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ESSZÉÍRÁS  

9. hét 

Készítette: Reich Orsolya 

Szakmai felelős: Wessely Anna 

A korábbi órák ismétlése és mai óra tartalma 

Korábbi: 
Mi számít plágiumnak, hogyan kerüljük el azt, miképp hivatkozzunk. 

Mai témánk: 
Tudományos írásművek felépítése (dolgozat, TDK, szakdolgozat). 

Bevezetés 

Fontos szempontok: 
Elolvassa-e a potenciális olvasó (jó jegy), pontos gondolkodás. 

Az olvasó kérdései: 
Miért olvassam el?  
Mi fog történni, ha elolvastam? 

Bevezetés – az elsõ bekezdés 

A lényeg: keltsék fel az olvasó érdeklődését, de tűnjenek hiteles embernek! 

Tegyenek fel egy provokatív kérdést, amely arra készteti az olvasót, hogy tovább 

olvassa a szöveget! 

 VAGY 
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Közöljenek érdekes statisztikai adatot, amiről azt gondolják, hogy meglepheti az 

olvasót! 

 VAGY 

Mondjanak el egy rövid, érdekes anekdotát vagy sztorit ami a témához 

kapcsolódik!  

 VAGY 

Közöljenek egy érdekes és releváns idézetet! 

 VAGY 

Vessenek fel szokatlan vagy váratlan összehasonlítást!  

Bevezetés – struktúra 

1. bek.: Figyelemfelkeltés, a téma/probléma kontextusénak felvázolása, 
relevanciájának bemutatása (indokolt esetben ez több bekezdésre is nyúlhat). 

2. bek.: A szűkebb téma megjelölése, a pontos kutatási kérdés/cél lefektetése, a 
tézis/hipotézis/konklúzió bemutatása, a metodológia megjelölése. 

3. bek.:  A dolgozat menetének bemutatása (szöveges tartalomjegyzék). 

4. bek.:  Megszorítások – mivel nem foglalkozunk terjedelmi okokból stb. (opcionális). 

Bevezetés 

Egy tudományos dolgozat nem detektívregény! Már a bevezetésben el kell árulni 
(minden esetben), hogy „ki lesz a gyilkos”, vagyis azt, hogy mi lesz a VÁLASZ a 
kérdésünkre! 

Fontos továbbá, hogy pontosan arra a kérdésre adjunk választ, amelyet feltettünk. 

A szöveges tartalomjegyzékben írjuk le, hogy a dolgozat melyik fejezetében mit fogunk 
leírni. Ha sok fejezetből áll a dolgozat, akkor azt írjuk le, hogy a dolgozat első felében 
stb. mit kívánunk megfogalmazni. 

Előfordulhat, hogy dolgozatunk nem tud választ adni eredeti kérdésünkre, de más 
kérdésekre (amelyek érdekesek, de eredetileg nem álltak érdeklődésünk fókuszában) 
igen.   
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Ilyenkor két út közül választhatunk 

1. A bevezetőben jelezhetjük a fentieket. Például „Bár kutatásunk során e 
kérdésre nem kaptunk választ, eredményeink egy általunk eredetileg nem…”   

VAGY 

2. Újra írhatjuk a szöveget úgy, mintha az eredeti kutatási kérdésünk az lett volna, 
amire végül választ kaptunk.  

Jellemzõ hibák 

Sok dolgozatban nincs konkrétan megjelölt kérdés illetve cél. (Lehet a cél akárcsak 
annyi, hogy „Jelen dolgozatom célja, hogy felvázolja az X kérdésről az elmúlt két 
évtizedben zajló tudományos vita körvonalait.”, de ezt ki kell mondani!)   

Sok dolgozat csak úgy, „tudós nyelven” beszél valamiről, anélkül, hogy bármiféle 
metodológiát használna. 

Egy dolgozatban mindig kell, hogy legyen egy konkrét cél/kérdés, és egy olyan módszer, 
aminek a segítségével azt a kérdést meg is lehet válaszolni! 

Absztrakt 

Rövid, lényegretörő bemutatása a dolgozatnak. Önmagában is érthetőnek kell lennie és 
minden igazán lényeges információt tartalmaznia kell. 

Célja: tudományos adatbázisok, konferencia füzetek (előválogatás konferenciákon.) 

Terjedelmi korlátok! (a túllépés elutasítással járhat). 
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Konferenciák 

Milyen konferenciákon szerepelhetnek hallgatók? 

 TDK, OTDK, 

 szakkollégiumok konferenciái, 

 graduate conferences (külföldi egyetemek által szervezett hallgatói 
konferenciák). 

Absztrakt 

Egy dolgozatot azért írunk, mert valamit bizonyítani szeretnénk / meg szeretnénk 
fogalmazni. Van tehát egy célunk, ennek eléréséhez az szükséges, hogy megtaláljuk a 
hozzá való módszert, eredményekre jutunk, majd konklúziót vonunk le. Azonban a 
dolgozatban nem csak ezek szerepelnek. A dolgozatban a téma és annak relevanciája 
bemutatásakor a háttérinformációkat is megtárgyaljuk, szakirodalmi áttekintést 
nyújtunk, és szükség esetén részletesen bemutatjuk a metodológiánkat. 

Az absztraktban nem tárgyalunk háttérinformációkat, nincs szakirodalmi áttekintés, 
metodológiánkat nem mutatjuk be részletesen.  

Aminek az ABSZTRAKTBAN szerepelnie kell (ÉS CSAK EZ LEGYEN BENNE) 

CÉL (kutatási kérdés) 

MÓDSZER 

EREDMÉNYEK (adatok) 

KONKLÚZIÓ 

RELEVANCIA/KÉSŐBBI KUTATÁSOK IRÁNYA 

Bölcsész típusú kutatások esetén: mire törekszem a dolgozatban / mi a fő kérdésem, 
mire és milyen úton jutottam el oda. 
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Absztrakt – egy példa 

This study's objective was to determine the strangeness measurements for red, green, 
and blue quarks. The Britt-Cushman method for quark analysis exploded a quarkstream 
in a He gas cloud. Results indicate that both red and green quarks had a strangeness 
that differed by less than 0.453 x 10-17 Zabes/m2 for all measurements. Blue quarks 
remained immeasurable, since their particle traces bent into 7-tuple space. This study's 
conclusions indicate that red and green quarks can be used interchangeably in all He 
stream applications, and further studies must be done to measure the strangeness of 
blue quarks.  

S. Katz és J. December példája 
http://www.rpi.edu/dept/llc/writecenter/web/abstracts.html  

Absztrakt – Gyakori problémák 

Túl hosszú a dolgozat 

Ezért visszautasíthatják egy konferenciáról stb. 

Túl sok adat van benne  

Nincs szükség arra, hogy az absztraktban részletesen kifejtsék a kutatás 
módszertanát, és arra sem, hogy a kontextust felvázolják. 

Túl rövid az írás 

A tömörség erény, de ha 250 helyett 100 szót írnak, akkor el kell gondolkodniuk, 
hogy nincs-e esetleg olyan fontos tényező/adat, amit kifelejtettek, illetve amely 
még érdekelheti az olvasót. Ha érdekes adatokat kihagynak, csökken az esélye, 
hogy értékelni fogják az írásukat. 

Fontos információ/szerkezeti elemek hiányoznak belőle 

Nem szabad elfelejteni a konklúzió levonását vagy a módszer megjelölését stb. 
(Semmiképpen sem.) 

Bevezetés és absztrakt 
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Hasonlítanak egymásra, mert mindkettő bemutatja a kutatási 
célt/kérdést/problémát/hipotézist, a kutatás módszertanát, a fő eredményeket és a 
konklúziót.  

DE 

A bevezetés 

Rövid, nincs terjedelmi korlát. Kontextust ad, felvázolja a teljes képet. Jelen és 
jövő idő. E/1 

Absztrakt 

Van terjedelmi korlát. A cél és az eredmény a lényeges, nem mutatja be a kutatási 
területet. Jelen idő, esetleg múlt. Feszesebb, lényegretörőbb stílus. Rövidebb 
mondatok. E/3 

A dolgozat első fejezete – irodalom áttekintés 

(ismétlés) 

Azon tézishez, illetve kutatási kérdéshez kell direkt kapcsolódnia az összes bemutatott 
műnek, amiről a dolgozat szól. 

Nem listát írunk. Ha elkészültek az egy-egy bekezdéses összefoglalók azon művekről, 
amelyek relevánsnak tűnnek, rendezzék szekciókba azokat a  saját kutatási kérdésük 
által megkövetelt logika szerint. Olvassák el az egyes szekciókhoz tartozó 
összefoglalókat, majd szintetizálják azokat! A dolgozatba már csak a szintézisek 
kerüljenek!  

A fejezet végén foglalják össze, hogy melyek a vitás pontok, mit tudnak vagy mit nem, 
milyen további kutatási kérdések merülnek fel. 

További fejezetek 

Második fejezet a módszertan bemutatására szolgál, a módszertan megválasztásának 
indoklását is tartalmaznia kell. 

Utána következik maga a kifejtés. 

Minden fejezet elején érdemes lefektetni a fejezet célját és azt, hogy ezt miképpen 
kívánják elérni. 
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Minden fejezet végén érdemes összefoglalni, hogy mit értek el, mi a következő 
vizsgálandó kérdés, és hogyan kapcsolódik az addigiakhoz. 

Befejezés 

1. Mi volt a kérdés? 

2. Milyen eredményre jutottam? 

3. Hogyan jutottam el a konklúzióhoz (NEM fejezetkivonatolás ahogy az elején, 
hanem a megfogalmazás logikájához igazodik). 

4. Esetleg: miért fontos ez, felmerülő további kérdések. 

A múlt idő (lehet jelen idő a legvégén, a felmerülő további kérdéseknél). 

Legfontosabb tanulságok 

Az absztrakt önmagában is olvasható legyen. 

A dolgozat fejezetekből áll, a fejezetek egymáshoz kapcsolódásának mikéntjét is 
világossá kell tenni. 

Már a bevezetésben meg kell fogalmazni a választ a dolgozat célkitűzésére. 

Fontos, hogy mindig legyen a dolgozatnak explicit célja / konkrét kutatási kérdés 
kibontása, illetve olyan módszer használata, amelynek segítségével az adott kérdést 
meg is lehet válaszolni.  

A következő óra témája 

Előadások tartása, prezentáció készítése, handout 

Házi feladat (a következő órára) 

Készítsenek egy (új) absztraktot és egy (új) bevezetést ahhoz a dolgozathoz, amelyet 
beszereztek (és amelyről előzőleg leírták véleményüket). 
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Ha a dolgozathoz nem lehetséges az adott instrukciók szerint ezeket elkészíteni, akkor 
gondolják át, hogy miért nem, mi a baj a dolgozattal – majd fogalmazzák meg úgy a 
fentieket, mintha nem lenne gond az írással! 

Házi feladat (a 12. órára) 

Próba TDK, csoportmunka: kezdjék el időben írni! 

Kötelező 

Címlap 

Absztrakt (120- 200 szó – külön oldalon) 

Bevezetés (háromnegyed oldal) 

Fejezetek: címük és mindegyik alatt 3-3 mondatban, hogy mit fog tartalmazni 

Befejezés (fél oldal) 

Hivatkozások listája (legalább 6 tétel szerepeljen rajta, köztük legalább egy 
folyóiratban megjelent cikk, egy könyv, egy fejezet szerkesztett könyvben – most 
nem szükséges, hogy ezek mindegyike szerepeljen is a főszövegben) 

Szöveg: Times New Roman, 12pt, 2 cm margók. 

Miután kutatást nem kell végezni, kitalált adatokat tessék közölni az 
absztraktban, a konklúziót pedig ezen adatok alapján tessék levonni! 

Minden csoportot az utolsó órán (13. óra) elő kell majd adja a TDK-ját. Kötelező 
lesz ppt-t is készíteni hozzá.  

Fontos szempont  

A megfelelően konkrét kérdésfelvetés, olyan, amelynek megválaszolására elvileg 
képesek lennének, megfelelően indokolt módszer választás. 
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