 

készülékkel alszik, altatóval alszik, zene vagy TV mellett alszik. (21. ábra) 

VIII. táblázat: Sportolás célja a válaszadók körében (N=156) 

sportolás célja Stressz kategória 
alacsony munkahelyi stressz magas munkahelyi stressz 

Élvezet, kikapcsolódás 44,5% 31,7% 
Súlycsökkentés 26,6% 22,1% 
Stressz levezetés 12,7% 19,8% 
Versenyre készülés 1,5% 0,9% 

Az alacsony és magas munkahelyi stressz csoportot összehasonlítottam a sportolás célja alapján 

is. Azt tekintettem sportolásnak, ha az illető izzadással, kipirulással járó sporttevékenységet 

végez. A VIII. táblázatban látható, hogy az alacsony munkahelyi stressz csoportban majdnem 

13%-kal többen (44,5%) vannak azok, akik élvezetből és kikapcsolódásból sportolnak, míg a 

magas munkahelyi stressz csoportban ez az arány 31,7%. A súlycsökkentés, mint sportolási cél 

inkább az alacsony munkahelyi stresszeseknél dominál, a stressz levezetés pedig a magas 

munkahelyi stresszeseknél. A versenyre készülés mindkét csoportban elenyésző. (VIII. 

táblázat) 

22. ábra: Pszichoszomatikus tünetek átlagpontjainak összehasonlítása (N=321) 
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A válaszadók mindkét csoportban a gyengeség/fáradtságot, hát- és derékfájást, alvási 

problémákat, valamint a fejfájást jelölték meg leggyakrabban előforduló pszichoszomatikus 

tünetként. Az elvégzett statisztikai próba alapján megállapítható, hogy a hát- és derékfájás 

(p=0,019), valamint a gyomorégés (p=0,029) szignifikánsan gyakrabban fordul elő az éjszakázó 

válaszadók körében. (22. ábra) 

Így haladunk végig az összes ábrán és táblázaton, ami az adott hipotézishez tartozik. Ha ezzel 

kész vagyunk, akkor már csak a statisztikai próba bemutatása van hátra, például így: „A 

műszakbeosztás és a dohányzás közötti összefüggést Khi-négyzet próbával elemeztem. Az 

elvégzett statisztikai próba eredményeképpen megállapítható, hogy a dohányzás és a 

műszakbeosztás között szignifikáns (jelentős) (p<0,000) összefüggés van, vagyis az éjszakai 

műszakban dolgozók között jelentősen többen dohányoznak, mint a nappalos műszakban 

dolgozók között, így első hipotézisem igazolódott.” Az elemzés során vissza kell utalni a 

hipotézisre! Ha kész vagyunk az első hipotézissel, akkor ugyanezzel a módszerrel haladunk 

végig az összes hipotézisen.  

1.4. Példa a hipotézisvizsgálat eredményeinek közlésére 

Az alábbiakban két hipotézis vizsgálatából származó eredményeket mutatom be úgy, ahogy a 

szakdolgozatban elvárt a közlése. A két hipotézis nem egy kutatásból származik, de példaként 

jól illusztrálják a szakdolgozatban elvárt követelményeket. A szerkesztés (szöveg kiemelése, 

dőlt, félkövér betűk alkalmazása) opcionális, de célszerű kiemelni a hipotézis szövegét. 

Szakdolgozatban arra azonban figyelni kell, hogy a szövegbeli hivatkozást az ábrákra és a 

táblázatokra nem szükséges félkövér betűkkel szedni, mint ahogy én tettem a jegyzet többi 

részében. 

Első hipotézis: Feltételezem, hogy a kiégés összefüggést mutat a pszichoszomatikus tünetek 

előfordulási gyakoriságával.  

A hipotézist két kérdéssel vizsgáltam. Először a kiégettség mértékét állapítottam meg. A 

kérdőívet kitöltők 22,1%-a tartozik az örökös eufória, és 29,1%-a a jól csinálja csoportokba. 

Ezen két csoport tagjainál még nem jelentkeznek a kiégés tünetei. A többi válaszadó valamilyen 

mértékben érintett a kiégés által. A kezelés szükséges csoport (29%) tagjai már súlyos pszichés 

állapotban vannak. (23. ábra)  
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23. ábra: Kiégettség mértéke a válaszadók körében (N=123) 

 

A válaszadókból két csoportot képeztem a kiégés kategóriáinak megfelelően. A „nincs kiégés” 

csoportba soroltam az „örökös eufória” és a „jól csinálja” csoportba tartozókat (51,2%); a 

„kiégettek” csoportjába pedig a másik két csoport válaszadóit (48,8%) (ők valamilyen 

mértékben már kiégtek). 

A pszichoszomatikus tünetek megjelenési gyakoriságát vizsgáló hét kérdés esetében a „nincs 

kiégés” csoportba tartozók átlag 8,34 (SD=3,425), a „van kiégés” csoportba tartozók 12,88 

(SD=3,771) pontot értek el.  Független kétmintás t-próbával elemeztem a két átlagpont közötti 

különbséget, és azt találtam, hogy a pszichoszomatikus tünetek átlagpontja szignifikánsan 

magasabb a kiégettek csoportjánál (p<0,000; t=-8,972). Ezután az egyes pszichoszomatikus 

tünetek előfordulási gyakoriságát is összehasonlítottam, és azt kaptam, hogy mindegyik tünet 

jelentősen gyakrabban fordul elő a kiégettek csoportjában (24. ábra).  

24. ábra: Pszichoszomatikus tünetek átlagpontjainak összehasonlítása (N=123) 
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Leggyakrabban hát- és derékfájás; gyengeség és fáradtság, valamint alvási problémák 

fordulnak elő pszichoszomatikus tünetként a megkérdezettek körében. A kiégés 

átlagpontszáma és a pszichoszomatikus tünetek átlagpontszáma közötti kapcsolatot 

korrelációanalízissel végeztem. Megállapítható, hogy a kiégés és a pszichoszomatikus tünetek 

között pozitív irányú erős korrelációs kapcsolat áll fenn (p<0,000; r=0,665), vagyis minél 

kiégettebb valaki, annál gyakrabban jelentkezik pszichoszomatikus tünet. Az eredmények 

alapján elmondható, hogy a kiégés összefüggést mutat a pszichoszomatikus tünetek 

előfordulási gyakoriságával, így első hipotézisem igazolódott. (Megjegyzés: az 

eredményközlés utolsó mondatával visszautalunk a hipotézisre.) 

Második hipotézis: Feltételezem, hogy a fekvőbeteg-ellátásban dolgozók gyakrabban 

fogyasztanak feketekávét, mint az egészségügyi ellátás más szintjén dolgozók. 

A hipotézist két kérdéssel vizsgáltam. Először az egészségügyi ellátás szintjére voltam kíváncsi. 

A megkérdezettek 41,9%-a dolgozik az alapellátásban, 22,6% a járóbeteg-ellátásban, 35,5% 

pedig fekvőbeteg-ellátásban. 

A napi kávéfogyasztás mennyiségét az alábbi kérdés kutatta: „Milyen gyakran fogyaszt 

feketekávét?” A kérdésre kapott válaszokat a 25. ábra szemlélteti. A válaszadók elenyésző 

hányada (13,8%) nem fogyaszt egyáltalán feketekávét, a jelentős többség igen. 18,5% az, aki 

naponta kettőnél több feketekávét iszik. (25. ábra) 

25. ábra: Kávéfogyasztás gyakorisága (N=456)  
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(p=0,022). A fekvőbeteg-ellátásban dolgozók 33%-a naponta többször is fogyaszt kávét. A 

másik két ellátási típusba tartozó válaszadók esetében ez az arány 14% és 14,6%. (26. ábra) 

26. ábra: Kávéfogyasztás gyakoriságának összefüggése az egészségügyi ellátás szintjével (N=456) 

 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a fekvőbeteg ellátásban dolgozók jelentősen 

gyakrabban fogyasztanak feketekávét, mint az egészségügyi ellátás más szintjén dolgozó 

válaszadók, így második hipotézisem igazolást nyert. 

Ugyanezzel a módszerrel elemezzük a szakdolgozat összes hipotézisét! 
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK AZ 1. FEJEZETHEZ 

1. Melyek az ábra- és táblázatszerkesztés legfontosabb szabályai? 

2. Jellemezze az oszlopdiagramot! 

3. Mikor alkalmazzuk a vonaldiagramot? 

4. Mikor alkalmazzuk a kör- és tortadiagramot? 

5. Milyen változó esetén alkalmazhatunk hisztogramot ábrázolásra? 
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2. A kutatás eredményeinek összegzése, következtetések levonása 

A kutatási folyamat 11. lépése. A következtetések levonása a 12. lépésben szerepel ugyan, de a 

szakdolgozatban az eredmények összegzésével együtt történik a következtetések levonása, így 

jelen esetben együtt tárgyalom úgy, ahogy a szakdolgozatban szerepelnie kell. Az összefoglalás 

egy külön fő fejezet a szakdolgozatban. Az eredményközlésről szóló fejezetben már említettem, 

hogy ott csak eredményeket szabad közölni, tényeket, következtetéseket levonni nem lehet. 

Mielőtt elkezdjük a szakdolgozat összefoglalását írni, célszerű újból elolvasni az eredményeket 

ilyen szempontból, és ha találunk mégis következtetéseket, akkor azokat át kell tenni majd ebbe 

a fejezetbe. 

A következtetések levonása során nagyon fontos szempont, hogy azoknak kapcsolódni kell a 

kutatáshoz (Dempsey, 1999), és nem szabad olyan következtetéseket levonni, amelyek nem 

egyértelműek, túlzottak, vagy nem tudjuk adatokkal alátámasztani (Falus, 1996).  

A szakdolgozat ezen fejezete a következő szerkezetet jó, ha követi: Egy mondatban ismertetni 

kell a dolgozat témáját, majd ezután rögtön következik a kutatási probléma (Ugyanazt írjuk le, 

mint a dolgozat bevezetőjében!). Fogalmazhatunk így: Szakdolgozatom témája a serdülők 

alkoholfogyasztási szokásainak vizsgálata. Az áttekintett szakirodalmak alapján az alábbi 

kutatási problémát fogalmaztam meg: ….. (ide kerül a kutatási probléma szó szerint). Ezután 

3-4 mondatban ismertetni kell a szakdolgozat elméleti részének tartalmát, illetve ismételten le 

kell írni a kutatás célját. 

A következő mondatokkal folytatjuk: A szakirodalmak áttekintését követően … darab hipotézist 

fogalmaztam meg.  

Az első hipotézisem igazolódott/részben igazolódott/megdőlt, melyben feltételeztem … (itt nem 

kell szó szerint leírni a hipotézist). Összefoglaljuk röviden az adott hipotézishez tartozó 

eredményeket, következtetéseket vonunk le (például, ha azt találtuk, hogy a serdülők a HIV-et 

és az AIDS-t külön betegségként jelölték meg, akkor ebből arra következtetünk, hogy nincsenek 

tisztában a HIV fertőzéssel, és annak stádiumaival). Néhány fontosabb számadatot 

megjeleníthetünk az eredményekből, de teljesen felesleges azokat újból leírni itt. Az adott 

hipotézishez tartozó eredményeket össze kell vetni a szakirodalomban talált eredményekkel 

abban az esetben, ha az adott témában ilyen kutatás már történt korábban (ezeket az irodalmakat 

a szakdolgozat elméleti részében dolgoztuk fel). Ugyanúgy kell az irodalmi hivatkozásokat 

megtenni zárójelben, mint a dolgozat elméleti részében.  
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Példa eredmények szakirodalommal való összevetésére: 

„A válaszadók többsége (56,3%) nem sportol egyáltalán, a heti sport mennyiségében nincs 

szignifikáns különbség a két csoport között. A válaszadók többségét az élvezet, kikapcsolódás 

célja vezérli a sportolás alkalmával, viszont a magas munkahelyi stressz csoportban második 

helyen a stressz levezetés szerepel megjelölt célként. Jelen kutatás eredményei ellentétesek 

Zapka és mtsai. eredményeivel (194 ápolót vizsgáltak), mivel ők azt kapták felmérésük 

eredményeként, hogy azok az ápolók, akik stresszesnek ítélik meg munkájukat, jelentősen 

gyakrabban fogyasztanak zöldséget és gyümölcsöt, és több testmozgást végeznek (Zapka et al., 

2009).” (Gál-Inges és Németh, 2015) 

Miután az összes hipotézisről elkészült az összegzés és a következtetések levonása, le kell vonni 

egy végső következtetést, például így: Végül értékelésem során megállapítottam, hogy a 

vizsgálatban szereplő ápolók jelentős többsége túlsúlyos, illetve rendszertelenül, kapkodva 

étkeznek, …  

Az eredményeket összegezve megkaptam/nem kaptam meg a válaszokat a kutatási problémára. 

Az összefoglalás fejezet hossza a hipotézisek számától függ, de egy alaposan megírt 

összefoglaló biztosan eléri a 2-3 gépelt oldalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉS A 2. FEJEZETHEZ 

1. Melyek a következtetések levonásának legfőbb szempontjai? 
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3. Szakmai javaslatok megtétele 

A kutatási folyamat 12. lépése, a szakdolgozatban egy külön fő fejezet. A javaslatoknak minden 

esetben a kutatás eredményein kell alapulniuk, melyekre többször visszautalunk, például így: 

Kutatásom során azt találtam, hogy a vizsgálatba bevont serdülők egy része a HIV-et és az 

AIDS-et külön betegségként sorolta fel, ezért nagyon fontosnak tartom az ezzel kapcsolatos 

ismeretek elmélyítését körükben. Erre legalkalmasabb módszer a….. (itt már konkrét 

tevékenységeket kell leírni, melyekkel a téves ismeretek kiigazíthatók). 

Gyakori hiba, hogy ez a kutatási eredményekre való visszautalás elmarad, és általánosságban 

fogalmazzák meg a szakmai javaslatokat. Megvalósítható beavatkozásokat szükséges leírni, és 

konkrétan be kell mutatni a tevékenységeket, hogy pontosan milyen beavatkozásokkal lehet a 

téves ismereteket korrigálni. Itt is megengedett a szakirodalmi hivatkozás abban az esetben, ha 

valamelyik szakirodalomban találunk konkrét beavatkozásra javaslatot, vagy valakik 

alkalmaztak már egy módszert, ami sikerrel járt, és ez a módszer átültethető a saját kutatásunkra 

is. Természetesen, ebben az esetben sem maradhatnak el a megfelelő irodalmi hivatkozások. 

A szakmai javaslatok között csak olyan sorolható fel, amelyek az adott szakma 

kompetenciájába tartoznak, és amelyeket a szakdolgozat készítője is el tud végezni, vagy 

közreműködik az elvégzésében. Ha ez nem valósul meg, akkor az adott kutatás nem járul hozzá 

a szakma fejlődéséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉS A 3. FEJEZETHEZ 

1. Milyen hibákat lehet elkövetni a szakmai javaslatok megfogalmazásakor? 
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4. Publikálás 

A kutatás eredményeit előbb-utóbb publikálni, prezentálni szükséges szóban vagy írásban. A 

szakdolgozat védés mindenkire nézve kötelező érvényű, de ezenkívül Tudományos Diákköri 

Konferencián (TDK), egyéb konferencián is bemutathatjuk eredményeinket, illetve közölhetjük 

folyóiratban eredeti közleményként. A következőkben az ezekkel kapcsolatos 

követelményekről lesz szó bővebben. 

4.1. Szakdolgozat védés 

A szakdolgozat védés annak opponálása után következik. Az opponens (bíráló) egy témában 

jártas szakember, aki a tartalmon túl értékeli a dolgozat tudományos színvonalát is, és 

kérdéseket tehet fel a dolgozattal kapcsolatban. Ezeket a kérdéseket a szakdolgozat védés előtt 

a hallgató megismeri, van ideje készülni a válaszokkal. A dolgozatot egy három fős bizottság 

(konzulens, opponens, elnök) előtt kell prezentálni 10 percben, de a védés nyilvános, azon bárki 

(érdeklődő hallgató, oktató) részt vehet. Az idő túllépése jegylevonással járhat, de függ a 

túllépés mértékétől. 

A prezentációt PPT-ben célszerű elkészíteni, de a Prezi is tökéletesen megfelel. Amit 

mindenképpen tartalmaznia kell: 

 címdia: szerepel rajta a szakdolgozat címe, hallgató és konzulens neve, esetleg a dátum; 

 az első dián egy rövid szakirodalmi áttekintés (a téma fontosságát támasztjuk alá 

szakirodalmakkal) szerepel, itt indokolhatjuk a témaválasztást is; 

 második dia: a dolgozat elméleti részének bemutatása röviden; 

 harmadik dia: kutatási probléma; 

 negyedik dia: kutatás céljának ismertetése; 

 ötödik dia: hipotézisek felsorolása; 

 hatodik dia: módszertan (kutatás helyszíne, időpontja, kérdőív, mintavételi eljárás 

bemutatása, adatelemzés: szoftver, statisztikai próbák megnevezése); 

 ezek után következnek az eredmények bemutatását célzó diák. Számuk nincs 

meghatározva, azonban célszerű egy hipotézis vizsgálatára szolgáló adatokat egyetlen 

dián bemutatni az idő szűkössége miatt. Először egy dián bemutatjuk a vizsgálati mintát 

(elemszám, életkori, nemek szerinti megoszlás, illetve a fontosabb adatok, melyek a 

kitöltőkre vonatkoznak), majd haladunk hipotézisenként; 
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 következtetések egy külön dián szerepel, itt az eredményekből levont következtetések, 

legfontosabb megállapítások szerepelnek; 

 szakmai javaslatok szintén külön dián szerepelnek; 

 felhasznált irodalom: itt csak azok a források jelennek meg, melyekre az első 

(szakirodalmi áttekintés című) dián hivatkozás történt; 

 záró dia: Köszönöm a megtisztelő figyelmet! (felesleges képet tenni erre a diára); 

 utolsó dián fel lehet tüntetni az opponens által adott kérdéseket, és ez marad kivetítve, 

hogy mindenki lássa. 

A prezentáció elhangzása után a bizottság tagjainak van lehetősége további kérdéseket is 

feltenni a dolgozattal, kutatással kapcsolatban. Ha ezekre is megkapták a megfelelő választ, 

akkor a hallgató a folyosón várakozik, amíg megszületik védésének érdemjegye.  

4.2. Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) 

Évente rendezik meg minden karon, illetve kétévente országos szinten (Országos Tudományos 

Diákköri Konferencia – OTDK). A jelentkezés feltételeit és határidejét központilag határozzák 

meg, és egy internetes felületen kell regisztrálni, és az absztraktot (rövid összefoglalót) 

benyújtani.  

Az összefoglalónak meghatározott formai követelményei vannak: limitált a szavak (karakterek) 

száma, és a szerkezetnek is előírásai vannak (részei: bevezetés, módszerek, eredmények, 

megbeszélés). Az alábbiakban egy helyi TDK I. helyezett hallgató absztraktja látható 

(Székelyhidi, 2016).  

Székelyhidi Éva, ETSZK II. évf. 
SZTE ETSZK, Egészségmagatartás és – fejlesztés Szakcsoport 
Orális implantátummal rendelkező páciensek szájhigiéniája 
Bevezetés: 
A fogászati implantátumok beültetését követően törekedni kell az implantátum és az 
arra került pótlás élethosszának megnövelésére, gondozására, szájhigiénia 
kialakítására, fenntartására. A kutatás célja felmérni, hogy az implantálást követően 
hogyan változik a páciensek szájhigiénés szokása, valamint ez összefüggésbe 
hozható-e a tájékoztatásra szánt idővel, és az alkalmazott szemléltető 
segédeszközökkel. 
Módszerek: 
A papíralapú és online adatfelvétel 2015 júniustól novemberig történt saját készítésű 
kérdőívvel. A 86 kitöltő az ország különböző pontján működő rendelőkbe látogató, 
valamint közösségi oldalak fogászati csoportjaiba felvett páciensek voltak. Az 
adatelemzés SPSS 22.0 program segítségével készült, Khi2-próbával és Kruskal-
Wallis teszttel (p<0,05). 
Eredmények: 
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A fogorvoshoz járás gyakorisága megnőtt a beavatkozás után (p<0,001). A 
szájápoláshoz használt eszközök közül a gépi fogkefe aránya nőtt (p<0,001), míg a 
kézi fogkeféé csökkent (p<0,001). Több páciens tisztítja az érintett területeket egy 
sörtecsomós fogkefével (p=0,031), illetve a nyelvtisztító, fogselyem, superfloss, 
fogköztisztító fogkefe, szájzuhany és szájöblögető (p<0,001) használata is jelentősen 
emelkedett. Minél több időt szánnak a szakemberek a fogászati rendelőben a 
szájhigiénés tájékoztatásra, annál gyakrabban használnak a páciensek nyelvtisztítót 
(p=0,008), superflosst (p=0,009), fogköztisztító kefét (p=0,013). Az egy sörtecsomós 
fogkefét (p=0,034), superflosst (p=0,002), fogköztisztító kefét (p=0,012), szájzuhanyt 
(p=0,031) gyakrabban használják azok, akik tájékoztatása esetén a szakember 
szemléltető segédeszközt is használt. 
Megbeszélés: 
A paciensek szájhigiéniája nőtt, a szakemberek által történő tájékoztatás ideje és 
módja a szájápolásban minőségi változást idézett elő. A hosszú távú sikeresség 
érdekében ezt a tényezőt érdemes figyelembe venni és az utógondozásra nagy 
hangsúlyt fektetni. 
Témavezető: Dr. Németh Anikó főiskolai docens 

Mint látható, az eredmények fejezetben a statisztikai próbák eredményei (szignifikancia 

értékek) is helyet kapnak. Ezek nem maradhatnak el, mert a tudományos publikáció, így az 

absztrakt részét képezik.  

A jelentkezéskor és az absztrakt feltöltésekor meg kell adni a hallgatónak a szakcsoport/tanszék 

nevét is. FONTOS, hogy nem annak a tanszéknek a nevét adja meg, ahol tanulmányait folytatja, 

hanem azt, ahol a témavezetője dolgozik! 

Formai követelményeknek nem megfelelő absztraktot a TDK zsűrije pontlevonással bünteti. 

Magának az előadásnak is vannak pontozási szempontjai, melyeket a zsűri alkalmaz. 10 perc 

áll rendelkezésre az eredmények bemutatására. Pontlevonással jár az idő túllépése is, de az is, 

ha a hallgató nem tud válaszolni a feltett kérdésekre, vagy éppen nem helyénvaló statisztikai 

próbákat alkalmaz. 

Az előadás elhangzása után a zsűri és a hallgatóság is tehet fel kérdéseket az előadónak, 

melyekre válaszolnia kell. Ezzel tudja bizonyítani a vitakészségét, melyet a zsűri szintén 

pontozással értékel. (A TDK-ról bővebben a jegyzet 8. fejezete szól.) 

4.3. Egyéb konferencia, kongresszus 

Egészségügyi végzettséggel rendelkező szakemberként számtalan lehetőség adódik 

konferencián/kongresszuson való részvételre. A kongresszust magas rangú résztvevőkkel 

szervezik, általában nemzetközi tanácskozás, nagyszabású esemény (de nem feltétel a 

nemzetköziség). A konferencia azonos hivatású egyének szakmai rendezvénye, tudás 
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bővítésre, tapasztalatcserére szolgál, szervezetek, egyesületek rendezik. Gyakran keverik ezt a 

két fogalmat a szakmai közéletben is. 

Minden szakmának megvan a maga rendezvénye (pl: Gyermekápolók Országos Kongresszusa, 

Védőnők – Szülésznők – Gyermekápolók Országos Konferenciája), de van olyan is, ahol az 

összes egészségügyi szakdolgozó egyszerre képviselteti magát (pl: Egészségügyi 

Szakdolgozók Országos Kongresszusa, MESZK Szakdolgozói Tudományos Kongresszus). Itt 

is lehetőség nyílik a szakdolgozati kutatásból származó eredmények bemutatására, ha azok nem 

túl régiek. El kell azonban dönteni, hogy előadással vagy poszterrel induljunk.  

A kongresszus/konferencia időpontja előtt hónapokkal megjelenik az interneten a kiírás (első 

felhívás), mely tartalmazza a főbb témaköröket, amelyekben az előadást vagy a posztert várják. 

Ebben az esetben is összefoglalót (absztrakt) kell benyújtani (e-mail-ben, vagy egy internetes 

felületre feltölteni) a megadott határidőig. Ennek az összefoglalónak formai követelményei 

vannak, melyeket be kell tartani. Az absztraktokat egy bíráló bizottság véleményezi, megadott 

szempontok alapján pontozza, és csak a követelményeknek megfelelőt fogadják el, ezekből 

kerülnek ki a kongresszus/konferencia előadásai és poszterei.  

A kongresszusi előadások 8-10 percesek, ritkán 15 percesek, melyet vita követ. Az időt nem 

szabad túllépni, ellenkező esetben az előadót előadásának befejezésére szólítja fel a 

szekcióelnök vagy elnökök (ő az, aki lebonyolítja az adott szekciót, felkonferálja az előadókat 

és az előadásokat). 

A továbbiakban egy konkrét példát láthatunk konferencia felhívásra (Változatlan formában 

utánközölve a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara – mint magyarországi szervező – 

elnökének engedélyével.), a hozzá tartozó absztraktra és előadásra.  

A bemutatott felhívás tartalmazza a pontos helyszínt és időpontot, és azt a tíz témakört, 

amelyekben az absztraktokat várják. Ezekbe a témákba beilleszthetőnek kell lenni annak az 

előadásnak, amellyel pályázni szeretnénk. A formai követelményeket is leírja részletesen, 

melyeknek meg kell felelnie a benyújtott összefoglalónak. Ha nem felel meg, akkor a 

bírálóbizottság el sem olvassa azt. A beküldés határidejét be kell tartani, mert határidőn túl 

beérkezett összefoglalókat nem fogadnak el. Előfordul ritkán, hogy meghosszabbítják a 

határidőt, de ez csak abban az esetben történik, ha nem érkezik be elegendő előadás. Mint 

látható, a felhívás nem tartalmaz instrukciókat poszterre, ebből az következik, hogy ezen a 

konferencián csak előadás tartására biztosít lehetőséget a szervezőbizottság.  
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Felhívás 

 

ELSŐ F E L H Í V Á S 
 

A Visegrádi Négyek országainak részvételével  
2016. október 13-án kerül megszervezésre Budapesten 

a PSZICHIÁTRIAI ÁPOLÓK VI. NEMZETKÖZI KONFERENCIÁJA 
 

 „Méltóság a mentális egészségben: Pszichológiai és lelki elsősegélynyújtás 
mindenki számára ” címmel 

 
 

A LELKI EGÉSZSÉG VILÁGNAPJÁról 1992 óta emlékeznek meg minden év október elején. A 
világnapot a Lelki Egészség Világszövetsége kezdeményezte, az elmúlt években világszerte 
számos szervezet csatlakozott a megemlékezéshez. A világnap célja a figyelemfelkeltés, 
valamint a pszichiátriai problémákhoz és a pszichiátriai problémákkal élőkhöz kapcsolódó 
előítéletek elleni harc, a lelki egészség középpontba állítása. A mentális egészség világszerte – 
az Európai Unió által is deklaráltan – prioritások közé tartozik a holisztikus egészségszemlélet 
szerint.  
 
A pszichiátriai betegellátásban területén aktívan dolgozó ápolók tudományos konferenciája 
nemcsak a hazai, hanem a határon túli tapasztalatokkal is gazdagíthatják a konferencia 
résztvevőinek tudását. A nemzetközi rendezvény további célja a mentális betegségek 
felismerésével, kezelésével kapcsolatos eredmények továbbadása, valamint a társadalmi 
előítéletek csökkentése, a pszichiátriai ápolás regionális elveinek bemutatása európai és hazai 
nézőpontból. A Visegrádi Négyek tagországaiban dolgozó pszichiátriai ápolók már korábban 
felismerték a probléma aktualitását és jelentőségét, így az idei évben ismét Magyarország ad 
otthont e rangos eseménynek. 
 

A Konferencia helyszíne: 
Bolgár Kultúra Háza, Budapest IX. ker. Vágóhíd u. 62. 

 
A konferencia főbb témakörei: 

1. Lelki Egészség Világnapja  
2. Nemzeti sajátosságok a pszichiátriai ápolás területén  
3. Rehabilitáció a pszichiátriai ellátásban 
4. Alternatív terápiák bemutatása 
5. Jogi, minőségügyi és gazdasági szabályozás a pszichiátriában 
6. Forenzikus problémák a pszichiátriai ellátásban 
7. Infokommunikáció a betegellátásban 
8. Pszichiátria a szociális ellátásban 
9. Idősellátás 
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10. Pszichiátriai ápolóképzés, továbbképzés 
 

Reméljük, hogy az alábbi témák felkeltik érdeklődésüket és a rendezvény előadói, vagy 
résztvevői között köszönthetjük Önöket! 
 
Az előadások tervezett időtartama maximum 10 perc. Elsősorban a fenti témákhoz kapcsolódó 
előadásokat várunk magyar nyelven. Szemléltető eszköznek elsősorban MS Office Power Point 
bemutatót javasoljuk, ehhez biztosítjuk a projektoros kivetítést. 

 
Formai követelmények az absztrakt elkészítésénél:  
Betűtípus: Times New Roman  
Terjedelem (szóközökkel): 1500 karakter,  
Az előadás címét nyomtatott nagybetűkkel kell írni, melyben nem szerepelhet cég illetve 
intézmény neve (a cím rövid, egyértelmű legyen, utaljon a választott témakörre, a szerzők 
neve szakképesítéssel, közvetlen a cím alá kerüljön, az első szerző nevének meg kell egyezni 
az előadás helyszíni előadójával, a következő sorban az intézmény és a helység neve 
szerepeljen). 
 
A tervezett előadás rövid tartalmi összefoglalóját az alábbi formai követelményeknek 
megfelelően 2016. augusztus 22-ig kérjük megküldeni a v4@meszk.hu e-mail címre. A 
szerző(k) elérhetősége, mobiltelefonszáma és e-mail címe, valamint munkahelye az 
absztraktot kísérő e-mailben szerepeljen. 
 
A jelentkezések elfogadásáról, a rendezvény végleges programjáról a Bizottság az absztraktok 
beérkezése után dönt. Az előadások elfogadásáról a pályázók augusztus végéig kapnak 
értesítést. Ezek után hirdetjük meg a rendezvény részletes programját, a regisztráció módját 
és határidejét. 
 
 

Bővebb információ: +36-20-669-1995 Tunyi Tündénél,  
vagy +36-20-669-5590 Mátésné Horváth Mónikánál lehetséges. 

 

Szeretettel várjuk a hazai és külföldi előadókat! 

 

Konferencia Szervezőbizottsága 

Absztrakt 
 

STRESSZKEZELŐ ÉS REGENERÁCIÓS PROGRAM HATÁSA EGÉSZSÉGÜGYI 

MUNKAVÁLLALÓKRA 

Dr. Németh Anikó okleveles ápoló; Dr. Lantos Katalin okleveles pszichológus 

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Egészségmagatartás 

és –fejlesztés Szakcsoport, Szeged 

mailto:v4@meszk.hu
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Az egészségügyben végzett munka több szempontból is jelentős megterhelést jelent a 

dolgozóra, mely számos beavatkozásra kínál lehetőséget. A vizsgálat célja volt felmérni egy 

nyolc napos stresszkezelő és regenerációs program hatását a Mátrai Gyógyintézet dolgozói 

körében (N=77). Az adatfeldolgozás és adatelemzés IBM SPSS 19.0 for Windows statisztikai 

programmal, variancia analízissel és páros T-próbával történt, a szignifikancia kritériumhatára 

5% (p<0,05). Az eredmények azt mutatták, hogy a tréning leginkább az ápoló végzettségűek 

esetében volt hatékony. Esetükben szignifikáns mértékben csökkentek a pszichoszomatikus 

tünetek (p=0,001; t=3,286), a kiégés mértéke (p=0,004; t=2,612), a munkahely elveszítésétől 

való félelem (p=0,025; t=2,368). Jelentősen javult a saját egészségi állapot megítélése 

(p=0,009; t=-2,816) és a pozitív jól-lét mértéke (p=0,005; t=-3,087) is. Az egyéb egészségügyi 

képesítéssel rendelkezők esetében is szignifikánsan csökkentek a pszichoszomatikus tünetek 

(p=0,001; t=4,436), a kiégés (p=0,012; t=2,966) és a munkahely elveszítésétől való félelem 

(p=0,032; t=2,420). Az intézmény egyéb, egészségügyi képesítéssel nem rendelkező dolgozóira 

nem volt jelentős, kimutatható hatással a tréning. Az eredmények birtokában nagyon fontosnak 

tartjuk az egészségügyi dolgozók lelki egészségének védelmét, a munkahelyi stresszkezelést. 

 

Előadás 
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Az utolsó dia: Köszönjük a megtisztelő figyelmet! 

A kutatási eredményeket poszteren is be lehet mutatni, ennek időtartama általában rövidebb, 

mint az előadásé (kb. 3-5 perc+vita). Mindent egy felületen mutat be, de a poszter teljes mérete 

adott. Fontos, hogy figyelemfelkeltő, ízléses legyen. Ha háttérképet alkalmazunk, akkor az 

kötődjön a kutatási témához. Ugyanazokat tartalmazza, mint az előadás diasorozata, csak még 

rövidebben. Címszavakat kell használni, hogy minden lényeges információ megjeleníthető 

legyen. Adhatunk mellé írásos anyagot is (handout), melyet szintén nekünk kell 

megszerkeszteni és kinyomtatni. A poszter készítése időigényes és önköltséges (8-10.000 Ft 

körül mozog a nyomtatása). 
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A poszter szerkesztésére tett utasításokat minden kongresszusi/konferencia felhívás 

tartalmazza, ezekre figyelni kell. Meghatározzák a szükséges méretet is. A betűméretet úgy kell 

megválasztani, hogy 1 méter távolságból jól olvasható legyen. Egy jó posztert 2-3 perc alatt 

végig lehet olvasni. A bevezető csak néhány gondolat legyen, a lehető legszükségesebb 

irodalmi hivatkozásokkal. A hangsúly az eredményeken van. Rövid magyarázó mondatokat 

kell beépíteni, melyekkel az ábrák, táblázatok megérthetők. A következtetéseket be lehet építeni 

az eredményekbe, ezáltal helyet spórolhatunk. Nagy kongresszusokon szokás, hogy a poszter 

mellé egy kis „postaládát” tesznek, ahová a közönségnek lehetősége van kérdéseket betenni, ha 

a szerző éppen nincs a poszter mellett (a poszterek a kongresszus egész időtartama alatt ki 

vannak állítva, de csak meghatározott időpontban van ott a szerző – amíg bemutatja művét, és 

a vita zajlik) (Csermely és mtsai, 1999). 

4.4. Folyóirat közlemény 

A szakdolgozat kutatási eredményeit folyóiratban is lehet publikálni. A folyóirat szabályos 

időközönként megjelenő lap, minden tudományterület rendelkezik vele (pl. ápolás – Nővér, 

védőnő – Védőnő, fogászat – Fogászati Szemle, stb.). Szerkesztését egységes előírások 

jellemzik, évfolyamokból és füzetszámokból áll. A nemzetközi nyilvántartásba vett folyóiratok 

ISSN számmal ellátottak (Jelleg, Típus, Besorolás, 2012). 

Minden folyóirat rendelkezik szerzői útmutatóval, melynek figyelmes áttanulmányozása 

elengedhetetlen a cikk megírása előtt. Ez az útmutató tartalmaz minden lényeges formai 

előírást, melyek be nem tartása a cikk elutasítását vonja maga után. Lektorált folyóirat esetében 

a beérkezett cikket független szakértők bírálják (nem tudják a szerző kilétét), és döntenek az 

elfogadásról vagy az elutasításról. A bírálati idő igen hosszú is lehet, illetve, ha sok cikk érkezik 

be a szerkesztőségbe, akkor a beérkezés és elfogadás sorrendjében jelentetik meg azokat, így 

előfordulhat, hogy egy cikk megjelenése a benyújtástól számítva akár 6 hónapba is bele telik. 

Az alábbiakban a Nővér folyóirat szerzői útmutatóját láthatjuk (Szerzői útmutató, 2018). 

(Változatlan formában utánközölve a Nővér folyóirat Felelős Kiadójának engedélyével.) 

A szerzői útmutató igen terjedelmes, de figyelmesen végig kell olvasni, és a fontos tartalmat 

célszerű aláhúzni. Rögtön az elején felsorolja azokat a közlemény típusokat, amelyeket a 

szerkesztőbizottság közlésre elfogad. Az útmutató végén pedig táblázatban van összefoglalva 

az egyes közlemény típusok formai követelménye (terjedelem, ábrák száma, stb.). Tartalmazza 

a formai szempontokat, amelyeknek meg kell felelnie a kéziratnak. Ha ezt nem tartja be a 

szerző, akkor már el sem olvassák a lektorok a cikkét, hanem visszaküldik átdolgozásra. 
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Részletesen ír az ábrákról és táblázatokról, főleg szerkesztési, formai kritériumokat állítanak 

fel. A formai szerkezet részben találjuk az eredeti közlemény szerkezetére vonatkozó 

előírásokat, majd ezek után következnek az összefoglalókra és kulcsszavakra tett előírások. 

Az irodalmi hivatkozások formai követelményeit több oldalon keresztül taglalja. Ebben 

szoktak a leggyakrabban hibázni a szerzők. Itt minden pontnak, dőlt betűnek jelentősége van, 

ugyanígy kell megszerkeszteni a saját irodalomjegyzékünket is! Kitér a kézirat beküldésére is, 

azonban ma már majdnem minden folyóiratban elegendő az e-mail-ben történő beküldés, de 

van olyan folyóirat is, ahol egy internetes felület segítségével nyújtható be kézirat (Orvosi 

Hetilap). Ismerteti a lektorálás folyamatát is, de az egyik legfontosabb az utolsó szakasz 

(Szerzői jog és másolás). Tudnunk kell azt, hogy ha egy cikket benyújtunk közlésre egy 

folyóirathoz, akkor ugyanazt teljes egészében nem nyújthatjuk be más folyóirathoz 

publikálásra. Sőt! Még egy kis részletet sem szabad felhasználni belőle másik publikációba! Ha 

benyújtottuk a cikket közlésre, és az megjelenik, onnantól kezdve a Kiadó tulajdonát képezi 

(nem a szerzőét), és csak akkor lehet máshol megjelentetni akár egészében, vagy akár csak egy 

kis részletet belőle, ha a kiadó írásban ehhez hozzájárul. A másodközlés tényét, és hogy a kiadó 

engedélyezte azt, fel kell tüntetni újbóli publikáláskor. Erre ebben a jegyzetben is láthatunk 

példát a később bemutatott, Nővér folyóiratban megjelent két cikk kapcsán. 

A tudományos folyóiratokhoz benyújtott közleményeket szakértői bírálatnak (peer review) 

vetik alá. Két, szakmailag kompetens bíráló olvassa el és véleményezi a cikket. A bírálók nem 

ismerik, hogy kinek a közleményét olvassák, és személyük is rejtve marad a szerző előtt. 

Fontos, hogy szerzőként csak olyan legyen feltüntetve, aki valójában részt vett a cikk 

megírásában, vagy a kutatásban. Általánosan elfogadott, hogy első szerző az, aki a közleményt 

megírja, utolsó pedig a témavazető. Társszerzőként azonban csak az tüntethető fel, aki ismeri a 

cikk teljes tartalmát, vagyis olvasta a kész verziót (Csermely és mtsai., 1999). 
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Eredeti közlemény vagy szakcikk alkalmas a kutatási eredmények bemutatására. Önálló 

kutatásra, kísérletre épül, a tudományos közlemények közül ez a legrangosabb (Boncz és Buda). 

A következőkben egy, a Nővér folyóiratban megjelent eredeti közlemény olvasható (Németh és 
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mtsai, 2014). (Az eredeti kézirat megjelent a Nővér szakfolyóiratban: 2014, 27 (5): 20-26. oldal. 

Utánközlés a Kiadó engedélyével.) 
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Mielőtt cikk írásába kezdünk, érdemes a kiválasztott folyóiratból néhány eredeti közleményt 

elolvasni, hogy tisztában legyünk az előírásokkal, és lássuk a szerkesztett publikációkat. Egy 

konferencián/kongresszuson elhangzott előadásunkat is meg lehet írni eredeti közleményben. 

Ebben az esetben az előadás fogja a cikk vázát képezni, tulajdonképpen azt írjuk le, amit az 

előadás során elmondtunk, csak ki kell bővíteni azokkal az információkkal, amelyeket az 

eredeti közlemény előír. 

A szerzői útmutató elolvasása után bonyolultnak tűnhet az írás, de gondoljuk végig: a 

szakirodalmi forrásokat feldolgoztuk, így a bevezetőt nem lesz nehéz megírni. A statisztikai 

próbákat elvégeztük, tehát eredményink is vannak. A következőkben vázolt „menetrend” 

segítség lehet az eredeti közlemények megírásához. Nem feltétlenül muszáj ebben a sorrendben 

haladni, de a sok éves publikációs tapasztalatom alapján állítom, hogy így a legkönnyebb. 

Eredeti közleményt a következő módon a legegyszerűbb írni: 

 Először a címet fogalmazzuk meg. Legyen rövid, lényegre törő, és ne tartalmazzon 

rövidítéseket, valamint illeszkedjen a cikk tartalmához. Legyenek benne a tartalomra 

utaló kulcsszavak is (Boncz és Buda). A cím után következik a bevezető megírása.  

 A bevezetőben a kutatási témához szorosan illeszkedő szakirodalmak megállapításit 

közöljük, és indokolhatjuk is témaválasztásunkat. A felsorakoztatott szakirodalmaknál 

törekedni kell a legújabb, adott témában született kutatási eredmények bemutatására is. 

A fejezet végén kap helyet a vizsgálat céljának leírása, illetve a hipotézisek felsorolása 

(A hipotézisek felsorolása nem kötelező, mivel nem szakdolgozatot írunk. Bele lehet 

fogalmazni a szövegbe.). Mindenképpen kerülni szükséges a túl terjengős bevezetőt (két 

oldalnál több nem ajánlott). Folyószöveggel írjunk, ami azt jelenti, hogy a bevezető nem 

tartalmaz címekkel rendelkező alfejezeteket és felsorolásokat. 

 Az Anyag és módszer fejezetben kap helyet a vizsgálat körülményeinek, időpontjának, 

az alkalmazott mérőeszköznek, és az adatfeldolgozás, -elemzés módjának leírása. Ha 

más kutatásból átvett (validált) kérdéscsomagot is alkalmazunk, akkor azt itt kell 

bemutatni, és a megfelelő irodalmi hivatkozást megtenni. Fontos, hogy soroljuk fel az 

összes statisztikai próbát, amelyeket a cikk Eredmények fejezetében található 

eredmények kiszámításához alkalmaztunk, és nevezzük meg az alkalmazott statisztikai 

programot is. A szignifikancia kritériumhatárát (általában 0,05) is tüntessük fel.  

 Az Eredmények fejezetet mindig a minta bemutatásával kezdjük (általános jellemzők: 

nemek megoszlása, életkor, és egyéb demográfiai adatok). Ebben a fejezetben csak 
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eredményeket közlünk, következtetéseket nem vonunk le, és javaslatokat sem teszünk. 

A statisztikai próbákat jellemző mérőszámokat mindig fel kell tüntetni három 

tizedesjegy pontossággal, és a nem várt eredményeket is be kell mutatni. Ha a 

hipotéziseket is leírtuk a bevezető végén, akkor ajánlott hipotézisenként haladni az 

eredmények bemutatásával. Ebben a fejezetben kapnak helyet – engedélyezett számban 

– az ábrák és táblázatok.  

 A Következtetések fejezetben vonjuk le a kutatásunkból származtatható 

következtetéseket, eredményeinket összevetjük más irodalmakban talált 

eredményekkel. Itt közöljük, hogy a hipotézisek igazolódtak vagy megdőltek. Fontos, 

hogy utaljunk vissza a kutatás céljára is. A fejezet végén megtehetjük a szakmai 

javaslatainkat. Ha voltak, akkor a kutatás korlátait is le kell írni, illetve a jövőbeni 

esetleges folytatást is. Itt nem szabad abba a hibába esni, hogy újból leírjuk az 

eredmények fejezetben közölt adatokat! 

 Az irodalomjegyzék elkészítése nagy körültekintést igényel, mert pontosan meg kell 

felelnie a Szerzői útmutatóban leírtaknak. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy csak 

olyan irodalmat szabad feltüntetni itt, amelyre hivatkozás történt a közleményben, 

illetve minden, a cikk szövegében hivatkozott irodalmat fel kell tüntetni az 

irodalomjegyzékben!  

 Az összefoglalót (absztrakt) mindig utolsónak készítjük el. Nem tartalmazhat irodalmi 

hivatkozásokat, és olyan eredményeket sem, amelyek nincsenek benne a cikkben. 

Önmagában is érthetőnek kell lennie, mert az olvasók először ezt fogják elolvasni 

(internetes keresés során is ezeket találjuk meg és olvassuk el először), és ez alapján 

döntenek, hogy érdemes-e az egész cikket elolvasniuk (Csermely és mtsai, 1999). Egyes 

szám harmadik vagy többes szám harmadik személyben íródik (pl: a vizsgálat célja volt, 

a szerzők célja volt…), szerkezetében követi a cikk szerkezetét (vizsgálat célja, anyag 

és módszer, eredmények, következtetések). 

Előfordulhat, hogy a szerzői útmutatóban megadott nyolc ábra/táblázat kevésnek bizonyul 

eredményeink bemutatásához. Azt azonban semmi nem tiltja, hogy több eredményt mutassunk 

be egyetlen táblázatban, és az mekkora lehet. A IX. táblázat egy ilyenre példa. Azonban arra 

figyelni kell, hogy csak egy kategóriába tartozó adatokat szemléltessünk így. Az alábbi 

példában az élvezeti szerek és gyógyszerszedés szerepelnek, mint egy kategóriába tartozó 

adatok. Nem lenne helyén való, ha ebben a táblázatban megjelenne például a napi étkezésszám. 
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(FIGYELEM! Szakdolgozatban, kongresszusi és TDK előadáson ezt a módszert ne 

alkalmazzuk!) 

IX. táblázat: Élvezeti szerek és gyógyszerfogyasztás gyakoriságának különbségei a munkahelyi stressz 

alapján (N=478) 

 

A szakdolgozat elméleti részét is lehet publikálni, ezt összefoglaló cikknek (szakirodalmi 

áttekintés, Review) nevezzük. Ennek már nincsenek olyan szigorú előírásai, mint az eredeti 

közleménynek. Az absztrakt és a cikk hossza, valamint az irodalomjegyzék formátuma kötött, 

de a cikk szerkezetét, felosztását szabadon dönthetjük el (pl. alfejezetek száma, címe). Ismeretes 

olyan formája, amely egy adott témában történt kutatás eredményeit összegzi, de az is ide 

sorolható, amikor valamilyen témát mutatunk be több irodalmi forrást felhasználva. A lényeg: 

saját kutatási eredményeket nem tartalmaz.  

Amikor a szakdolgozat elméleti részével kész vagyunk, akkor már egyszerű elkészíteni ezt a 

fajta publikációt. Ez nem azt jelenti, hogy az elméleti részt változatlan hosszúságban és 

formában benyújtjuk egy folyóirathoz közlésre! Szisztematikusan át kell dolgozni a szerzői 

útmutató előírásainak megfelelően, és rövidíteni kell rajta. Előfordulhat, hogy a 

szakdolgozatban 40-50 szakirodalmat dolgoztunk fel az elméleti részben, azonban a kiszemelt 

folyóirat 25 darabban limitálja a lehivatkozható közleményeket. Ebben az esetben úgy kell 

megszerkeszteni a cikket, hogy ezt a keretet ne lépjük túl. 

A továbbiakban egy, a Nővér folyóiratban megjelent összefoglaló közlemény olvasható 

(Németh, 2013). (Az eredeti kézirat megjelent a Nővér szakfolyóiratban: 2013, 6 (4): 27-31. 

oldal. Utánközlés a Kiadó engedélyével.) 

 



67 
 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 



70 
 

 

 

 



71 
 

 

 

Láthatjuk, hogy ez is tartalmaz bevezetőt, de az összefoglaló szerkezete már egészen más, 

illetve maga a cikké is. Tetszőleges mennyiségű alcímet alkalmazhatunk, mi szabjuk meg a 
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szerkezetét. A Szerzői útmutató tartalmaz terjedelemre vonatkozó előírásokat az összefoglaló 

közleményre is, azonban a felhasznált irodalmak megjelenítése egységes. 

Lehetőség van rövid közlemény írására is, mely az eredeti közleményhez hasonló, csak 

terjedelmében rövidebb. Egy-egy szűkebb problémára fókuszál. A levél (letter) egy szakcikk 

tudományos tartalmát egészíti ki, vagy éppen cáfolja, de ide tartozik a más szerzőkhöz, vagy a 

szerkesztőséghez írt levél is (Jelleg, Típus, Besorolás, 2012). Minden folyóirat szerzői 

útmutatója tartalmazza azokat a közleménytípusokat, amelyeket elfogad, és közli a formai 

követelményeiket is (hosszúság, tagolás, stb.). 

A cikk nyers változata 

Mint ahogy az előzőekben szó volt róla, a kutatási eredményeket eredeti közlemény formájában 

lehet publikálni. A célfolyóirat szerzői útmutatója alapján megírjuk a cikket, és azt küldjük el a 

szerkesztőségbe. Ez egy nyers változat, amelyet ha elfogadnak a lektorok, akkor tördelik 

megfelelő formátumba. Az alábbiakban egy ilyen nyers változatot láthatunk (nem a tartalom a 

lényeg, hanem a szerkesztése), mely egy külföldi folyóiratba készült az adott lap szerzői 

útmutatójának előírásait követve, azonban nem lett elküldve bírálatra, így sehol sem jelent meg. 

Látható, hogy dupla sorközzel készült. A címoldal tartalmazza a teljes címet, a szerzők nevét 

és munkahelyét, a rövid címet (running title, mely nem kötelező minden folyóiratnál), valamint 

a levelező szerző (corresponding author) nevét és elérhetőségeit. A szerzői útmutató előírja, 

hogy a címoldal után egy külön oldalon szerepeljen az összefoglaló (hosszúsága korlátozott) és 

a kulcsszavak. Külön oldalon kezdődik a cikk bevezetője, melyben az irodalmi hivatkozásokat 

zárójelbe tett számokkal kell megjeleníteni, és nem olyan módon (név és évszám), mint az 

előzőekben bemutatott eredeti közleménynél (más folyóirat, más szabályok). Egyebekben a 

cikk szerkezete követi a magyar folyóiratokban előírt szerkezetet (általában ez egységes a 

folyóiratoknál): bevezetés, anyag és módszer, eredmények, következtetések. A felhasznált 

irodalmakat ennél a folyóiratnál a hivatkozás sorrendjében kell feltüntetni és nem alfabetikus 

sorrendben. A cikkhez készült táblázatot pedig az irodalomjegyzék után kell beilleszteni (a 

legtöbb folyóirat külön file-ban kéri). 

(Megjegyzés: van olyan folyóirat is – pl. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika – amely a 

publikáció első változatát még mindenféle szerkesztés nélkül kéri be, vagyis nem kell követni 

a szerzői útmutató előírásait. A cikket előbírálatnak vetik alá, és amennyiben a bírálók közlésre 

érdemesnek tartják azt, értesítik a szerzőt, aki átdolgozza az előírt formátumra.  
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Abstract 

Aim Present study aimed to assess the health status and health behaviour of Hungarian nurses 

and to investigate the relationship of well-being with the dimensions of Demand-Control-

Support (D-C-S) model or rather with the prevalence of chronic illnesses. 

Methods The cross-sectional study was conducted in six Hungarian hospitals during the period 

between October and December 2010. The applied questionnaire contained questions regarding 

health status and health behaviour, furthermore the Well-being Scale, the Job Demand Scale, 

the Job Control Scale and the Job Social Support Scale. Data of 1048 person were 74nalysed 

with SPSS 18.0 statistical programme. Descriptive statistics, factor analysis and Spearman’s 

rank correlation were conducted. 

Results In this sample of Hungarian nurses the most common diseases were varicose veins, 

locomotor disorders, allergies, recurrent migraine and cardiovascular disorders. Usually this 

population did not take any medication for the above mentioned illnesses. One-third of the 

responders are smokers, two-third drink coffee regularly and 41.6% drink alcohol occasionally. 

Not even a day of sick-allowance was taken by 79.1% of the responders during the year prior 

to the study. On average the nurses had taken 3.25±12.54 days for sick-allowance. Worse self-

reported health status and more chronic illnesses were correlated with higher work demand 

(p<0.001) and higher level of negative well-being (p<0.001). While better health status and 

fewer chronic illnesses were correlated with higher support (p<0.001), control (p<0.001) at 

workplace and higher levels of positive well-being (p<0.001). 

Conclusion Among Hungarian nurses the prevalence of chronic illnesses is very high and these 

are correlated with higher demand at the workplace and negative well-being. 

Keywords: nurses, health state, chronic illnesses, well-being 
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INTRODUCTION  

Physical and psychic health of nurses might influence the quality of their work and free time 

activities, furthermore the satisfaction of patients (1). The non-supportive environment, the 

limited promotional opportunities, the three-shift work schedule, the automated and 

monotonous work processes and the unclear competency boundaries have made the nursing 

profession full of stress (2). 

In Hungary only 9.1% of nurses considered their own health status as excellent and 46.2% as 

good (3). One-third of nurses never consult a doctor in case of any symptom or illness (4). Most 

common diseases among nurses are musculoskeletal and gastrointestinal disorders (5), 

furthermore irritable bowel syndrome, arthritis and headaches (6). Nurses take more frequently 

prescribed medicines compared to the average population, and they have access to drugs even 

at their workplaces which results in elevated consumption (7). 

Health care providers working with severe patients are more prone to addictions or substance 

abuse; 37.9% smokes, 28% drinks 3 or more coffees per a day, 20.4% consumes alcohol 

regularly, 10.6% has already used some kind of illegal drug. In the average health care provider 

group these rates are the following: 24.7% smokes, 14.7% drinks 3 or more coffees and 1.9% 

has tried illegal drugs (8). 

Hungarian nurses usually do not take sick leaves. An earlier study reported that 71.5% of the 

nurses has not been on sick leave during the previous year and only 5.5% of the responders has 

taken more than two weeks of sick leave (4). While in Canada nurses spent 14.5 days on average 

with sick-leave and 14% of them was absent from work because of sickness for more than 20 

days per a year (9). In the UK nurses take an average of 12 days off as sick-leave (10). Studies 

have shown that the frequency of psychic problems decreases job satisfaction, self-reported 

health status and increases the occurrence of psychosomatic symptoms (11, 12). 
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Present study aimed to assess the health status of Hungarian nurses and health behaviour. 

Further goal was to investigate the correlations of well-being and Demand-Control-Support (D-

C-S) model with the self-reported health status and the prevalence of chronic illnesses. 

EXAMINEES AND METHODS 

The presented cross-sectional study was conducted during October-December 2010 in six 

Hungarian hospitals using a self-developed questionnaire which consisted of 77 questions. The 

questions concerned socio-demographic data, health status and health behaviour, furthermore 

the Well-being Scale (13), the Job Demand Scale, the Job Control Scale and the Job Social 

Support Scale (14, 15) were included. 

Initially 1587 questionnaires were sent out to the involved hospitals. Inclusion criteria were the 

following: at least one year of employment at present workplace, female sex, involvement in 

patient care and no leading position. 

Data analysis was conducted with SPSS 18.0, descriptive statistics, factor analysis and 

Spearman’s rank correlation were applied.  

In the final analysis 1048 questionnaires were included (response rate = 66.03%). The average 

age of the responders was 38.47 years. They had been working in health care for an average of 

17.4 years and for 14.8 years in the same hospital. From the sample 5,2% worked at an intensive 

care unit, 32,7% at an internal medicine unit, 24% at a surgical ward, 15,6% at a child care unit, 

7,8% at a psychiatry ward and 14,8% at a chronic ward. 

RESULTS 

Work related stress experienced during the previous months was assessed through a three-

question scale (“How many times were you exhausted?”; “How many times were you 

overstrained, overdriven?”; “How often were you angry, nervous?”) with a four-point Likert 
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scale where 1 meant “not at all”, 2 “a little bit”, 3 “pretty much” and 4 equalled “very much”. 

Regarding exhaustion 56.2% of the responders marked “pretty much”, 22% indicated “a little 

bit” and 19.3% reported to be “very much” tired (average score=2.9). The average score on the 

question concerning overburden was 2.7 and the most frequent answer was “pretty much” 

(52.4%), 28.8% marked “a little bit”. Anger was scored with 2.5 on average, as 41.1% of the 

responders answered with “pretty much” or had nervous problems during the previous months 

and 33.6% indicated “a little bit” of anger. 

Only 18.1% of the responders did not report any chronic illness, while 21.7% had chronic illness 

affecting one organ system, 22.5% had disorders of two organ systems, 15.3% suffered from 

the illness of three and the remaining responders indicated even more chronic illnesses. The 

most common chronic illness were varicose veins (N=442), locomotor disorders (arthritis, 

rheumatism; N=355), allergies (N=328), recurrent migraine (N=270) and cardiovascular 

disorders (high blood pressure; N=220). Gastrointestinal disorders occurred also frequently 

(gastric or duodenal ulcer, enteritis; N=160) along with gynaecological (N=142), respiratory 

(chronic bronchitis; asthma; N=113) and endocrinological (N=102) disorders. Dermatological 

illnesses occurred by 95 people and psychological disorders were reported by 40 nurses. 

For the self-reported assessment of health status a four-point Likert scale was applied, where 1 

equalled “excellent”, 2=”good”, 3=”agreeable” and 4=”bad”. Excellent health status was 

reported by 7.3% of the responders, 43.9% indicated good, 46.3% agreeable and 26% bad. 

Regarding medicine intake 64.5% reported no regular medicine consumption, 16.4% took one 

kind of medicine, 9.8% two and 5.2% 3 different medicines. The remaining part of the nurses 

took four or more kinds of medicines; one person even took ten different types of medicines 

regularly. Tranquilizers were among the regular medicines of 1.3% of the responders, but 

13.5% of the sample took them occasionally, while sleeping pills were taken on a regular basis 
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by 0.5% of the nurses and 2.3% took it occasionally. Antidepressants were regularly taken by 

1.3% of the responders and 2.3% took them occasionally. 

Regular smokers constituted 32.5% of the sample and 9.5% smoked cigarettes occasionally. 

Regular coffee consumption was reported by 65.7% of the nurses and irregular by 20.1%. Two 

people (0.2%) drank alcohol regularly, but 41.6% did it occasionally. 

During the year prior to the study 79.1% of the responders had not spent any time on sick leave, 

on average 3.25 days were taken off because of sickness. Fourteen or less days were taken off 

by 15.3% of the nurses, 15 or more by 5.6% and four responders reported to had been on sick 

leave for more than 100 days in that period. 

As the last step of data analysis the connections between health status and well-being and the 

dimensions of the D-C-S model were examined. Self-reported health status and number of 

reported illnesses correlated significantly with the three dimensions of the D-C-S model 

(p=0.000-0.005). Worse health status was correlated with higher levels of strain at work 

(p<0.001), negative well-being (p<0.001) and higher number of illnesses (p<0.001), while 

better health status and lower number of illnesses were correlated with higher levels of support 

(p<0.001), control at work (p=0.001) and positive well-being (p<0.001). (see Table 1.) 

DISCUSSION 

According to the results of the presented study the majority of the responder nurses experiences 

anxiety, anger, overburden during their work and they are often exhausted. This is particularly 

dangerous because of the links between workplace stress and/or strain and cardiovascular 

and/or locomotor disorders (16, 17). Chronic illnesses were reported by 89.1% of the involved 

nurses which often affected more organ systems. The most common diseases were varicose 

veins, locomotor disorders, allergies, recurrent migraine and cardiovascular disorders. These 

results correspond with many international surveys, as they also reported the above mentioned 

disorders to be the most common (5, 6, 18, 19, 20). Despite of the great number of chronic 
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illnesses most nurses do not take appropriate medication regularly. Usually they do not take 

sleeping pills, tranquilizers and antidepressants regularly which also fit the results of an earlier 

study (4). 

One-third of the nurses proved to be regular smokers, two-third drinks coffee regularly and 

41.6% drinks alcohol occasionally. These results are also similar to earlier Hungarian data (4, 

19). 

The majority of the responders did not take any sick leave during the year prior to the study and 

the average of days spent on sick-leave was 3.25. More Hungarian surveys reported similar 

results (4, 21), while English nurses take on average 12 days off because of sickness (10) and 

in Canada this number is on average 14.5 (9). 

It can be stated that higher levels of work strain and negative well-being correlates with worse 

self-reported health status and more illnesses compared to the effects of higher levels of support 

and control. This corresponds with the results reported by Niedhammer (22) and Laschinger 

(23). 

The results described above shed light on the necessity of improving the health behaviour 

among nurses through interventions aimed at addictions and substance abuse. To prevent the 

negative effects of work-related stress coping techniques might be thought to nurses. Work 

strain reduction and increased support and control might enhance the quality of self reported 

health status. Through the implementation of the described methods chronic illnesses might be 

prevented among nurses and maybe nurses would appreciate their own health more. 
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Table 1. Correlations of well-being and the dimensions of the D-C-S model with self reported 

health status and the number of chronic illnesses 

Dimension 
Self-
reported 
health status 

Number of 
chronic 
illnesses 

Demand 
Correlation ,167 ,196 

Significance ,000 ,000 

Support 
Correlation -,133 -,090 

Significance ,000 ,004 

Control 
Correlation -,101 -,091 

Significance ,001 ,003 

Positive well-being 
Correlation -,243 -,181 

Significance ,000 ,000 

Negative well-being 
Correlation ,243 ,133 

Significance ,000 ,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Emlékezzünk vissza a Kutatómunka alapjai dentálhigiénikusoknak I. jegyzet kutatásetikával 

foglalkozó fejezetére! Ezek az irányelvek mindenféle publikálás során követendőek: 

 eredményeinket teljességében közölni kell, a hibákat, a kutatás korlátait, esetleges 

veszélyeit, nem várt eredményeket is be kell mutatni; 

 nem szabad elhallgatni a következtetésekkel összhangban nem álló eredményeket; 

 fontos a teljes körű idézés, vagyis az adott témában fellelhető, releváns szakirodalmakat 

használjuk fel munkánk során; 

 a közlemény szerzőjének az számít, aki ténylegesen részt vett a kutatásban (adatgyűjtés, 

feldolgozás, statisztikai próbák elvégzője, cikk írója); 

 első szerző mindig az, aki a publikációt írja, az utolsó szerző pedig a témavezető; 

 tilos a tiszteletbeli szerzőség (például sokan beírják a szerzők közé olyan 

munkatársuk/munkahelyi vezetőjük nevét, aki nem vett részt a kutatásban, csak azért, 

hogy szaporodjon a publikációinak száma); 

 elengedhetetlen a helyesbítés abban az esetben, ha később észrevettük, hogy valamit 

hibásan írtuk le (Fésüs, 2010). 

 

A folyóiratban való publikálásnak számtalan útvesztője van. Gyakori hiba, hogy nem olvassák 

el a szerzők a szerzői útmutatót, így az eredeti közlemény előírt tagolása (Nővér folyóirat 

esetében: bevezetés, anyag és módszer, eredmények, következtetések) elmarad. Sok cikk 

tartalmaz a szerzők számára egyértelmű rövidítéseket, melyeket egy más szakterületen dolgozó 

kolléga nem biztos, hogy megért. Gyakran elmarad ezen rövidítések magyarázata, melyre 

alkalmas a cikk elején elhelyezett rövidítések jegyzéke, vagy az adott rövidítés első előfordulási 

helyén a rövidítés után zárójelbe tett magyarázat. A közlemény címének összhangban kell állnia 

a tartalommal, és a címet angol nyelvre is le kell fordítani. Ez az angol fordítás gyakran elmarad.  

Az összefoglalónak minden folyóiratban korlátozott a hosszúsága, melyet vagy karakterben, 

vagy szavakban adnak meg. Ezt a hosszúságot nem szabad túllépni, mert ez a cikk megjelenését 

késlelteti. Az összefoglalót angol nyelvre is le kell fordítani, és nem lehet eltérés tartalomban a 

magyartól. Eredeti közlemény esetében az alábbi tagolást kell alkalmazni az összefoglaló 

írásakor: vizsgálat célja, anyag és módszer, eredmények, következtetések. Maximum öt 

kulcsszó megadása szükséges magyar és angol nyelven is, ez biztosítja az adatbázisokban való 

elérést. Az összefoglalót egyes vagy többes szám 3. személyben kell írni, pl: a vizsgálat célja 

volt, vagy a szerzők célja volt…. 
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Bírálatra benyújtott eredeti közleményekben gyakran lehet látni, hogy a bevezetőt alcímekkel 

részekre tagolják a szerzők. Ez nem szerencsés, minden esetben javítani szükséges összefüggő 

szövegre. Felsorolást csak akkor alkalmazzunk benne, ha elkerülhetetlen! A bevezető a 

legfontosabb szakirodalmi hivatkozásokat tartalmazza, melyeknek szorosan kapcsolódni kell a 

kutatás tárgyához. Kerülni kell a túl terjengős megfogalmazást, mert elvonja a figyelmet a 

kutatásról, és annak eredményeiről. 1,5-2 oldal bőven elegendő, de a szakirodalmi hivatkozások 

nem maradhatnak el. 

A szerzői útmutató tartalmazza azt is, hogy a szövegben milyen módon kell szerepelni 

zárójelben a szakirodalmi hivatkozásoknak. Gyakran a szerzők figyelmen kívül hagyják ezen 

előírásokat. 

A helyesírást többszörösen ellenőrizni kell, melyre nem alkalmas a szövegszerkesztő program 

helyesírás ellenőrzője. Lehetőleg nyomtatásban olvassuk újra a cikket, illetve adjuk oda 

ismerősöknek, akik hamarabb észreveszik a hibákat, elütéseket. Nem a szerkesztőség dolga 

ezeket kijavítani. 

Minden folyóirat megszabja, hogy egy eredeti közleményhez hány ábra és táblázat nyújtható 

be összesen. A leggyakrabban ez nyolc darab szokott lenni (ábra+táblázat összesen). Számtalan 

hibát lehet elkövetni ezek szerkesztésekor is. Minden esetben (úgy, ahogy a szakdolgozatban) 

külön számozódnak: 1. ábra; I. táblázat. Szerkesztésnél ügyelni kell az esztétikára. Az 

elemszám feltüntetése nem hiányozhat a címből. A szövegben minden egyes ábrára és 

táblázatra utalni kell. Előfordult már olyan eset, hogy a szerző elfelejtette megtenni az 

utalásokat, vagy az ábra nem azt tartalmazta, amit a szövegben írt róla. Ezek olyan hibák, 

melyek megakadályozzák a cikk megjelenését. Előfordul az is, hogy a szerzők rosszul tüntetik 

fel az adatokat az ábrán vagy a táblázatban. Khi-négyzet próba esetén fordul ez elő, amikor 

rossz adatsort másolnak ki az SPSS statisztikai program által elkészített táblázatból.  

Ma, a tudomány rohamos fejlődésével már szinte furcsának hat az az eredeti közlemény, amely 

nem tartalmaz statisztikai próbákat. Ezeket az alkalmazott próbákat mindig meg kell nevezni a 

publikációban, illetve a szignifikancia értéket (p), valamint az adott statisztikai próbához 

tartozó számértékeket (r, t, Chi-square, U, Z) három tizedesjegy pontossággal fel kell tüntetni. 

A szerzői útmutató pontosan felsorolja, hogy az irodalomjegyzékben hogyan kell 

felsorakoztatni a felhasznált szakirodalmakat. Ez minden folyóirat esetében más, ezért 

figyelmesen el kell olvasni, mielőtt megszerkesztjük az irodalomjegyzéket. Általában a szerzők 

vezetékneve szerinti alfabetikus felsorolást kérik, és amelyik közleménynek van DOI 

azonosítója, azt fel kell tüntetni. Minden pontnak, dőlt betűnek jelentősége van, pontosan úgy 

kell szerkeszteni, ahogy a szerzői útmutatóban a példa mutatja. A közlemény megjelenését 
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meggátolja, ha a szakirodalmi források, hivatkozások nem tisztázottak. Minden, felhasznált 

irodalmi forrást meg kell jeleníteni az irodalomjegyzékben. Az irodalomjegyzék csak olyan 

szakirodalmakat tartalmazhat, amelyekre hivatkozás történt a cikkben. Ha ezek nem 

teljesülnek, akkor a cikk biztosan nem kerül elfogadásra (Németh és mtsai, 2017). 

Az előzőekben olvashattuk, hogy a legértékesebb folyóirat közlemények az eredeti 

közlemények. Ezek még értékesebbé válnak, ha Impact factor-ral (IF) rendelkező folyóiratban 

jelennek meg. Erre hazánkban is van már lehetőség évek óta, azonban magyarul megjelent 

publikációval 2016-tól lehet Impact factort szerezni az Orvosi Hetilapban. Ez tulajdonképpen 

egy mérőszám, melyet a következő módon számítanak ki: a „Journal Citation Index” bizonyos 

időközönként felméri, hogy az adott folyóiratban megjelent cikkekre hány hivatkozás történik 

(ez a citáció). A folyóiratra érkezett összes hivatkozás számát elosztják a lapban megjelent 

cikkek számával, és így megkapjuk, hogy egy közlemény átlagosan hány hivatkozást kap 

évente. Egy lap annál színvonalasabb, minél nagyobb az Impact factora (tehát minél több 

hivatkozás születik a benne megjelent cikkekre). Ilyen folyóiratokba rendkívül nehéz 

publikálni, mert nagyon szigorú bírálati szempontokkal működnek, de nem lehetetlen! (Boncz 

és Buda, 91.o.) Az Orvosi Hetilapban is találkozhatunk, több, ápoló által írt közleménnyel, 

vagyis nem lehetetlen dentálhigiénikusként sem publikálni a lapban. Külföldi folyóiratok 

magasabb Impact factor-ral rendelkeznek. 
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK A 4. FEJEZETHEZ 

1. Milyen részei vannak egy eredeti közleménynek? 

2. Milyen fontos szempontokat kell figyelembe venni egy eredeti közlemény címének 

megválasztásakor? 

3. Milyen kutatásetikai irányelveket kell betartani publikálás során? 

4. Melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a szerzők elkövetnek eredeti közlemény 

írásakor? 
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5. Prezentáció készítés és szerepléstechnika 

Egy kiváló kutatás eredményeit gyakran szóban kell prezentálnunk, és megismertetnünk a 

közönséggel, vagy éppen a tudományos közélettel, ezért elengedhetetlen a prezentáció készítés 

legfontosabb szabályainak ismerete, valamint a szerepléstechnika fejlesztése. Egy rosszul 

elkészített prezentáció, vagy éppen az előadásmód tudományos követelményeknek való nem 

megfelelése alááshatja az egész kutatást, az addigi munkánkat, nem beszélve arról, hogy az 

előadóra is rossz fényt vet. 

5.1. Prezentáció készítés 

A prezentáció célja, hogy konkrét tartalmat vagy üzenetet juttassunk el a célközönséghez. 

Prezentálás során elengedhetetlen az előadó témában való jártassága, felkészültsége, és a helyes 

prezentációs technikák alkalmazása (Simon, 2010). Amikor saját kutatási eredményeinket 

prezentáljuk, akkor egy szakmailag kompetens közönség hallgat minket, így szakszavakat 

bátran használhatunk. Azonban azt ne felejtsük el, hogy a Power Point vagy Prezi diasorozat 

csak egy vázlat, mely az előadás megtartásához mutat irányt, illetve szemlélteti a legfontosabb 

eredményeket.  

Tudományos eredmények bemutatásához a legegyszerűbb, komoly hátteret válasszuk, a 

felesleges minták (pillangók, virágok, absztrakt ábrák, stb.) kerülendők, mivel nem illenek a 

tudományhoz, sőt, amatőr hatást keltenek. Mindenképpen alkalmazkodni kell a terem 

fényviszonyaihoz. Íratlan szabály, hogy ha az előadás helyszíne világos, akkor a PPT is világos 

legyen, és sötét betűket alkalmazzunk. Sötét teremben, nagyszámú közönség esetén a sötét 

hátteret és a világos betűket preferáljuk (Simon, 2010). A szakdolgozat védés, vagy a helyi TDK 

konferencia esetében a terem tulajdonságairól előre meg lehet győződni, de ha egy konferencián 

tartunk előadást, ahol számunkra ismeretlen a közeg, akkor a legjobban akkor járunk, ha a 

világos háttér+sötét betűk kombinációt alkalmazzuk. A diákon egységes betűszínt használjunk. 

Nem jó megoldás, ha minden sor más színű. Írjunk feketével, és ha valamit ki szeretnénk 

emelni, akkor tehetjük pirossal, vagy dőlt, vagy félkövér betűkkel, vagy aláhúzással. A 

közönség felé a tiszteletünket fejezzük ki azzal, hogy jól látható, ízléses diasort készítünk. 

A címdia az egyik legfontosabb eleme a prezentációnak, mivel ez adja meg a közönségnek az 

első benyomást rólunk, ezért ne legyen túldíszített. A lehető legegyszerűbb diát alkalmazzuk: 

előadás címe, szerző(k), dátum, rendezvény neve, dátuma: 



89 
 

 

A prezentációnál elengedhetetlen követelmény, hogy mindenki jól lássa. Ha túl kicsik a betűk, 

olvashatatlanná válik a szöveg, a közönség unatkozni kezd, beszélgetnek, mely zavaró mind az 

előadónak, mind a figyelni kívánóknak. Ezért minimum 24-es betűméretet kell alkalmazni 

szöveg esetén, de az ábrákon és táblázatokban lehet 16-os. Fontos, hogy könnyen olvasható 

legyen, ezért a nem talpas betűtípusokat részesítsük előnyben (Arial, Times New Roman) 

(Simon, 2010). Ha kiválasztottuk a számunkra megfelelő betűtípust, akkor következetesen azt 

alkalmazzuk végig a prezentációban, nem szerencsés a betűtípusok váltogatása. A betűméretet 

lehet változtatni, mert ezzel van lehetőségünk tartalmi szinteket (cím, alcím, szöveg, felsorolás) 

jelölni. A cím a legnagyobb, akár p. 36-48, de 24-es betűméretnél ebben az esetben sem 

használhatunk kisebbet (Horváth, 2008). 

A szöveg 95%-át írott, kisbetűvel kell írni. A nyomtatott betűket csak kiemelésre használjuk. 

A kizárólag nyomtatott betűkkel történő írás megnehezíti a diák olvasását, és esztétikailag sem 

szép látvány (Simon, 2010). 

Az információtartalom mindig egy sarkalatos pontja a PPT szerkesztésnek. Hiba egész 

mondatokat a diára írni (27. ábra), mivel a közönségnek nem olvasni kell. Nagy veszélye, hogy 

az előadó szó szerint felolvassa, ami a PPT-n van (olykor háttal a közönségnek). 

27. ábra: Hibás PPT 
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A PPT az előadónak készült vezérfonal, csupán abban segít, hogy tudja, mikor miről kell 

beszélnie. Az előző PPT-re írt tömör szöveg a következőképpen alakítható át vezérfonallá (28. 

ábra): 

28. ábra: Átalakított szöveg (helyes PPT) 

 

A helyesírást többszörösen ellenőrizni kell, nem szabad a számítógép által végzett ellenőrzésre 

hagyatkozni. Előfordulhatnak olyan elütések, amelyeket mi nem veszünk észre, de egy olyan 

személy, aki nem ismeri a szöveget, azonnal megtalálja. Itt is érvényes, hogy többször olvassuk 

el az elkésztett diasorozatot, és adjuk oda másnak is olvasásra.  

Ábrák és táblázatok is kerülhetnek a PPT-re, de nem szabad túlzásba vinni az alkalmazásukat. 

Közönség számára nehezen érthető adatok ábrázolására használjuk. Valójában, ha ábráról vagy 

táblázatról beszélünk előadásunkban, időt spórolhatunk meg, mivel nem kell minden adatot 

felolvasnunk, a közönség látja. Mindegyik ábrát és táblázatot sorszámmal és címmel kell ellátni 

(külön számozódnak), a cím utaljon a feltüntetett tartalomra. Minimum 16-os betűméret a 

kívánatos (ugyanazok a szerkesztési szabályok alkalmazandók, melyeket korábban ismertettem 

a jegyzetben). Egy tudományos előadásban egyéb képeket (csak azért, mert aranyos, szép, 

valamilyen ünnep van) NE használjunk! A bemutatásra szánt ábrák és táblázatok ízlésesen 

legyenek elrendezve a dián: ha nem írunk mellé szöveget, akkor középre, de ha néhány szót is 

fel kívánunk tüntetni még az ábrát/táblázatot tartalmazó dián, akkor szépen legyen elrendezve. 

Animálást csak akkor alkalmazzunk, ha elkerülhetetlen, de akkor is csak egyféle típust. Miért? 

Ha az animálás idejét rosszul állítjuk be, akkor előfordulhat, hogy lassan úszik, kúszik, fordul 

be a szöveg, és ez darabossá, sőt, nevetségessé teszi az előadást. Legjobban akkor járunk, ha 

egyáltalán nem alkalmazzuk. 

Ha elkészültünk a megálmodott diasorozattal, akkor már csak az olvashatóság ellenőrzése van 

hátra. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a számítógép képernyőjétől három méter távolságra 
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állunk, és elindítjuk a diavetítést. Ha így könnyen el tudjuk olvasni a szöveget, akkor biztosak 

lehetünk benne, hogy a megfelelő betűméretet választottuk (Horváth, 2008). 

5.2. Szerepléstechnika 

Miután elkészült előadásunk diasorozata, ideje gyakorolni azt. Először egyedül kell többször 

elmondani hangosan, hogy a szöveg, valamint a diák egymásutánisága rögzüljön. A hangos 

gyakorlás arra is jó, hogy halljuk, megszokjuk saját hangunkat, illetve rájöjjünk az esetleges 

fogalmazási hibákra. 

FIGYELEM! Az előadás szövegének megírása külön papíron, majd szó szerinti megtanulása 

kerülendő! Miért? Mert ha szó szerint tanuljuk meg a szöveget, előfordulhat, hogy a szereplés 

keltette izgalmunkban elfelejtjük, hogy mi következik, és így „belesülünk” az előadásba. A 

sikeres, gördülékeny előadás kulcsa a szabad elbeszélés. Éppen ezért ne várjuk azt, hogy 

akárhányszor elgyakoroljuk, mindig ugyanazt fogjuk mondani. Ezért írunk csak kulcsszavakat 

a diára, és a gyakorlás során azt rögzítjük magunkban, hogy az adott kulcsszóhoz milyen 

információ tartozik, vagy az adott ábráról melyik az a kevés adat, amit elmondunk. 

Gyakorlás során mérjük az időt! Általában igaz az, hogy ami otthon 8 perc, az „élesben” (TDK, 

szakdolgozat védés, konferencia) kicsivel hosszabb, mert mindenki izgul vagy kicsit, vagy 

nagyon. Tehát érdemes egy-két perccel rövidebbre begyakorolni az előadást otthon, mint amit 

a konferencián, stb. előírnak. Ha begyakoroltuk a megfelelő időtartamra, akkor már csak annyi 

van hátra a nagy megmérettetés előtt, hogy más is hallgasson meg minket (családtag, barát, 

évfolyamtárs). 

Az előadás helyszínén történő gyakorlás nagymértékben megkönnyíti helyzetünket, hiszen 

megismerjük a termet, a technikát, kezünkbe foghatjuk a mikrofont és kipróbálhatjuk a 

prezentert (segítségével a diákat tudjuk léptetni, és lézermutatót is tartalmaz; a nem domináns 

kezünkben kell tartani). (29. ábra) 

29. ábra: Prezenter (saját fotó) 
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Ha elérkezik az előadás napja, fordítsunk hangsúlyt megjelenésünkre is. Nem divatbemutatón 

vagyunk! Hölgyeknek kosztüm, esetleg visszafogott fehér blúz, sötét nadrág, szoknya, blézer. 

Uraknak öltöny, vagy sötét nadrág, világos ing, zakó. A farmernadrág nem illik tudományos 

előadáshoz. Talán a legfontosabb: ha szemüvegesek vagyunk, ne hagyjuk otthon azt!!! 

Előadásunkat ne csak pendrive-on, hanem CD-n is vigyük el, és legyen meg az e-mail 

fiókunkban is. 

Stressz leküzdése 

Még a leggyakorlottabb előadók is küzdenek némi stresszel előadásuk előtt, ez teljesen 

természetes! Problémává akkor válik, ha meggátolja az előadást. Leküzdésére számtalan 

lehetőség adódik: 

 A közönség alapvetően jó szándékú, nem akarnak rosszat, ha kérdeznek, csupán 

kíváncsiak, vagy nem értettek valamit. Mosolyogjunk ezért rájuk! 

 Bízzunk önmagunkban, a kutatásunkban, az eredményeinkben! Nem szabad 

mentegetőzni előadás közben, és ne feltételezzük azt, hogy mondanivalónk nem 

érdekes! 

 Ha egy kis baki előfordul (eltévesztünk egy szót, rosszul mondunk valamit), nem kell 

megijedni, mentegetőzni meg pláne szükségtelen. Bocsánatot sem kell kérni, csak 

egyszerűen javítsuk ki magunkat. Érezzük magunkat jól előadás közben! 

 Vessük be a „mintha elmélet”-et: tegyünk úgy, mintha nem félnénk, és azt vesszük 

észre, hogy tényleg nem félünk. 

 Az adott témát mi ismerjük a legjobban, hiszen mi foglalkoztunk vele, a mi kutattunk. 

Bízni kell magunkban, a témával kapcsolatos ismereteinkben! Lássa rajtunk a közönség 

a lelkesedést, ez segíti az idegesség leküzdését. 

 Tükör előtt, hangosan, többször próbáljuk el az előadást. 

 Ha az előadás elkezdése előtt (miután már szólítottak minket) egy mély levegőt 

veszünk, garantáltan csökkenti a feszültséget. 1-2 perc múlva arra fogunk eszmélni, 

hogy már nem is izgulunk annyira (Námetrovszki, 2010; 12. o.). 

Az előadás során nem szabad papírról vagy a diákról olvasni a szöveget. A hipotéziseket, 

idézetet, adatokat természetesen felolvashatjuk, hiszen nem várja el senki tőlünk, hogy minden 

számot megjegyezzünk. Előzőekben már jeleztem, hogy a szöveg előre megírása és 

megtanulása monotonná, gépiessé teszi az előadást, és nagy a veszélye annak, hogy elakadunk, 

„belesülünk” a szövegbe. A megfelelő hangerőre figyelni kell, de a mikrofonba soha ne 
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kiabáljunk. Beszéljünk olyan hangerővel, mint amikor például barátainkkal, családtagjainkkal 

beszélgetünk normál körülmények között. A beszédtempóra is figyelni kell: tilos hadarni! 

A nonverbális kommunikáció adja meg az előadó hitelességét. A legjobb, ha a karok kétoldalt 

leeresztve vannak, vagy az egyik kezünkbe a mikrofont fogjuk, a másik karunk a testünk mellett 

pihen (vagy a prezentert fogja). A karokat szigorúan tilos összefonni a törzsünk előtt, még 

rosszabb, ha kezünket zsebre dugjuk, vagy egy tollal matatunk előadás közben. A kezeket ne 

szorítsuk ökölbe sem. A vállakat lazán engedjük le, a fej felemelve és előre néz. A térdek is 

lazák, a hát egyenes, de nem merev. Ezt a testtartást be is lehet gyakorolni előadás előtt. A 

szemkontaktust mindig tartani kell a közönséggel. 3-5 másodpercig nézzünk egy személyre, és 

ne csak az elől ülőknek beszéljünk, hanem a hátrébb ülőkre is nézzünk. Hiba a plafont vagy a 

földet nézni, még nagyobb hiba, ha hátat fordítunk a közönségnek (Simon, 2010). 

Minden előadást körülbelül 5 perces vita követ. Kérdezhet a zsűri (TDK konferencián), a 

bizottság (szakdolgozat védésen), és az elnökség + közönség (konferencián). A kérdés 

elhangzása után illik azt megköszönni. Adjunk rövid, korrekt választ. Azt semmiképpen se 

mondjuk, hogy „Nem tudom.” „Nem tudok válaszolni”. Helyette a legjobb megoldás: „Erre 

nem terjedt ki a kutatás”. 

Előadás során a legfontosabb a közönség és az előadótársak tisztelete! Hiba azt hinni, hogy mi 

vagyunk a legjobbak, a mi kutatásunk a legjobb! Ne feledjük: NINCS PROFI ELŐADÓ, CSAK 

TAPASZTALT! 
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK AZ 5. FEJEZETHEZ  

1. Legalább mekkora betűméretet kell alkalmazni Power Point bemutató készítésekor? 

2. Milyen szempontokra kell figyelni prezentáció készítéskor (Power Point)? 

3. Hogyan küzdhetjük le az előadás okozta stresszt? 

4. Milyen nonverbális kommunikációs hibák fordulhatnak elő előadás közben? 
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6. Segítség a szakdolgozat megírásához 

6.1. Elméleti rész 

A szakdolgozat készítésének legfontosabb része a témaválasztás, melyről az előzőekben már 

esett szó. Egy jó téma, mely a hallgatónak szívügye, nem csak egy szakdolgozat erejéig szól. 

Előfordulhat, hogy a hallgató tanulmányait folytatja, és egy jól megválasztott szakdolgozati 

téma, valamint egy kifogástalanul megírt szakdolgozat egy későbbi kutatás alapja lehet, és a 

témát folytatva új szakdolgozat születik belőle. Ez nem azt jelenti, hogy egy szakdolgozatot két 

képzésben is be lehet nyújtani!!! Ha a hallgató figyelmesen követi a konzulens útmutatásait, és 

belemélyed a témába, akkor egy olyan kutatói jártasságot is szerezhet, melyet a későbbi 

tanulmányai, munkája során bármikor tud hasznosítani. 

A kutatómunka lépéseit követve, a témaválasztás, szakirodalmak gyűjtése, olvasása, a 

hipotézisek megfogalmazása után következik a dolgozat elméleti részének megírása. Először 

célszerű egy tartalmi vázlatot készíteni papíron, és azon eltervezni, hogy milyen fő fejezetekből 

és alfejezetekből fog felépülni a szakdolgozat elméleti része. Fontos, hogy itt csak olyan 

tartalmak szerepelhetnek, amelyek szorosan kapcsolódnak a kutatás témájához. Ha elkészült a 

tartalom vázlata, és a konzulens jóváhagyását adta rá, kezdődhet az egyes fejezetek és 

alfejezetek tartalommal való megtöltése, a számítógépes munka. 

Első lépésként a szakdolgozat készítési útmutatót kell alaposan áttanulmányozni, mert fontos 

instrukciókat tartalmaz a formai és tartalmi követelményekre nézve (fejezetek elnevezése, 

Word beállítása). A dolgozat maximum 60 oldal lehet, ebben az irodalomjegyzék még benne 

van, de a mellékletek nincsenek. Ideális esetben a hangsúly az empirikus (önálló kutatás) részen 

van, ezért annak kell a hosszabbnak lennie. Éppen ezért az elméleti rész semmiképpen ne 

haladja meg a 25 gépelt oldalt! 

Fontos, hogy a dolgozat címe, és a tartalma legyen összhangban egymással. Kerüljük a túl 

terjengős megfogalmazásokat! A néhány soros alfejezeteket mellőzzük, mert nagyon 

széttördelik a dolgozatot. Folyamatos szövegben fogalmazzunk, vagyis egész mondatokban, 

kerüljük a felsorolásokat. Az elméleti részben csak akkor szerepeljenek ábrák, táblázatok, ha 

azok elengedhetetlenek a megértéshez. Csak azért képeket, fotókat, ábrákat bele tenni, hogy az 

oldalmennyiséget növeljük, teljesen felesleges. Először mindig az elméleti részt kell megírni 

teljesen, csak utána tudjuk a bevezetőt megfogalmazni. 
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A szakdolgozat akkor jól olvasható, és akkor képez egységes egészet, ha tartalmaz belső 

utalásokat is. Ez azt jelenti, hogy az egyes fejezetekben, alfejezetekben utaljunk vissza az 

előzőekben leírtakra. A dolgozatban használt fogalmakat definiálni kell. Ha sok rövidítést vagy 

szakkifejezést használunk, akkor ezeket magyarázzuk meg (Eco, 1996). Erre alkalmas egy 

külön elkészített rövidítések/szakkifejezések jegyzéke a dolgozat elején, vagy a dolgozatban, 

az első előfordulás helyén zárójelben írjuk oda a jelentését.  

A bevezető maximum két oldal legyen, itt is fontos az irodalmi megalapozottság. Közölhetünk 

kutatási eredményeket, statisztikai adatokat, megfelelően lehivatkozva a forrásokat. Az a 

fontos, hogy a bevezetővel felhívjuk a figyelmet a téma jelentőségére. Tartalmazza még a 

témaválasztás indoklását, a kutatás célját, és a legvégén, vastagon szedve az egy mondatban 

megfogalmazott kutatási kérdést (más néven kutatási problémát).  

Az elméleti rész megírása után általában a hipotézisek megfogalmazása és a kérdőív elkészítése 

történik. Kérdőíves felmérés esetén a választott helyszín (leggyakrabban iskola – védőnők 

esetében) vezetőjét írásban meg kell keresni. Tájékoztatni kell a kutatás céljáról, illetve 

engedélyét kell kérni, hogy az általa vezetett intézményben a kérdőív kiosztásra kerülhessen. A 

kérdőív egy kinyomtatott példányát is csatolni kell a levélhez. 

Szakdolgozatot írni kampányszerűen nem lehet! Jó szakdolgozat akkor születik, ha a hallgató 

folyamatosan dolgozik vele, és nem hagyja a leadás előtti napokra az aktuális félév 

követelményeinek elkészítését. Ez nem azt jelenti, hogy minden nap ezzel kell foglalkozni, de 

a szakirodalmazás fázisában lehet például azt a célt kitűzni, hogy hetente 3-4 szakirodalmat 

elolvas, vagy amikor már írja a dolgozatát, akkor hetente halad vele 3-4 oldalt. Nem érdemes 

összecsapni a munkát, mert a konzulens nem fogja elfogadni, és a javítás, vagy esetleg az 

újraírás még több időt vesz el a munkától, így késlelteti a befejezést. 

6.2. Empirikus rész 

A szakdolgozat empirikus (saját kutatáson alapuló) része hét alfejezetet tartalmaz, melyek 

pontos elkészítése elengedhetetlen ahhoz, hogy az olvasók (konzulens, opponens, más 

hallgatók) megértsék a kutatás teljes egészét, és a vizsgálat eredményeit. 

6.2.1. Vizsgálat célja 

Ebben az alfejezetben pontosan le kell azt írni, hogy mit szeretnék elérni, megtudni a 

kutatásommal. 3-4 mondatban elegendő közölni, de egyeznie kell a bevezetőben 

megfogalmazott célokkal. 
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Példa (Németh, 2013a; 42.o.): 

„A vizsgálat célja a 2003-ban Dr. Betlehem József által elvégzett felmérés megismétlésével 

feltérképezni az ápolónők munkaelégedettségének, egészségi állapotának változását, valamint 

hogy a Demand-Control-Support modell mely paramétereiben történt változás az előző 

vizsgálathoz képest. Cél volt továbbá megvizsgálni, hogy az elmúlt években történt egészségügyi 

átszervezések kapcsán milyen változásokat kellett átélni a munkahelyükön az ápolónőknek, ezek 

milyen hatással voltak munkájukra, munkakörülményeikre, jól-létükre és egészségi állapotukra. 

A vizsgálatban kulcsfontosságú szerepet kap a munkahely átalakulásával járó bizonytalanság 

feltérképezése.” 

6.2.2. Vizsgálat hipotézisei 

Ez az alfejezet tartalmazza egymás után azokat a hipotéziseket, amelyeket a kutatási probléma 

megfogalmazása után elkészítettünk, és amelyekre a mérőeszközt készítettük. Hipotézist a 

kutatási eredmények fényében módosítani szigorúan TILOS! 

6.2.3. Vizsgálati eszköz és módszer bemutatása 

Pontosan le kell írni az adatfelvétel módját (írásbeli vagy szóbeli kikérdezés), típusát (kérdőív, 

interjú), eszközét (pl: kérdőív). Az alkalmazott mérőeszközt (jelen esetben kérdőívet) 

részletesen be kell mutatni: kérdések típusa, mire vonatkoznak. Ha korábbi kutatásból származó 

kérdőívet, vagy esetleg validált kérdéssorozatot alkalmaztunk, akkor ezeket is be kell mutatni 

részletesen, természetesen a forrást is megjelölve. Ebben a fejezetben kap helyet az elvégzett 

statisztikai próbák megnevezése is. 

Példa (Németh, 2013a; 43-45.o.): 

„A vizsgálatban az ápolók jól-léte és munkája közötti kapcsolatot empirikus úton vizsgáltuk 

mind kvantitatív, mind kvalitatív eszközökkel.  

Első szakasz-mérőeszköz kialakítása és a mintavétel 

A felmérés kvantitatív részében elméleti keretmodellként a munkajellemzőket szervezeti szinten 

megragadó Karasek (1979) és Johnson (1991) által kifejlesztett D-C-S (demand-control-

support, azaz igénybevétel-ellenőrzés-támogatás), illetve Badburn (1969) által megalkotott 

Érzelmi Egyensúly Skála (Affect Balance Scale-mely a jól-létet vizsgálja) alkalmazása történt. 

Ezt a modellt ápolók körében Dr. Betlehem József már alkalmazta Magyarországon egy 2003-

as vizsgálatban, így a felmérés egy követéses vizsgálatnak tekinthető, mely azonban nemcsak 

egy egyszerű utóvizsgálat, hanem egyrészt összevetésre kerülnek a két felmérés eredményei, 
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másrészt a 2010-ben lefolytatott felmérésben új elemként az utóbbi években az egészségügyben 

végbement változások megélését, illetve a jól-léttel, illetve a munkakörnyezettel való 

kapcsolatát is vizsgáljuk. 

A kérdőív 77 kérdést tartalmazott hat egységre tagolva, mely a szocio-demográfiai adatokon 

túl magában foglalt munkahelyi jellemzőkre, munkaterhelésre, otthoni munkára, életérzésre, 

egészségi állapotra valamint az egészségügyben megélt változásokra vonatkozó saját 

kérdéseket is. Tartalmazta többek között a Jól-léti Skálát (Well-being Scale) (Badburn, 1969), 

a Munkaterhelés Skálát (Job Demand Scale), a Munka Ellenőrzés Skálát (Job Control Scale), 

a Munkahelyi Szociális Támogatás Skálát (Job Social Support Scale) (Karasek, 1979; Johnson, 

1991), és az első felmérés során Dr. Betlehem József által kifejlesztett Otthoni Ellenőrzés Skálát 

(Home Control Scale), az Otthoni Igénybevétel Skálát (Home Demand Scale), és az Otthoni 

Szociális Támogatás Skálát (Home Social Support Scale). 
 

A D-C-S modell skáláinak elméleti bemutatása 

A Demand-Control-Support modell három skála együtteséből áll. A munkahelyi igénybevétel 

skála (Job Demand Scale) három alskálából tevődik össze. Az első alskála hat ötfokozatú 

kérdést tartalmaz, melyek a munkahelyi fizikai igénybevétellel kapcsolatosak (pl. túl sok 

munkafeladat, túl gyors munkatempó). A második alskála három ötfokozatú kérdést tartalmaz, 

melyek a munkahelyi elismeréssel kapcsolatosak (pl. a munka megbecsülése, elismerése). A 

harmadik alskála a pszichológiai igénybevételt méri nyolc ötfokozatú kérdéssel (pl. halál, 

haldoklás jelenléte a munkahelyen, felkészületlenség érzése, támogatás hiánya, vagy éppen a 

kollégákkal való konfliktus).  

A munkahelyi ellenőrzés skála (Job Control Scale) két alskálából tevődik össze. Az első 

szubskála egy négy, ötfokozatú itemet tartalmazó skála, mely az önállósággal kapcsolatos 

kérdéseket tartalmazza (pl. önálló döntéshozatal, munkavégzés). A második alskála nyolc, 

négyfokozatú kérdést tartalmaz, és a munkába való beleszólási lehetőséggel foglalkozik (pl. a 

munka megtervezésével, az időbeosztással, a munkafeladatokkal és módszerekkel kapcsolatos 

kérdések). A munkahelyi támogatás (Job Support Scale) skála két, négy-négy kérdést 

tartalmazó ötfokozatú alskálából áll. Az első a munkaközösségre vonatkozik, a második a 

közvetlen ápoló felettessel kapcsolatos kérdéseket tartalmazza. (Karasek, 1979; Johnson, 1991) 

  

A jól-lét mérésének bemutatása 

Az ápolók jól-létének elemzése a well-being skálával történt, mely pozitív és negatív jól-léti 

alskálákból tevődik össze. A pozitív jól-létet mérő alskála négy háromfokozatú kérdést 
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tartalmaz, magasabb pontszám nagyobb pozitív jól-létet jelez. A negatív jól-lét skála három 

kérdést tartalmaz, magasabb pontszám nagyobb negatív jól-létet jelez. (Badburn, 1969) 
 

Az egészségügyi változások megélését felmérő kérdések 

A kérdőív hatodik egysége saját munkám során átélt élményekből, tapasztalatokból származik. 

Mivel munkahelyem is számos változáson ment keresztül a felmérést megelőző időszakban, a 

kérdések maguktól értetődően adódtak. Igyekeztem leírni minden olyan változást a 6.2. 

kérdésben, amelyekkel én magam és kollégáim is szembesültünk közvetlen vagy tágabb 

munkahelyi környezetünkben. A leépítéstől való félelem, a továbbtanulás akadályozása, az 

osztályról való áthelyezés másik osztályra vagy részlegbe nap mint nap megtörtént, és bevett 

szokássá vált éveken keresztül. A mindennapi munka során jelentős stresszt okozott az ebből 

fakadó bizonytalanság, mely lassan a munkahelyi kapcsolatok feszültté válását, megromlását 

eredményezte. Nemegyszer kellett szembesülnünk azzal, hogy kedvelt kollégáinkat áthelyezték 

másik részlegbe, és onnan már nem jöttek vissza. Az említett időszakban pótlékcsökkentések, 

majd elvonások is bekövetkeztek, melyek a mindennapi megélhetést nehezítették meg. Ezen 

életesemények negatív hatását számos szakirodalom is bizonyítja (Armstrong-Stassen és mtsai. 

1997; Greenglass és Burke, 2000; Clark és mtsai. 2000, 2001; Hoag és mtsai. 2002; Bordia és 

mtsai. 2004). A 6.9. kérdésben számos olyan tényezőt fogalmaztam meg, amelyet kollégáimmal 

–aktívan betegágy mellett dolgozóként – úgy ítéltünk meg, hogy nagymértékben javítaná a 

helyzetünket, a mindennapi munkánkat. 

[…] (46.o.) 

Második szakasz 

A kvantitatív vizsgálat lefolytatása után hat mélyinterjú is készült a kórházak ápolási 

igazgatóival, melynek célja volt az egyes kórházak életében bekövetkező változások 

feltérképezése a 2003-2010-es időszakban.”  

Szakdolgozatban elegendő a kétváltozós statisztikai próbák elvégzése, ezeket az alábbi módon 

mutatjuk be (Palatinus, 2015; 23.o.): 

„Az adatok feldolgozásához és elemzéséhez Microsoft Excel programot, valamint a leíró 

kutatás módszerét használtam fel. A táblázat kezelő segítségével átlagokat, százalékokat, 

előfordulást számoltam, továbbá táblázatokat, diagramokat szerkesztettem. A 3.,4. és 5. 

hipotézis vizsgálatát SPSS 19.0 statisztikai programmal, Spearman-féle rangkorreláció 

számítással, variancia analízissel és Khi2-próbával végeztem (p<0,05).” 
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6.2.4. Vizsgálat körülményei és lebonyolítása 

Ez a fejezet a felmérés idejét és helyszínét mutatja be, valamint magát a lebonyolítás 

folyamatát: az adott helyszínen ki engedélyezte a kutatást, hogyan történt a kérdőívek kiosztása, 

ki segített benne. Azt is le kell írni, ha valaki személyesen vitte el a mérőeszközöket a felmérés 

helyszínére, illetve ha nem személyesen, hanem segítő által történt a kérdezés. Ha on-line 

történt a felmérés, akkor le kell írni, hogy milyen oldalakon tettük közzé a kérdőívet, hány 

válasz érkezett be, abból mennyi az értékelhető, és akiket kizártunk, azokat miért. 

Példa (Németh, 2013a; 45-46.o.): 

„A kutatás lebonyolítása az egyes kórházakban 

A követéses vizsgálatban ugyanaz a hat kórház vett részt az ország különböző területeiről, mint 

a 2003-as felmérésben. A mintába kerülés feltételei voltak: legalább egy éves munkaviszony az 

adott kórházban, teljes munkaidős foglalkoztatás, illetve fekvőbeteg osztályon végzett munka. 

Férfiak és középvezető ápolók is részt vehettek a vizsgálatban. A kérdőívek kiosztását egy 

próbafelmérés előzte meg 10 fővel, melynek célja volt felmérni, hogy a kérdőív kérdései jól 

olvashatók és érthetőek, illetve megközelítőleg mennyi időt vesz igénybe a kitöltése. Ezután 

szóbeli és írásbeli megkereséssel éltünk a kórházak vezetősége irányába, akik írásban 

engedélyezték a kérdőívek kiosztását és a vizsgálat lebonyolítását. Az egyes kórházakban – 

Szombathely kivételével – személyesen konzultáltam a vizsgálatot lebonyolító kollégákkal, ahol 

részletesen ismertettem a beválasztási kritériumokat és a vizsgálat menetét. A kérdőívek 

kiosztását és összegyűjtését minden kórházban vagy az ápolási igazgató, vagy az arra kijelölt 

felelős szakember végezte (főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkező ápoló) 

kihangsúlyozva, hogy a részvétel névtelen és önkéntes. A vizsgálat lefolytatása 2010. 

októbertől-decemberig tartott.  

 […]  

Az interjúk elkészítése során a diktafonos rögzítés módszerét alkalmaztam 2010. december – 

2011. január hónapokban. Minden résztvevő előre megkapta e-mail-ben a kérdéseket, így 

lehetőségük volt felkészülni. Kecskeméten, Székesfehérváron és Nyíregyházán személyes 

beszélgetés történt, a többi kórház ápolási igazgatójával telefonon folyt a beszélgetés. Az 

interjúk szó szerinti, írásbeli rögzítése ezután következett.” 
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6.2.5. A vizsgálati minta kiválasztási módszerének bemutatása 

A mintaválasztás módszerét minden esetben meg kell nevezni. A Kutatómunka alapjai 

dentálhigiénikusoknak I. című jegyzetben már szó volt róla, hogy szakdolgozati kutatás keretei 

között nincs lehetőség reprezentatív mintaválasztásra, így csakis a nem véletlenszerű 

mintavételi eljárások jöhetnek szóba, azon belül is az önkényes (egyszerűen elérhető alanyokra 

támaszkodó) mintavételi eljárás a leggyakrabban alkalmazott forma. Ha iskolai osztályban 

készül a kutatás, akkor meg kell jelölni az évfolyamot is (pl. 10. évfolyamos diákok). A 

kiosztott kérdőívek számát mindenképpen adjuk meg, és azt is, hogy hányan nem töltötték ki, 

vagy mennyi nem volt értékelhető, és mi miatt nem értékelhető. 

Példa (Németh, 2013a; 45-46.o.): 

„A bajai kórházban egyszerű véletlen mintavételi eljárást, a többi vizsgált intézményben 

szisztematikus mintavételi eljárást alkalmaztam. 

[…] 

A bajai kórházban aktuálisan 289 fő dolgozott fekvőbeteg ellátásban. 256 fő felelt meg a 

beválasztási kritériumoknak. A felmérés időpontjában nem minden ápoló volt elérhető – tartós 

táppénz miatt -, így 225 darab kérdőívet osztottam ki.  

Gyulán a vizsgálat menetének és a beválasztási kritériumok általam való ismertetésére főnővéri 

értekezleten került sor, ahol az osztályvezető főnővérek kézhez kapták a borítékolt kérdőíveket. 

A kórházban aktuálisan 693 fő dolgozott fekvőbeteg ellátásban, 645 fő felelt meg a beválasztási 

kritériumoknak. Az egyes osztályokon a dolgozók névsorba rendezése után minden második, 

páratlan sorszámú kolléga kapott kérdőívet. Tisztázatlan okok miatt 357 darab kérdőívet 

osztottak ki. Valószínű, hogy valamelyik osztályon a főnővér nem követte a kutatás menetéről 

szóló utasításokat. 

A kecskeméti kórházban aktuálisan 629 fő dolgozott fekvőbeteg ellátásban. 600 fő felelt meg a 

beválasztási kritériumoknak. Az egyes osztályokon a dolgozók névsorba rendezése után minden 

második (páratlan sorszámú) kolléga kapott kérdőívet, összesen 300 fő. 

Nyíregyházán a vizsgálat menetének és a beválasztási kritériumok általam való ismertetésére 

főnővéri értekezleten került sor, ahol az osztályvezető főnővérek kézhez kapták a borítékolt 

kérdőíveket. A kórházban aktuálisan 942 fő dolgozott fekvőbeteg ellátásban, 876 fő felelt meg 

a beválasztási kritériumoknak. Az egyes osztályokon a dolgozók névsorba rendezése után 

minden harmadik (1., 4., 7…sorszámú) kolléga kapott kérdőívet, összesen 310 fő. 
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A székesfehérvári kórházban aktuálisan 971 fő dolgozott fekvőbeteg ellátásban. 885 fő felelt 

meg a beválasztási kritériumoknak. Az egyes osztályokon a dolgozók névsorba rendezése után 

minden harmadik (1., 4., 7…sorszámú) kolléga kapott kérdőívet (295 fő). 

Szombathelyen aktuálisan 520 fő dolgozott fekvőbeteg ellátásban. 430 fő felelt meg a 

beválasztási kritériumoknak. Mivel itt az ápolási igazgató csak 100 kérdőív kiosztását vállalta, 

így az egyes osztályokon a dolgozók névsorba rendezése után minden negyedik (1., 5., 

9…sorszámú) kolléga kapott kérdőívet. A hat kórházban összesen 1587 kérdőív kiosztása 

történt meg.” 

6.2.6. A vizsgálati minta bemutatása 

Ez a fejezet már konkrét eredményeket tartalmaz. Először arról írunk, hogy összesen hány fő 

töltötte ki értékelhetően a kérdőíveket, például így: A vizsgálati mintámba 234 fő került be, 

melynek 77,7%-a nő (N=182), 22,3%-a pedig férfi (N=52). A zárójelben mindig az adott 

csoportba tartozó elemszám szerepel, jele: N. Érdemes mind az abszolút (N vagy fő), mind a 

relatív (%) gyakoriságot feltüntetni az eredmények közlésekor. Zárójelben, az N helyett főt is 

írhatunk.  

Ebben a részben mutatjuk be az összes szociodemográfiai adatot, amit megkérdeztünk a 

kérdőívben (pl: életkor, lakóhely típusa, családi állapot, iskolai végzettség, stb.). 

Mondandónkat illusztrálhatjuk ábrákkal, táblázatokkal, arra azonban figyelni kell, hogy a 

dichotom kérdéseket teljesen felesleges diagramon ábrázolni. A következő példa kerülendő a 

szakdolgozatban! Miért? Mert nincs értelme az ilyen kevés adatot tartalmazó ábrának, és 

ráadásul az adatokat egyszer már szövegesen leírtuk. 

A vizsgálati mintámba 234 fő került be, melynek 77,7%-a nő (N=182), 22,3%-a pedig férfi 

(N=52). (30. ábra) 

30. ábra: Válaszadók nemek szerinti megoszlása (N=234) 
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Az ábrák és a táblázatok külön számozódnak: 1. ábra, I. táblázat. 

6.2.7. A kapott eredmények elemzése, értékelése a hipotézisek tükrében 

Ld. 1. fejezet: Tézisek megfogalmazása! 

6.3. Szakdolgozat további részei 

Külön fejezeteket képeznek a szakdolgozatban az összegzés és a szakmai javaslatok. Ezekről 

részletesen volt szó korábban. A szakmai javaslatok után kap helyet az irodalomjegyzék. Nincs 

szigorúan leírva, hogy egy szakdolgozatban hány szakirodalmat kell feldolgozni, de 30 darab 

körülire törekedni kell. Emlékeztetőül a legfontosabb szerkesztési irányelvek (Kutatómunka 

alapjai dentálhigiénikusoknak I. 4.2. fejezet): 

Az irodalomjegyzékben csak olyan publikáció szerepelhet, amelyre hivatkozás történik az 

általunk írt dolgozatban. Amit felhasználtunk munkánkhoz, annak mindnek szerepelnie kell az 

irodalomjegyzékben! A felhasznált irodalmak jegyzékének sajátos szerkezetet kell követnie. A 

szakdolgozat készítési útmutató utal a kívánatos szerkesztési formára (Elekes Attila 

Kutatásmódszertan c. könyvében leírtak szerint). Mindent pontosan követni kell, ahol pont van, 

oda pontot kell tenni, ami pedig dőlt betűvel van, azt nekünk is dőlttel kell szedni. Külföldi 

szerzők esetében a vezetéknév szerepel elől, ezt teljesen ki kell írni. Egyik irodalom mellől sem 

hiányozhat az évszám. 

Az előbb említett könyvben (Elekes, 2007; 16-17.o.) a következő példák olvashatók: 

1. Önálló könyv, tanulmánykötet: Szerző(k): cím. Megjelenési hely, kiadó, évszám.  

Buda Béla: Az empátia – a beleélés lélektana. Budapest, Gondolat Kiadó, 1980. 

2. Könyv önálló műnek nem tekinthető részei: Szerző(k): cím. Megjelenési hely, kiadó, 

évszám, oldalszám. 

Rudas János: Delfi örökösei. Budapest, Gondolat-Kairosz, 1997. 9-194. old. 

3. Folyóirat cikk: Szerző(k): cím. Folyóirat neve, kiadás éve, évfolyam száma, oldalszám. 

Cseh-Szombathy László – Pongrácz Tiborné – S. Molnár Emma – Utasi Ágnes: Családi értékek, 

családi normák. Magyar Szemle, 1994. 9.sz. 36-57. old. 

4. Egyes tanulmány tanulmánykötetből: Szerző(k): cím. In: a kötet címe, szerkesztő(k). 

Megjelenési hely, kiadó, évszám, oldalszám. 

Szakács Ferenc: Pszichológiai tesztvizsgálatok. In: Füredi János (szerk.): A pszichiátria magyar 

kézikönyve. Budapest, Medicina, 1998, 155-180. old. 
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5. Internetes források: Szerző(k): cím. URL, a letöltés időpontja. 

Deutsch Tibor: Bevezetés a biostatisztikába. http://efk.sote.hu/, 2006.04.20. 

6. Ha nincs azonosítható szerző: Cím, URL, letöltés ideje (ilyenek például a jogszabályok). 

23/2002. (V. 9.) EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0200023.eum  Elérés ideje: 2017.12.09. 

Amennyiben egy szerzőtől ugyanabból az évből két publikáció is származik, akkor az évszám 

mögé betű jelöléseket teszünk. Pl: Németh, 2009a; Németh, 2009b. 

 

Az irodalomjegyzék után külön oldalon szerepel (opcionális) a köszönetnyilvánítás. A 

kutatómunkát segítőknek (konzulens, munkahelyi vezető, egyéb személy) illik ilyen formában 

megköszönni a segítséget, azonban tartózkodni kell a hosszú köszönéstől, a családtagok 

méltatásától. 

A szakdolgozatnak vannak mellékletei is. Nyilatkozni kell arról (erre külön formanyomtatvány 

van, amit a dolgozatba be kell illeszteni), hogy a dolgozat a szerző saját munkája (1. sz. 

melléklet). A 2. sz. melléklet a kérdőív, vagy az interjúk szövege. A 3. sz. melléklet már 

opcionális. Itt helyezzük el azokat az ábrákat és táblázatokat, amelyek méretüknél fogva (az 

oldal 1/3-nál nagyobb helyet foglalnak el) nem kaphatnak helyet a dolgozat empirikus részében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://efk.sote.hu/
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0200023.eum
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7. Kutatási terv készítése 

Most, hogy már ismerjük a kutatási folyamat minden lépését, csak a kutatási terv készítésének 

megismerése maradt hátra. Előfordulhat, hogy egy intézmény dolgozói körében szeretnénk 

kutatást végezni, melyhez szükség van a vezető írásbeli engedélyére. A kutatási kérelemhez 

csatolni kell a kutatási tervet is, melyet az alábbiakban ismertetett tartalommal célszerű 

elkészíteni legalább 2-3 oldal terjedelemben. Nincs egységes séma, ami alapján azt 

mondhatnánk, hogy „így kell kinéznie”, a lényeg az, hogy tartalmazzon minden fontos 

információt. 

A kutatási terv főbb egységei: 

 Bevezetővel kezdjük, mely tartalmazza a kutatás címét, a problémafelvetést, és a 

témaválasztás indoklását. 

 Ez után következik a kutatás céljának és fő kérdéseinek ismertetése. Rátérünk az 

előzményekre, a választott téma újszerűségére, a kutatási téma társadalmi-

gazdasági/tudományos jelentőségére. Mindezt szakirodalmi háttérrel alátámasztva. 

 Ismertetjük a hipotéziseket. 

 Pontosan meghatározzuk, hogy mit értünk a kutatásban használt fogalmakon, 

szakkifejezéseken (konceptualizálás) és a fogalmakhoz eljárásokat, mérhető változókat 

rendelünk (operacionalizálás). 

 Leírjuk a mintavétel módját, körülményeit, hogy milyen populációból vesszük a mintát, 

milyen módszerrel. 

 Csatoljuk a kérdőív kérdéseit, vagy az egyéb mérőeszközt. 

 Ismertetjük az adatfeldolgozás módját, majd a várható eredményeket, azok alkalmazási 

lehetőségeit, tervezett hasznosítását. 

 A felhasznált irodalom a végére kerül. 

 Csatolni kell az ütemtervet, időbeosztást is, hogy mely részfeladatot mikor kívánjuk 

elvégezni. 

Íratlan szabály, hogy a kutatási tervet számítógéppel kell elkészíteni, szabályosan 

megszerkesztve. Egy gondosan, minden részletre kiterjedően elkészített kutatási terv segít 

megismerni a kutatásunk teljes egészét. 

Példa kutatási tervre (Németh, PhD értekezés 2013. alapján): 
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Munka címe Fekvőbeteg ellátásban dolgozó ápolónők munkával való elégedettségének 
követéses országos vizsgálata, valamint jól-létének (well-being) alakulása 
a változó hazai egészségügyi rendszerben 

Bevezetés Az egészségügyben jelenleg is átalakulások zajlanak, így volt ez az elmúlt 
évtizedben is. Ezeket a változásokat azoknak a legnehezebb megélni, akik 
mindennap a betegek között tevékenykednek. A folyamatos változás 
szükségessé teszi az ápolók munkájának, mindennapjainak újbóli vizsgálatát 
egy, már korábban alkalmazott felmérés megismétlésével, továbbá a 
változások miatti bizonytalanság hatását is vizsgálni kívánom az ápolók 
mindennapi életében. 
Az ápolók teszik ki az egészségügyi szakdolgozók legnagyobb hányadát, ők 
azok, akik a nap 24 órájában a betegágy mellett végzik tevékenységüket. 
Feladatuk egyre sokrétűbb, köszönhetően a fejlődő technikának. Az 
ápolóknak is lehetőségük nyílik tudásuk folyamatos fejlesztésére, de ennek 
ellenére társadalmi státuszuk, megbecsültségük igen alacsony szinten maradt. 
Köztudott, hogy a társadalom az ápolói pályát alacsonyra értékeli, és 
folyamatosan romlik az egészségügyi dolgozók megítélése a társadalomban. 
Ennek egyik oka az ellátásban adódó késedelemben keresendő, a másik a 
média által közvetített információknak tudható be (Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium munkacsoportja, 2004). Az ápolók maguk is 
alacsonyabbra értékelik hivatásuk presztízsét más szakmák képviselőinél 
(Kovácsné és mtsai. 2008). Az ápolói hivatás egy olyan hivatás, ahol a 
megbecsültség sem anyagi, sem erkölcsi szempontból nem áll 
összefüggésben a megterheléssel. A biztonságos betegellátás érdekében nem 
mindegy, hogy az ápolók milyen pszichés és szomatikus állapotban állnak a 
betegágy mellett nap mint nap. 
Az ápolók többnyire segítésvágyból választják hivatásukat (Kovácsné és 
mtsai. 2004), a szakma pozitívumaiként az emberekkel való foglalkozást, 
gyógyítást, kreativitást, változatosságot említik meg (Piczil és mtsai. 2005). 
Az utóbbi években egyre kevesebb fiatal választja hivatásául az ápolói pályát, 
mivel nem látnak benne karrier lehetőséget (Halmosné, 2008; Balogh és 
mtsai. 2009b). Aki mégis ezt a hivatást választja, gyakran megy külföldre a 
magasabb fizetés reményében, ahol a szakmai kompetenciakörök tisztázottak, 
és a fizetés többszöröse a hazainak (Kovácsné és mtsai. 2004; Betlehem és 
mtsai. 2007b; Újváriné és mtsai. 2011). Európán belül megfigyelhető egy 
kelet-nyugati áramlás az ápolók körében (Hasselhorn és mtsai. 2005). A 
pályaelhagyás számottevő hazánkban is, de nem kirívó más európai 
országokéhoz képest (Betlehem, 2012). 
2003-2010 között a kórházakban és szakrendelő intézetekben dolgozó 
egészségügyi szakdolgozók aránya 10,4%-kal csökkent (Veres és Károlyi, 
2011). Drasztikus létszámhiány alakult ki az ápolók tekintetében, különösen 
nagy létszámhiány figyelhető meg az intenzív betegellátás, a műtőszolgálat, 
az onkológia és a pszichiátria területén, és folyamatosan növekszik a betegágy 
mellett dolgozók átlagéletkora (Halmosné, 2008; Balogh, 2009a). A 
kompetenciakörök tisztázatlansága miatt előfordul, hogy diplomával 
rendelkező ápolóknak kell alapápolási feladatokat ellátni, vagy éppen a 
családtagokra bízzák ezen feladatok elvégzését személyzet hiányában 
(Marton-Simora és mtsai. 2008; Betlehem és mtsai. 2009; Betlehem, 2012). 
A létszámhiányhoz adódik még a rossz munkahelyi körülmény is, mely 
tovább súlyosbítja az ápolók helyzetét. Elavult, korszerűtlen eszközökkel kell 
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a mindennapi munkát végezni, és gyakran még az alapvető védőfelszerelés 
(pl: gumikesztyű) is hiányzik (Csetneki, 2008). 
A 2006. CXXXII. törvény szabályozta az országos hatáskörű speciális 
intézeteket, valamint súlyponti kórházakat jelölt ki, ahol meghatározta az 
aktív ágyak számát is (2006. évi CXXXII. törvény). Ennek hatására számos 
intézmény bezárásra, átszervezésre került, intézményeket, kórházi 
osztályokat vontak össze, mely jelentősen megváltoztatta az ott dolgozók 
életét, munkakörülményeit.  
Az elmúlt években a kórházi ágyszámok tekintetében bekövetkezett változás 
jelentősen átalakított egyes kórházakat, betegellátó osztályokat. Az aktív 
kórházi ágyak száma 1990-2008 között majd 30 ezerrel csökkent. A krónikus 
ágyak száma 2006-2007 között 7000-el (30 százalékkal) növekedett (Vas és 
mtsai. 2009a). A legnagyobb arányú csökkenés a közép magyarországi és a 
dél-alföldi régióban volt megfigyelhető, míg a legkisebb arányú volt az 
ágyszám csökkenés a közép-dunántúli és a dél-dunántúli régiókban (Vas és 
mtsai. 2009b). 
A bérek jelentősen elmaradnak az Európai átlagtól (Betlehem, 2012). Az 
egészségügyi dolgozók havi bruttó keresete 2008-ig emelkedést mutatott, de 
2009-ben, a 13. havi fizetés megszűnésével csökkenés volt tapasztalható. Az 
adószabályok változása miatt viszont 2010-ben a havi átlagos nettó kereset 
3%-kal emelkedett (Veres és Károlyi, 2011). 
Ezeknek a változásoknak, átszervezéseknek az egészségügyi dolgozók is 
részesei voltak, hiszen naponta szembesülniük kellett a bizonytalansággal, az 
esetleges elbocsátástól való félelemmel. A betegágy mellett, több műszakban 
végzett munka többletterhelést ró a szervezetre, mely mind a testi, mind a 
szellemi egészség romlásához vezethet. Az állandó stressz, a mindennapi 
létbizonytalanság megnehezíti az ápolók életét, nem beszélve a keresetek 
irreális voltáról. A mindennapos létbizonytalanság vagy arra kényszeríti az 
ápolókat, hogy másod állást vállaljanak, vagy pedig külföldre távoznak jobb 
kereset reményében. A másodállás, az ezzel végzett túlmunka szintén 
negatívan hathat az egészségi állapotra, melynek következtében stressze, 
megfáradt ápolók végzik munkájukat nap mint nap a betegágy mellett. A 
szervezetben bekövetkező változások (pl. integráció) jelentős hatással vannak 
az ápolók stressz-szintjére, lelki jól-létére, munka teljesítményére (Idel és 
mtsai. 2003; Betlehem és mtsai. 2007a). Sok ember félelemmel, szorongással, 
haraggal vagy depresszióval reagálhat a szervezeti változásokra (Hendel, 
1998; Palfi és mtsai. 2008). Az egészségügyi ellátórendszer gyors és 
drasztikus változásai, a szervezeti változások a munkahelyen belül hatással 
lehetnek az ápolók testi egészségére (pl. vázizom rendszeri betegségek 
kialakulása) (Lipscomb és mtsai. 2004; Karasek, 2008). A kórházi struktúra 
átalakítása, újjászervezése, a létszám leépítés hatással van a munkahelyi 
elégedettségre, valamint az ápolók pszichés egészségére (Burke és 
Greenglass, 2001). A munkahelyi bizonytalanság, az állás elveszítésének 
lehetősége (létszámleépítés) hatással van az ápolók jól-létére és egészségi 
állapotára (Karasek, 1989). 
Fontosnak tartom ezen téma részletes feltárását, mivel a munkahely 
átszervezése személyesen is érintett, így megtapasztaltam az évekig tartó 
bizonytalanságot, mely egészségügyi munkám során végig kísért. 

Kutatás célja A kutatás célja feltárni az ápolók munkaelégedettségét, egészségi állapotát, 
és az esetlegesen jelen lévő bizonytalanság hatását az ápolók jól-létére, 
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egészségi állapotára. A vizsgálatban kulcsfontosságú szerepet kap a 
munkahely átalakulásának, valamint az ezzel járó bizonytalanságnak a 
vizsgálata. Az ezzel foglalkozó kérdések saját, átélt élményen, félelmeken 
alapulnak. Statisztikai tesztekkel kívánom bizonyítani, hogy a bizonytalanság 
a Karasek (1979) és Johnson (1991) nevéhez fűződő Demand-Control-
Support modell tényezői mellett jelentős hatással van az ápolók pozitív és 
negatív jól-létére. Új elemként vizsgálom az utóbbi években az 
egészségügyben végbement változások megélését, illetve azok jól-léttel, és 
munkakörnyezettel való kapcsolatát is. 
A kutatási probléma: 
Az egészségügy átalakulása miatt érzett bizonytalanság hatással van-e az 
ápolók jól-létére? 

Hipotézisek 1. Feltételezésem szerint az ápolók jól-léte alacsonyabb szintet mutat az 
előző vizsgálathoz képest. 

2. Feltételezem, hogy a 2003-ban végzett D-C-S modell vizsgálati 
eredményei alapján elkülönített csoportok összetételében változás állt be, 
nevezetesen még több ápoló került a magas feszültségű csoportba. 

3. Feltételezem, hogy az egészségügyi rendszer átalakulása miatt 
bizonytalanság érzet alakult ki az ápolókban, mely hatással lehet a jól-lét 
érzésre, különösen a negatív jól-lét érzésre fejti ki hatását. 

4. Feltételezésem szerint az ápolók egészségi állapota romlott, valamint a 
pozitív jól-lét érzetük is nagymértékben csökkent az első vizsgálathoz 
képest. 

Fontosabb 
fogalmak 

Ha a dolgozónak a munkája kielégíti a legfontosabb szükségleteit, akkor 
munkahelyi elégedettségről, ellenkező esetben elégedetlenségről beszélünk 
(Guiot, 1984). 
„Az egészség olyan állapot, melyet az anatómiai integritás, a teljesítményre 
való képesség, a személyesen értékelt családi munka és közösségi szerep, a 
fizikai, biológiai és társadalmi stresszel való megküzdés képessége, a jól-lét 
érzése, a betegség és a korai halál rizikóitól való mentesség jellemez. A teljes 
fizikai, szellemi és szociális jól-lét állapotának elérése érdekében az egyénnek 
vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy feltárja és megvalósítsa 
vágyait, kielégítse szükségleteit, környezetével változzék vagy 
alkalmazkodjék ahhoz” (WHO, 1986). 
A szubjektív jól-lét egy heterogén fogalom, magába foglalja a boldogságot, 
az élettel való megelégedettséget, valamint a pozitív érzelmi tényezőket is 
(Diener, 1984). 

Mintavétel Hat kórház (Baja, Gyula, Kecskemét, Nyíregyháza, Székesfehérvár, 
Szombathely) fekvőbeteg ellátásban dolgozó beosztott ápolói vesznek részt a 
vizsgálatban. A bajai kórházban egyszerű véletlen mintavételi eljárás, a többi 
vizsgált intézményben szisztematikus mintavételi eljárás történik majd. 
Minden olyan ápolónő a populáció tagja, aki legalább egy éve dolgozik az 
adott kórházban fekvőbeteg-ellátásban, teljes állásban beosztott ápolóként. 
Az adatokat egy 2003-as, ugyanezen kórházakban készült felmérés adataival 
is összevetem. 

Adatfeldolg
ozás módja 

A statisztikai elemzés SPSS 18.0 statisztikai szoftver segítségével történik. A 
leíró statisztika mellett Khi2-próba, kétmintás T-próba, faktor analízis, 
Spearman-féle rangkorreláció, regresszió analízis alkalmazására kerül sor. 

Várható 
eredmények 

Várhatóan a válaszadó ápolók jelentős része átélte a munkahely átszervezését, 
vagyis változások következtek be a munkahelyén, mely bizonytalanságot 
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okozott nekik. Ez a bizonytalanság hatással lehet a jól-létükre, és csökkentheti 
a munkával való elégedettséget is. 

Eredmények 
felhasználás
a 

Az eredmények birtokában fel kívánom hívni az egészségügyi ágazat, és a 
munkahelyek vezetőinek figyelmét arra, hogy a munkahelyi 
átszervezéseknek milyen negatív hatásai vannak az ápolókra nézve, ezért 
elengedhetetlen az időben történő, megfelelő tájékoztatásuk. 

Felhasznált 
irodalom 

http://ltsp.etk.pte.hu/portal/wp/File/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/Nemeth_Ani
ko_ertekezes_j2.pdf 

*A kérdőívet terjedelme miatt nem csatolom a jegyzetbe, de megtekinthető az alábbi linken: 

http://ltsp.etk.pte.hu/portal/wp/File/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/Nemeth_Aniko_ertekezes_j2.

pdf 

Ütemterv 

2008. február –
december 

Szakirodalmazás, külföldi irodalmak fordítása. 

2009. január – 
december 

Szakirodalmak feldolgozása. 

2010. január – 
augusztus 

Hipotézisek megfogalmazása, kérdőív elkészítése, próbafelmérés, 
annak kiértékelése, kérdőív esetleges javítása. 

2010. szeptember – 
október 

Intézményvezetők megkeresése, engedélykérés a kutatáshoz, előzetes 
tájékoztatás. 

2010. november – 
2011. január 

Főnővéri értekezleteken való részvétel tájékoztatás, kérdőívek 
kiosztása és összegyűjtése. 

2011. február – 
május 

Kérdőívek értékelése, adatbázis elkészítése. 

2011. június – 
2012. június 

Adatelemzés, hipotézisek vizsgálata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉS A 7. FEJEZETHEZ 

1. Milyen részekből épül fel a kutatási terv? 

http://ltsp.etk.pte.hu/portal/wp/File/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/Nemeth_Aniko_ertekezes_j2.pdf
http://ltsp.etk.pte.hu/portal/wp/File/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/Nemeth_Aniko_ertekezes_j2.pdf
http://ltsp.etk.pte.hu/portal/wp/File/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/Nemeth_Aniko_ertekezes_j2.pdf
http://ltsp.etk.pte.hu/portal/wp/File/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/Nemeth_Aniko_ertekezes_j2.pdf
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8. Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) a Szegedi Tudományegyetem 

Egészségtudományi és Szociális Képzési Karán  

A felsőoktatási tanulmányok szerves részét képezi a Tudományos Diákkör. Ez egy 

tehetséggondozás, mely fejleszti a hallgató jártasságát a kutatómunkában, illetve segíti az 

előadói készségek kibontakoztatását is. Az Egyetem minden karának kötelessége Tudományos 

Diákkört működtetni.  

A TDK tevékenység célja bővíteni a hallgató tudományos ismereteit, ezáltal a képes lesz önálló 

kutatómunkát végezni. Célja továbbá a kutatási eredmények szakmai megítélése és értékelése, 

valamint támogatja az eredmények közzétételét különböző fórumokon (SZTE ETSZK TDK 

Szabályzat, 2006). 

A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karán négy tanszéki 

és két szakcsoporti Diákkör működik. (31. ábra) A hallgató annak az egységnek a diákkörébe 

tartozik, ahol a témavezető oktatója dolgozik! 

31. ábra: Az ETSZK kari TDK szervezeti felépítése 

 

A Karon a TDK tevékenységet a Kari Tudományos Diákköri Tanács irányítja, melynek tagjai: 

elnök (TDK vezető tanár), dékán, Kari Tudományos Bizottság elnöke, tanszéki, szakcsoporti 

TDK felelős oktatók, hallgatók (szakirányonként 1-1- fő). A hat Tudományos Diákkör 

öntevékeny csoport, melyekben a TDK tevékenységet a megbízott TDK felelős oktató segíti 

(SZTE ETSZK TDK Szabályzat, 2006).  

A hallgató jelentkezik az általa választott oktatónál és témában TDK munkára. A TDK hallgató 

feladata, hogy ismereteit elmélyítse a választott témában, megismerje és alkalmazni tudja a 
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tudományos kutatás módszereit (pl. a statisztikai próbákat). A kutatás eredményeit írásba 

foglalja, illetve bemutatja a rendelkezésre álló fórumokon (SZTE ETSZK TDK Szabályzat, 

2006).  

A TDK hallgató jogosult a kutatásához szükséges eszközöket (labor, demonstrációs eszközök, 

tanszék, szakcsoport eszközei) térítésmentesen használni, a kutatási területéhez kapcsolódó 

konferenciákon és a helyi TDK konferencián részt venni. Pályázhat költségtámogatásra 

kutatásához, és kérheti TDK munkájának pozitív értékelését kollégiumi felvétel, demonstrátori 

pályázat, hallgatói kitüntetés elbírálásakor. Jogosult továbbá TDK dolgozatát szakdolgozatként 

elfogadtatni, és esetleges továbbjutóként az Országos Tudományos Diákköri Konferencián 

(OTDK) indulni akár a tanulmányai befejeztével is (SZTE ETSZK TDK Szabályzat, 2006).  

A TDK hallgató köteles aktívan részt venni a TDK munkában. Amennyiben az aktivitás 

elmarad, úgy témavezető oktatója befejezi a vele való munkát. A tudományetikai normákat 

maradéktalanul be kell tartania, ugyanazok vonatkoznak rá, mint a kutatókra. Tevékenységéről 

időszakosan be kell számolnia a tanszéki vagy szakcsoporti Diákkörben. Köteles továbbá TDK 

konferencián a Kart képviselni, a TDK rendezvény szervezésében részt venni és a TDK munkát 

népszerűsíteni hallgatótársai körében. Munkája során be kell tartania a munka- és tűzvédelmi 

szabályokat. A rábízott eszközökért anyagi felelősséggel tartozik (SZTE ETSZK TDK 

Szabályzat, 2006). 

A témavezető oktató feladata a TDK hallgató munkájának irányítása. A hallgató által 

választott témában köteles a szükséges információt átadni, és egyéni konzultációs lehetőséget 

biztosítani a hallgató által igényelt mennyiségben. Konferenciákat ajánl, ahol a hallgató 

témájával indulhat előadóként, illetve amelyek elmélyíthetik az adott témával kapcsolatos 

ismereteit. Félévente köteles a hallgató munkáját véleményezni, és közreműködik a TDK 

összejövetelek és a TDK konferencia szervezésében. Javaslatot tesz a TDK dolgozat 

szakdolgozatként való elfogadására (SZTE ETSZK TDK Szabályzat, 2006). 

Helyi TDK konferenciára jelentkezni a hallgató feladata. A kari TDK vezető tanár felhívja 

az oktatók figyelmét a TDK regisztráció időpontjára, a témavezető pedig értesíti a TDK 

hallgatóját/hallgatóit. Az Absztrakt Beküldő Rendszerben előzetes regisztráció után nyílik 

lehetőség az absztrakt feltöltésére, melynek meghatározott formai követelményeknek kell 

megfelelni (ezeket a hallgató előzetesen megismeri) (SZTE ETSZK TDK Szabályzat, 2006). 

A helyi TDK konferenciát minden karon évente rendezik meg. Egy előadás időtartama 10 

perc, ezt követi a vita. A zsűri meghatározott pontrendszer alapján értékeli az előadásokat: 
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 Az előadás szakmai tartalma, logikája, a bemutatott eredmények tudományos értéke: 

0-20 pont 

 Az előadás formai értékelése, a szemléltetés minősége, összefüggése az előadás 

tartalmával, stílus, nyelvhelyesség: 0-10 pont 

 Vitakészség, szakmai kompetencia: 0-15 pont 

 Absztrakt: 0-5 pont         

 Összesen 50 pont 

A következő hibákért a feltüntetett mennyiségű pontokat kell levonnia a zsűri tagjainak: 

 Formai követelményektől eltérő absztrakt -2 pont;  

 30-60 s-es időtúllépés -5 pont, 60 s feletti időtúllépés -10 pont 

 A hallgatói munkavégzést részletező függelék dia hiánya -10 pont 

 Amennyiben az előadás hossza eléri a 15 percet, vita nem kezdhető, a vitakészségre 

nem adható pont! (Rakonczay és mtsai, 2016) 

Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK) két évente rendezik meg változó 

helyszíneken. Ezen a helyi TDK-n legjobbnak ítélt hallgatók indulhatnak. A részvétel egyik 

feltétele, hogy az abszolutórium megszerzése előtt szerezzen a hallgató jogosultságot az 

OTDK-n való indulásra, viszont a már végzett hallgatók is indulhatnak az OTDK-n, mivel ha 

egy végzős (IV. éves) hallgató szerez jogosultságot helyi TDK-n arra, hogy az OTDK-n 

képviselje a Kart, de az OTDK csak a következő évben (vagyis a végzése után) lesz, akkor ő 

már végzett diplomásként fog indulni. Az OTDK-ra nevezett pályamunkának tartalmilag 

azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, amelyet a készítője a helyi TDK-n bemutatott. A 

benevezett pályamunkákat plágiumkereső szoftverrel vizsgálják meg!  
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK A 8. FEJEZETHEZ 

1. Sorolja fel a TDK hallgató feladatait! 

2. Sorolja fel a TDK hallgató kötelezettségeit! 

3. Sorolja fel a témavezető oktató feladatait! 

4. TDK konferencián milyen súlyos hibákért jár pontlevonás? 
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9. Ábrakészítés és –szerkesztés SPSS statisztikai programmal 

Az SPSS program Graphs -> Chart Builder vagy Legacy Dialogs parancsával jutunk el az ábrák 

szerkesztéséhez. Ehhez egy meglévő adatbázist meg kell nyitni. (32. ábra)  

32. ábra: SPSS ábrakészítő parancsai 

 

A Chart Builder egy rugalmas szerkesztési mód. Amikor először nyitjuk meg a programot, 

figyelmeztet minket a mérési skálák beállításaira. Tegyünk pipát a „Don’t show this dialog 

again” elé, majd kattintsunk az OK gombra. Így többször ez a figyelmeztetés nem jelenik meg 

(Ács, 2014). (33. ábra) 

33. ábra: Chart Builder program indítása 
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Az OK gomb lenyomása után megjelenik maga a diagram szerkesztő panel. (34. ábra) 

34. ábra: Chart Builder diagram szerkesztő panel 

 

Baloldalon, a Variables mezőben láthatók a változók, a Gallery fülre kattintva pedig a 

szerkeszthető diagram típusok jelennek meg. A szerkesztés a Chart preview uses example data 

ablakban történik. Az egér bal gombját nyomva tartva húzzuk a megszerkeszteni kívánt 

diagram formátumot ebbe a mezőbe. Jelen esetben a kördiagramot (Pie/Polar) választottam. 

(35. ábra) 

35. ábra: Kördiagram szerkesztése Chart Builder programmal 
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A Variables ablakban az egér bal gombjával kattintsunk az „egészségügyi ellátás szintje” 

változóra, és húzzuk azt a diagram alatti mezőbe. Máris megjelenik a változó három kategóriája 

(alap, járó, fekvő) három különböző színnel (igaz, a minta diagramban is három kategória volt, 

ezért pillanatnyilag nem látunk sok változást). (36. ábra) 

36. ábra: Ábrázolni kívánt változó megadása 

 

A Titles/Footnotes fülre kattintva van lehetőség címet adni a diagramnak. Tegyünk Pipát a Title 

1 előtti négyzetbe (1), majd gépeljük be a diagram címét (Egészségügyi ellátás szintjei) a 

Content alatti üres mezőbe (2). (37. ábra) 

37. ábra: Diagram címének megadása 
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Ezután kattintsunk alul az OK gombra. Az Output ablakban megjelenik a kész diagram 

jelmagyarázattal. (38. ábra) 

38. ábra: Kördiagram az Output ablakban 

 

Ennek a diagramnak egyetlen hibája, hogy nem jeleníti meg az egyes körcikkelyek értékét. 

Ugyanezt a diagramot létrehozhatjuk az Analyze -> Descriptive Statistics -> Frequencies 

menüpontjával is. A Variables mezőbe mozgassuk át az egészségügyi ellátás szintjei változót, 

majd kattintsunk a Charts gombra. (39. ábra) 

39. ábra: Ábrakészítés Analyze -> Descriptive Statistics -> Frequencies menüben 
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Jelöljük be a Pie charts feliratot (1), a Chart Values-nél pedig a Frequencies előtt hagyjuk a 

pipát (2) (ekkor majd a feliratokat fő-ben fogjuk tudni megjeleníteni később. Ha a Percentages 

elé áttesszük a jelölést, akkor százalékban.) majd Continue. (40. ábra) Visszajutunk az előző 

párbeszéd ablakba, ahol kattintsunk az OK gombra.  

40. ábra: Kördiagram beállítása 

 

Az Output ablakban szintén megjelenik a kördiagram, és felette egy táblázatban az egyes mezők 

értékei. (41. ábra) A diagram azonban nem tartalmazza ezeket az értékeket.  

41. ábra: Kördiagram és táblázat az Output ablakban 
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A diagramra kattintva duplán, megjelenik az alábbi ablak, melyben az Elements -> Show Data 

Labels-re kattintva meg tudjuk jeleníteni az egyes körcikkekhez tartozó értékeket. (42. ábra) 

42. ábra: Körcikkelyek értékeinek megjelenítése I. 

 

Mivel a 40. ábra szerint az adatokat fő-ben (Frequencies) hagytuk, így a Show Data Labels-re 

kattintás után megjelenő ablakban a Count fog megjelenni, és a körcikkelyeken már láthatók is 

az adott csoportba tartozó válaszadók elemszámai. (43. ábra) 

43. ábra: Körcikkelyek értékeinek megjelenítése II. 
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Ezután, ha bezárjuk a kis párbeszéd paneleket, akkor az Output ablakban lévő diagramon 

megjelennek az értékek. (44. ábra) 

44. ábra: Kördiagram értékekkel 

 

Amennyiben a 40. ábra szerint a megjeleníteni kívánt értékeket nem főben (Frequencies), 

hanem relatív gyakoriságban (Percentages) adtuk volna meg, úgy a 42-43. ábrák beállításait 

követve a körcikkelyeken %-ban jelennek meg az adatok. 

Ha a 40. ábrán nem a Pie charts (kördiagram) lehetőséget jelöljük be, hanem a Bar charts-t, 

akkor oszlopdiagramot kaptunk volna (beállításának menete ugyanaz, mint a kördiagramé). 

A 43. ábra jobb felső sarkában látható több fül, ezek szolgálnak a diagram alaposabb 

megszerkesztésére. (45. ábra)  

45. ábra: Részlet a 43. ábrából 
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Egyesével haladjunk végi azokon a funkciókon, melyeket érdemes alkalmazni a diagram 

szerkesztésekor. A Chart Size menüvel a diagram magasságát (Height) és szélességét (Width) 

tudjuk megváltoztatni. (46. ábra) 

46. ábra: Diagram nagyságának megváltoztatása 

 

A Text Layout fülre kattintva a körcikkelyekben lévő feliratok (elemszámok) irányát tudjuk 

megváltoztatni. (47. ábra) 

47. ábra: Text Layout menü 

 

Természetesen a legjobb tájolás a vízszintes, de a példa kedvéért kattintsunk a Top Down felirat 

előtti körbe, majd az Apply gombra. Az eredmény a 48. ábrán látható. 
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48. ábra: Függőleges feliratok 

 

A Text Style menüben tudjuk megváltoztatni a körcikkelyekben lévő feliratok betűtípusát, 

méretét és színét. A méret mindig automatikus (piros négyzet jelöli). (49. ábra) 
49. ábra: Text Style menü 

 

A betűméretet a kis nyíl megnyitásával (49. ábrán a piros négyzet jelöli) állítsuk át 24-re, majd 

kattintsunk az Apply gombra. Az eredmény az 50. ábrán látható: jóval nagyobb és olvashatóbb 

lesz így a felirat. 
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50. ábra: Nagyobb adatfeliratok 

 

Amennyiben a feliratok színét szeretnénk megváltoztatni, akkor kattintsunk a kiválasztott 

színre, majd az Apply gombra. 

A Fill&Border menü szolgál az adatfeliratokat tartalmazó négyzetek kitöltő színének és 

vonalszínének megváltoztatására. Az 51. ábrán piros négyzet jelöli a kitöltést (Fill) és a vonal 

színét (Border) megváltoztató parancsokat. Attól függ, hogy melyiket szeretnénk, kattintsunk 

az adott felirat előtti kis négyzetbe.  

51. ábra: Fill&Border menü 
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Mint ahogy az 51. ábrán látható, én a kitöltő színt szeretném megváltoztatni sötét rózsaszínre. 

A kívánt színre kattintottam, és látható az előnézet (Preview) ablakban a minta. Az Apply 

gombra kattintva megjelenik az eredmény. (52. ábra) 

52. ábra: Végeredmény 

 

Amennyiben minden, általunk kigondolt beállítást megtettünk a diagramon, akkor egyszerűen 

csak zárjuk be a párbeszéd paneleket, és a módosítások az Output ablakban lévő diagramon 

(amire a szerkesztés kezdetekor kettőt kattintottunk) is megjelennek. A szerkesztést azonban 

tovább folytathatjuk. Kattintsunk megint duplán a bal egérgombbal az Output ablakban lévő 

diagramra. Ismét megjelenik a diagram egy kisebb ablakban, kattintsunk erre is duplán a bal 

egérgombbal. Most eljutottunk ahhoz a menühöz, amely segítségével a diagram egyéb 

beállításait (pl. körcikkelyek színe, diagram nézete) tudjuk megváltoztatni. (53. ábra) 

53. ábra: Körcikkelyek formázására szolgáló menü 
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A Depth&Angle menü segítségével tudjuk a kördiagram nézetét megváltoztatni. Normál 

esetben a lapos (Flat) (1) felirat előtti körben van a jelölés. Ha ezt áttesszük a 3D elé (2), akkor 

három dimenziós diagramot kapunk. Lehetőség van azt is megadni, hogy az óramutató mely 

pontjától kezdődjön a körcikkelyek felosztása. Alap beállításként 12:00 szerepel (3), de ezt 

módosítsuk 3-ra. (54. ábra) 
54. ábra: Diagram nézetének beállítása 

 

Az Apply gombra kattintva látható a végeredmény. (55. ábra) 

55. ábra: Végeredmény 

 



126 
 

A Fill&Border menü segítségével az egyes körcikkelyek kitöltő színét és a körvonalát tudjuk 

megváltoztatni. A fülre kattintva azonban látjuk, hogy csak a körvonal (Border) 

megváltoztatására van lehetőségünk, mert a Fill előtti négyzetben egy kis lakat látható. Ez azt 

jelenti, hogy a diagram színét nem lehet módosítani. (56. ábra) 

56. ábra: Fill&Border menü 

 

A körvonal színének megváltoztatásához kattintsunk a kiválasztott színre (most a sárgára), 

illetve a vonal vastagságát is megváltoztatjuk (Weight) 3,5-re, majd kattintsunk az Apply 

gombra, és zárjuk be a Cancel gombbal. A végeredmény az Output ablakban látható. (57. ábra)  
57. ábra: Végeredmény az Output ablakban 
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Az elkészült diagramot az Output ablakból a következő módon másolhatjuk át Word 

dokumentumba: jobb egérgombbal kattintsunk egyet a diagramra, majd Copy, a Word 

dokumentumban pedig Beillesztés. 

A Legacy Dialogs menü segítségével is van lehetőség diagram készítésre, mely egy picivel 

egyszerűbb itt, mint a Chart Builder menüben, ezért részletesebben ismertetem. A legördülő 

menüben látszanak a szerkeszthető diagramok. (58. ábra) 

58. ábra: Legacy Dialogs menü 

 

A leggyakrabban használtak ezek közül az oszlop (Bar), vonal (Line), torta (Pie), és a 

hisztogram (Histogram).  

Oszlopdiagram készítéséhez kattintsunk a Bar ikonra. Jelen esetben a BMI átlagát szeretnénk 

megnézni a diploma függvényében. (59. ábra) 

59. ábra: Oszlopdiagram készítése (1. lépés) 
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A kattintás után három diagram típus jelenik meg. Ezek közül válasszuk a legfelsőt (Simple). 

Jelöljük be alul a Summaries for groups of cases lehetőséget (ez a csoportok szerinti ábrázolást 

jelenti), míg a Summaries of separate variables a kiválasztott változók szerinti, a Values of 

individual cases pedig minden értéket külön jelenít meg az ábrázolás során), majd kattintsunk 

a Define gombra (Ács, 2014). (60. ábra) 

60. ábra: Oszlopdiagram készítése (2. lépés) 

 

A megjelenő felületen először a Bars Represent mezőben jelöljük be az Other Statistics 

lehetőséget (1), így tudunk átlagot számolni. A Variable mezőbe mozgassuk át a BMI változót 

(2), a Category Axis mezőbe pedig a Diplomás-e változót (3). A Titles fülre kattintva 

elnevezhetjük a diagramot, majd kattintsunk a Continue, és alul az OK gombra. (61. ábra) 

61. ábra: Oszlopdiagram készítése (3. lépés) 
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Az Output ablakban látható az elkészült diagram. (62. ábra) 

62. ábra: Kész oszlopdiagram 

 
Az elkészült diagramot az előzőekben ismertetett módon lehet formázni. SPSS-ben nincs 

lehetőség csupán egy változót ábrázoló oszlopdiagram készítésére (pl. ha csak a BMI 

kategóriákat szereznénk bemutatni). 

Vonaldiagram készítésére a Line menüpontban van lehetőség. Folytonos változók ábrázolására 

alkalmas. (63. ábra) 

63. ábra: Vonaldiagram készítése (1. lépés) 

 
 

A megjelenő lehetőségek közül válasszuk a Simple lehetőséget, alul pedig a Summaries for 

groups of cases-t, majd kattintsunk a Define gombra. (64. ábra) 

 



130 
 

64. ábra: Vonaldiagram készítése (2. lépés) 

 

Nézzük meg, hogy a BMI hogyan függ össze az életkorral. A Line Represents mezőben először 

jelöljük be az Other statistic lehetőséget (1), majd mozgassuk át a BMI folytonos változót a 

Variable mezőbe (2), ezután mozgassuk át az életkort a Category Axis mezőbe (3). A Titles 

gombra kattintva megadhatjuk a diagram címét (BMI az életkor tekintetében), majd Continue 

és OK (Ács, 2014). (65. ábra) 

65. ábra: Vonaldiagram készítése (3. lépés) 
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Az Output ablakban látható a végeredmény (66. ábra). Az ábrán az adott életkori csoportok 

átlag BMI-je látható (minden életkor egy csoportnak felel meg, pl. 20 évesek csoportja, 45 

évesek csoportja, stb). 

66. ábra: Vonaldiagram 

 

Kördiagramot a Pie menü segítségével készíthetünk. (67. ábra) 

67. ábra: Kördiagram készítése (1. lépés) 

 

A megjelenő ablakban válasszuk az első lehetőséget (Summaries for groups of cases, mivel egy 

változót szeretnénk ábrázolni), majd kattintsunk a Define gombra (Ács, 2014). (68. ábra) 
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68. ábra: Kördiagram készítése (2. lépés) 

 

A Slices Represent felirat alatt van lehetőség kiválasztani, hogy a diagramon az elemszám (N 

of cases) vagy a relatív gyakoriság (% of cases) jelenjen meg. Válasszuk a relatív gyakoriságot 

(1). Ezután a Define Slices by alatti üres mezőbe mozgassuk át azt a nominális változót, melyet 

ábrázolni szeretnénk (jelen esetben BMI kategória) (2), ezután a Titles fülre kattintva adhatunk 

címet a diagramnak (Válaszadók BMI szerinti megoszlása) (a Line 1 mezőbe írjuk a címet), 

majd Continue és OK. (69. ábra) 

69. ábra: Kördiagram készítése (3. lépés) 
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Az elkészült kördiagram a 70. ábrán látható. További szerkesztés (pl. körcikkelyek értékeinek 

megadása) a korábban már ismertetett módon lehetséges. 

70. ábra: Kész kördiagram 

 

Hisztogram készítése a Histogram menüben történik. (71. ábra) 

71. ábra: Hisztogram készítése (1. lépés) 

 

Az ábrázolni kívánt arányskálán mért változót tegyük át a Variable mezőbe (jelen esetben a 

BMI-t) (1) és jelöljük be a Display normal curve opciót (2) (így megjelenik majd az eloszlási 

görbe is a diagramra rajzolva). A Titles fülre kattintva adjunk címet a diagramnak (BMI 

eloszlása), majd Continue és OK (Ács, 2014). A címet mindig a Line 1 mezőbe írjuk! (72. ábra) 
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72. ábra: Hisztogram készítése (3. lépés) 

 

Az Output ablakban látható a kész hisztogram. Mellette megjelenik az átlag (26,57) és a szórás 

(5,405) is. (73. ábra) 

73. ábra: Hisztogram eloszlási görbével 
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Önellenőrző kérdések megoldásai 

1. fejezet: Tézisek megfogalmazása 

1. Melyek az ábra- és táblázatszerkesztés legfontosabb szabályai? 

 az ábrák, táblázatok külön számozódnak a szakdolgozatban: 1. ábra, I. táblázat;  

 minden ábrára és táblázatra hivatkozni kell a szövegben; 

 az A/4-es oldal maximum 1/3-át foglalhatják el; 

 egyértelmű cím, mely mindig nagybetűvel kezdődik, és a cím után nincs pont, sem 

egyéb írásjel; 

 a cím után zárójelben meg kell adni az elemszámot is; 

 az ábráknak legyen jelmagyarázata, és nevezzük el a függőleges és a vízszintes 

tengelyeket is; 

 mértékegységek szerepeljenek rajta; 

 az ábrákon legyen feltüntetve az adott oszlop, körcikk értéke is; 

 táblázat esetén legyenek fejlécek, nevezzük el az oszlopokat és a sorokat is; 

 sok cellás táblázatot csak akkor alkalmazzunk, ha feltétlenül muszáj. 

2. Jellemezze az oszlopdiagramot! 

 nominális változó esetén alkalmazzuk 

 kis eltéréseket is jól ábrázol  

 sok kategória megnehezítheti az értékelést 

3. Mikor alkalmazzuk a vonaldiagramot? 

Időbeli változások szemléltetésére. 

4. Mikor alkalmazzuk a kör- és tortadiagramot? 

 a részeknek az egészhez való viszonyát, arányait szemlélteti; 

 ha egy változó esetében szeretnénk a relatív gyakoriságot ábrázolni;  

 ha nagy eltérések vannak az egyes kategóriába tartozó adatmennyiségek között. 

5. Milyen változó esetén alkalmazhatunk hisztogramot ábrázolásra? 

folytonos 
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2. fejezet: A kutatás eredményeinek összegzése, következtetések levonása 

1. Melyek a következtetések levonásának legfőbb szempontjai? 

 kapcsolódniuk kell a kutatáshoz  

 legyenek egyértelműek 

 ne legyenek túlzottak 

 alá tudjuk adatokkal támasztani 

 

3. fejezet: Szakmai javaslatok megtétele 

1. Milyen hibákat lehet elkövetni a szakmai javaslatok megfogalmazásakor? 

 általánosságban fogalmazzák meg 

 nem megvalósítható beavatkozásokat ajánl 

 nem az adott szakma kompetenciakörébe tartozó beavatkozásokat ajánl 

 

4. fejezet: Publikálás 

1. Milyen részei vannak egy eredeti közleménynek? 

 bevezetés 

 anyag és módszer 

 eredmények 

 következtetések, javaslatok 

2. Milyen fontos szempontokat kell figyelembe venni egy eredeti közlemény címének 

megválasztásakor? 

 rövid 

 lényegre törő 

 ne tartalmazzon rövidítéseket 

 illeszkedjen a cikk tartalmához 

 legyenek benne a tartalomra utaló kulcsszavak is 

3. Milyen kutatásetikai irányelveket kell betartani publikálás során? 

 eredményeinket teljességében közölni kell; 
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 nem szabad elhallgatni a következtetésekkel összhangban nem álló eredményeket; 

 teljes körű idézés, vagyis az adott témában fellelhető, releváns szakirodalmakat 

használjuk fel munkánk során; 

 a közlemény szerzőjének az számít, aki ténylegesen részt vett a kutatásban (adatgyűjtés, 

feldolgozás, statisztikai próbák elvégzője, cikk írója); 

 első szerző mindig az, aki a publikációt írja, az utolsó szerző pedig a témavezető; 

 tilos a tiszteletbeli szerzőség (például sokan beírják a szerzők közé olyan 

munkatársuk/munkahelyi vezetőjük nevét, aki nem vett részt a kutatásban, csak azért, 

hogy szaporodjon a publikációinak száma); 

 elengedhetetlen a helyesbítés abban az esetben, ha később észrevettük, hogy valamit 

hibásan írtuk le 

4. Melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a szerzők elkövetnek eredeti közlemény 

írásakor? 

 nem megfelelő a cikk tagolása 

 nem magyarázzák meg a rövidítéseket 

 nem áll összhangban a cím a tartalommal 

 angol nyelvű cím hiányzik 

 az összefoglaló túl hosszú, és nem E/3 vagy T/3-ban íródik 

 a bevezető alcímekkel tördelt, felsorolás van benne, túl terjengős 

 a szövegközi irodalmi hivatkozások nem megfelelők 

 helyesírási hibák 

 hibás ábrák és táblázatok 

 a statisztikai próbákhoz tartozó mérőszámokat nem tüntetik fel 

 irodalomjegyzéket rosszul szerkesztik 

 

5. fejezet: Prezentáció készítés és szerepléstechnika 

1. Legalább mekkora betűméretet kell alkalmazni Power Point bemutató készítésekor? 

24 

2. Milyen szempontokra kell figyelni prezentáció készítéskor (Power Point)? 

 a dia háttérszínének és a betűszíneknek a megfelelő megválasztása 
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 betűméret min. 24, ábrán, táblázatban min. 16 

 ne legyenek zsúfoltak a diák 

 ne írjunk egész mondatokat a diákra 

 lehetőleg nem animáljuk 

 helyesírást ellenőrizni kell 

3. Hogyan küzdhetjük le az előadás okozta stresszt? 

 ha a közönség kérdez, ne vegyük rossz néven 

 nem szabad mentegetőzni előadás közben, és ne feltételezzük azt, hogy mondanivalónk 

nem érdekes 

 baki esetén nem kell megijedni, mentegetőzni, csak egyszerűen javítsuk ki magunkat 

 tegyünk úgy, mintha nem félnénk 

 bízni kell magunkban, a témával kapcsolatos ismereteinkben 

 tükör előtt, hangosan, többször próbáljuk el az előadást 

 előadás elkezdése előtti mély légvétel csökkenti a feszültséget 

4. Milyen nonverbális kommunikációs hibák fordulhatnak elő előadás közben? 

 karunkat törzsünk előtt összefonjuk 

 zsebre tett kéz 

 ökölbe szorított kéz 

 valamivel babrálunk (pl. toll, haj) 

 nem tartunk szemkontaktust a közönséggel 

 hátat fordítunk a közönségnek 

 hadarunk 

 

7. fejezet: Kutatási terv készítése 

1. Milyen részekből épül fel a kutatási terv? 

 bevezető 

 kutatás céljának és fő kérdéseinek ismertetése 

 hipotézisek 

 fogalmak, szakkifejezések meghatározása 

 mintavétel módja, körülményei 
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 mérőeszköz 

 ismertetjük az adatfeldolgozás módját, a várható eredményeket, azok alkalmazási 

lehetőségeit, tervezett hasznosítását 

 felhasznált irodalom 

 ütemterv, időbeosztás 

 

8. fejezet: Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) a Szegedi 

Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karán 

1. Sorolja fel a TDK hallgató feladatait! 

 elmélyülés a témában 

 megismerje és alkalmazni tudja a tudományos kutatás módszereit  

 a kutatás eredményeit írásba foglalja, illetve bemutatja a rendelkezésre álló fórumokon 

2. Sorolja fel a TDK hallgató kötelezettségeit! 

 aktívan részt vesz a TDK munkában 

 a tudományetikai normákat maradéktalanul betartja 

 tevékenységéről időszakosan beszámol a tanszéki vagy szakcsoporti Diákkörben 

 TDK konferencián a Kart képviseli 

 a TDK rendezvény szervezésében részt vesz 

 a TDK munkát népszerűsíti hallgatótársai körében 

 betartja a munka- és tűzvédelmi szabályokat 

 a rábízott eszközökért anyagi felelősséggel tartozik 

3. Sorolja fel a témavezető oktató feladatait! 

 a TDK hallgató munkáját irányítja  

 a hallgató által választott témában a szükséges információt átadja 

 egyéni konzultációs lehetőséget biztosít a hallgató által igényelt mennyiségben 

 konferenciákat ajánl 

 félévente véleményezi a hallgató munkáját 

 közreműködik a TDK összejövetelek és a TDK konferencia szervezésében 

 javaslatot tesz a TDK dolgozat szakdolgozatként való elfogadására 
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4. TDK konferencián milyen súlyos hibákért jár pontlevonás? 

 formai követelményektől eltérő absztrakt 

 időtúllépés 

 a hallgatói munkavégzést részletező függelék dia hiánya 

 a mennyiben az előadás hossza eléri a 15 percet, vita nem kezdhető, a vitakészségre nem 

adható pont 
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