
Hallgatók felkészítése a Tudományos Diákköri munkára 

 

Tudományos dolgozat készítésének módszertana 

 

A tudományos munka ismérvei 

 

A felsőoktatásba bekerülő hallgatók legalább egyszer találkoznak olyan feladattal, hogy 

(meg)adott témával kapcsolatban tudományos, vagy tudományos igényű dolgozatot 

készítsenek. Aki azonban korábban még nem foglalkozott a tudományos dolgozat 

készítésének módszertanával, felmerül benne a kérdés: mitől lesz egy munka, dolgozat 

tudományos? 

 

A tudományos munka ismérveit sokan, sokféle módon csoportosították, összegezték már. 

Legfontosabb jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

1. Világos, egyértelmű- A tudományos szövegnek minden különösebb magyarázkodás 

nélkül meg kell állnia a lábán. 

2. Legalább részben önálló tudományos munka- Nem hagyatkozhatunk csupán az 

elődök vizsgálataira, eredményeire, saját munkát is kell tartalmaznia, ami lehet: 

megfigyelés, mérés, elemzés, összehasonlítás 

3. Legalább alapfokon elsajátítottuk a tudományos munka nyelvét és technológiáját 

- Tudományos munkát az adott tudományágnak megfelelő szak-nyelvezet ismeret és 

használata nélkül nem végezhetünk. 

4. Az általunk használt fontosabb fogalmakat definiáljuk- Minden tudományban egy-

egy definíció értelmezésében, megfogalmazásában különbségek lehetnek. Ezért 

elengedhetetlen, hogy lehetőleg első előforduláskor minden olyan fogalmat, mely 

kutatásunk szempontjából releváns, definiáljunk  

5. Hipotéziseket állítunk fel és vetünk el – A tudományos munka előfeltevéseken 

alapul, amelyek bizonyítására/ cáfolatára kutatást végzünk 

6. Csak olyan állítást fogalmazunk meg, amit bizonyítani is tudunk- Nincs értelme 

olyan területet kutatnunk, amelynek adataihoz nincs módunk hozzáférni. A bizonyítás 

történhet empirikus evidenciák (tények, adatok, táblázat, diagram), vagy logikai 

bizonyítás útján. 

7. A bizonyításhoz kipróbált és elfogadott kutatási módszert használunk föl- pl.: 

kísérlet, interjú, megfigyelés 



8. A bizonyítás korrekt, tisztességes- A bizonyítás korrektségét az alábbi fő szabályok 

foglalják össze: 

- Feltevéseink igazolásához nem ragadhatjuk ki csupán azokat a tényeket, amik 

állításainkat alátámasztják, az ellene szólókat pedig pedig önös érdekből nem 

hallgathatjuk el.  

- Nem csoportosíthatjuk úgy a statisztikai adatokat, hogy azok a saját 

állításainkat támasszák alá.  

- Tilos mások szövegének kicsavarása, elferdítése azért, hogy állításainkat 

támassza alá 

9. Az eredmény beilleszthető a vonatkozó szakirodalomban- a tudományos munka 

hozama egy olyan új tudományos eredmény, mely az adott tudományterület 

ismeretanyagát bővíti. 

 

A tudományos munka sokféle lehet: ide tartozik pl.: a tudományos diákköri dolgozat, a 

szakdolgozat, a tudományos disszertációk, a kutatási beszámoló, a tudományos cikk, de akár a 

dolgozat bírálói (opponensi) vélemény is.  

 

A témaválasztás 

A tudományos munka sokféleségéből adódóan a tudományos dolgozatban feldolgozni kívánt 

téma választását is sokminden befolyásolja. Alapvetően bármi lehet tudományos téma, 

amennyiben a problémafelvetés tudományos igényességgel kerül megfogalmazásra. 

 

A témaválasztást leginkább befolyásoló tényezők az alábbiak: 

- A dolgozat típusa 

- Meghirdetett témák 

- A téma aktualitása, időszerűsége 

- A téma ismertsége, a szakirodalmi feldolgozottság foka 

- A téma feldolgozásának gyakorlati hasznossága 

- Határidő 

- A szakirodalom hozzáférhetősége 

- Saját ismeret, tudás, képesség 

- Idegen nyelv ismerete 

- Korábbi tanulmányok 

- Oktatók/ tudósok segítsége 



- Konzulens/témavezető/tanár 

 

A témaválasztásnál alapvetően arra kell törekednünk, hogy a választani kívánt témánk jól 

körülhatárolható legyen térben és időben egyaránt. Nem érdemes például olyan átfogó témát 

választanunk, mint pl. a gazdaság helyzete, ez ugyanis túl nagy terület, több oldalról is 

bemutatható, és mivel kutatásunk kapacitása is véges, biztos maradnak benne olyan kérdések, 

melyeket nem tudtunk megvizsgálni, így a terület bemutatása mindenképpen hiányos lesz. 

 

Érdemes olyan témát keresnünk, amely az érdeklődés homlokterében áll: inkább olyan témát 

kell megpróbálnunk találni, ami holnap lesz érdekes, mint amiről ma beszélnek. Ajánlatos 

olyan témát kutatnunk, amit mások még nem, vagy csak nagyon kevesen vizsgáltak, hiszen 

nem célunk saját magunkat felesleges versenybe kényszeríteni már az első kutatásunk 

alkalmával. 

 

Témaválasztásnál fontos, hogy valódi kérdések, valódi megoldatlan problémák kutatására 

vállalkozzunk: ha nem izgalmas, ha tudományos szempontból nem sok gyakorlati haszna van, 

nemcsak mások érdeklődését nem tudjuk majd felkelteni, de motiváció híján mi magunk is 

csak kötelezettségszerűen foglalkozunk majd vele. 

Érdemes ezért tesztelni témaválasztási ötletünket társainkkal, tanárainkkal: nem elsősorban 

azért, hogy lebeszéljenek a kutatásról, hanem hogy újabb ötleteket, tanácsokat kapjunk a 

témával kapcsolatban. 

 

Témaválasztásunk kapcsán ajánlatos előzetes kutatást végezni a témához kötődő, köthető 

nyersanyag lelőhelyek feltérképezésére: a próbafúrás eredménye segíthet a téma 

pontosításában, esetleg módosításában. 

 

Sok segítséget adhat az is, ha a témaválasztás kapcsán minél hamarabb sikerül tisztázni a 

tervezett kutatás típusát és célját. Majoros (2004) a kutatások alábbi típusait különböztette 

meg: 

 

A kutatás típusa szerint lehet 

- Tiszta elméleti kutatás- célja az elmélet fejlesztése 



- Alkalmazott kutatás- nem egyszerűen leírja a folyamatokat, hanem magyarázatot 

nyújt, megoldási ötleteket ad, kritizálja a meglévő gyakorlatot, elméletet. A kutatások 

döntő többsége ebbe a kutatási formába sorolható (70 %) 

- Elméleti modell gyakorlati tesztelése 

 

A kutatás célja szerint lehet 

- Tanult kutatási módszerek és technikák gyakorlása 

- Terület felderítése 

- Leírás készítése- bizonyos események, helyzetek, történések összefoglalása 

- Magyarázat keresése- ok-okozati viszony feltárása 

- Megoldási javaslat kidolgozása - ötletet ad, tanácsol 

 

A felsőoktatásban a témaválasztást döntő mértékben befolyásolja a konzulens személye is. A 

hallgatók sokszor igen magas elvárásokat támasztanak témavezető tanáraikkal szemben. 

- Legyen szakmája kiemelkedő személyisége! 

- Rendelkezzen jó szakmai kapcsolatokkal! 

- Segítsen kialakítani a dolgozat témáját és célkitűzéseit! 

- Mutassa meg és ajánlja a kutatási irányokat, lehetőségeket! 

- Adjon módszertani tanácsot! 

- Legyen konstruktívan kritikus! 

- Legyen tisztességes, becsületes, barátságos! 

- Legyen elérhető! (akár elektronikus formában is) 

Ugyanakkor a konzulenseknek is vannak elvárásaik a hallgatókkal szemben a közös munka 

kapcsán: 

- Ismerje fel, hogy a dolgozatáért elsősorban ő a felelős! 

- Legyen képes önálló munkára! (tanári irányítással) 

- Legyen kreatív! 

- Jellemezze szakmai igényesség és elhivatottság! 

- Dolgozzon becsületesen, rendszeresen, folyamatosan! 

- A határidőket tartsa be! 

- Fogadja el a konzulens tanácsait vagy védje meg saját elképzeléseit! 

- Keresse meg az ajánlott szakembereket, forráshelyeket! 

(Majoros, 2004.) 

 



A tudományos mű felépítése 

 

A legegyszerűbb megközelítésből a tudományos munka mondatokból, bekezdésekből, 

alpontokból, pontokból és fejezetekből áll. 

Tartalmi szempontból az egyes fejezetek pedig az alábbiak szerint követik egymást: 

1. A probléma felismerése, definiálása 

2. A problémamegoldás módszerének kiválasztása és leírása 

3. Adatok gyűjtése, csoportosítása és bemutatása 

4. A probléma megválaszolása, a tanulmányban adott válasz korlátainak leírása 

 

A tudományos dolgozat két lényegi részből áll: az egyik az empirikus kutatás, amelyből az 

eredményeket nyerjük, a másik pedig a szakirodalom földolgozása, amelynek segítségével az 

eredményeinket értelmezzük. Ez a két fázis adhatja a tudományos dolgozat alapvető 

szerkezetét.  

 

A tudományos dolgozatnak vannak kötelező szerkezeti egységei is, ezek: 

- bevezetés- a munka tárgyát, a probléma aktualitását, a kutatás előzményét, a főbb 

fogalmakat, valamint a dolgozat felépítését tartalmazza 

- szakirodalmi áttekintés- a témában született főbb munkák, elméletek összefoglaló 

elemzése 

- kutatási eredmények ismertetése 

- összefoglalás- a munka problémafelvetésére született válaszok ismertetése és a 

következtetések, javaslatok megfogalmazása 

 

A tudományos munka címe egyfajta iránytűszerepet tölt be: tömör, plasztikus, pontos, 

figyelemfelkeltő. Egyik legfontosabb szerepe, hogy a dolgozat egyediségét, mással össze nem 

téveszthetőségét biztosítja. Fontos, hogy olyan címet válasszunk, amely illeszkedik az adott 

tudományág hagyományaiba, szokásaiba, nyelvezetébe. 

A címválasztás nagyon fontos kérdés: akkor tudunk csak jó címet adni, ha sikerült a 

problémát kellően megragadnunk. Ugyanakkor egy jól eltalált cím további gondolkodásra, 

kutatásra ösztönöz. 

 

A kutatási eredmények ismertetése - tehát az, hogy miként alakulnak a tudományos munka 

megírásának lépései- a szerző szerkesztési és munkamódjától függ.  



A legtöbb kutató regulatív módszerrel, kronológikus sorrendben (a tartalomjegyzéknek 

megfelelően) halad a munka írásában. Azonban másoknak a tematikusan megírt 

(fejezetenként szerkesztett) munkaforma a célravezetőbb. Nincs jó, vagy rossz módszer, 

mindenkinek az egyéni igényei és sajátosságai figyelembevételével kell kiválasztania a 

számára legmegfelelőbbet. 

 

Források feltárása, kezelése 

A források feltárása, kezelése a tudományos művek legfontosabb sarokpontjai. Megfelelő 

alapok nélkül kudarcba fulladhat a teljes kutatás, a dolgozat egésze. Mindemellett a kezdő 

kutatók legveszélyesebb területe: vagy eltéved a tengernyi forrás között, vagy pedig egy 

rosszul választott forrás rányomhatja az egész munkára a bélyeget. 

 

A források feltárása a kutatás kezdetén is már nagy szerepet kap: az előzetes felmérések a 

források meglétéről, hozzáférhetőségéről akár a kutatás irányának megváltozását is maga után 

vonhatja. Ugyanis hiába léteznek egy adott témával kapcsolatban anyagok, ha azok éppen a 

kutatást végző számára hozzáférhetetlenek. (pl: levéltári források, vállalati belső anyagok). 

Mindemellett a forrásokat kezelni is tudni kell: hasztalan az idegen nyelvű cikk, ha nincs 

nyelvismeretem, vagy nincs meg a szükséges háttér-információm, hogy a módszert 

értelmezni, érteni tudjam. 

 

Fontos szempontként jelenik meg a források feltárásánál a forrás hitelessége. Sokan tévesen 

azt hiszik, hogy „ami nyomtatásban már egyszer megjelent, az hibátlan”. Sajnos a 

tapasztalatok azt mutatják, hogy nem bízhatunk meg minden forrásban: kritikával kell élni, 

mindig ellenőrizni kell és törekedni arra, hogy lehetőleg elsődleges forrást használjunk fel 

munkánkban. 

 

A források felkutatásához ma már nagy segítséget jelent a számítógép, az Internet: az 

országos hatáskörű és a szakkönyvtárak katalógusai Interneten is elérhetőek, ezáltal is 

támogatva a kutatásunkat. 

 

Néhány internetes könyvtári adatbázis 

www.oszk.hu Országos Széchenyi Könyvtár 

www.mek.oszk.hu Magyar Elektronikus Könyvtár 

http://www.oszk.hu/
http://www.mek.oszk.hu/


www.fszek.hu Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

www.matarka.hu Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek 

kereshető adatbázisa 

www.tankonyvtar.hu Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár, 

tankönyvek, szakkönyvek, folyóiratok 

digitális formában elérhetőek 

Nemzeti könyvtárak adott ország nemzeti könyvtárainak 

adatbázisa 

www.loc.gov USA 

www.bnf.fr Franciaország 

www.bl.uk Egyesült Királyság 

www.d-nb.de Németország 

 

A források felkutatásakor és feldolgozásakor nagyon fontos szempont az időszerűség: egy-

egy tudományterületen (pl.: informatika, gazdaság) akár a 2-3 éves cikk is elavult lehet. Itt 

lehet jelentősége az ún. „szürke” irodalomnak. Szürke irodalomnak nevezzük azokat a 

tudományos munkákat, amelyek még nem kerültek nyilvánosságra vagy nehezen 

hozzáférhetők. (pl: disszertációk, habilitációs munkák, K+F beszámolók, vizsgálati 

jelentések, konferencia anyagok) Ezeknek a forrásoknak nagy előnye, hogy a nehéz 

hozzáférhetősége miatt még kevesen ismerik, ugyanakkor óvatosan kell velük bánni, mert 

pont a szűk nyilvánosság miatt még nem mentek keresztül objektív szűrőkön. 

Mindemellet fontos kiemelnünk azt is, hogy vannak olyan tudományterületek (pl.: 

társadalomtudomány, bölcsészettudomány), ahol érdemes visszanyúlni a régi irodalmakhoz, 

az „alapművekhez”.  

 

A források feldolgozásához, kezeléséhez nagy segítséget jelent a jegyzetek, cédulák készítése.  

A passzív jegyzeteléssel szemben (könyv, cikk tartalmának tartalomjegyzék szerinti kiírása) 

érdemes az aktív jegyzetelés technikáját használnunk, mely során a gondolati egységeket 

külön kezeljük (ezáltal mobilabb, könnyebben kezelhető) és saját megjegyzésekkel, kritikai 

észrevételekkel látjuk el. Mobilitása miatt azonban a bibliográfiai adatok pontos rögzítése 

elengedhetetlen. 

A cédulázás is egy jól bevált módszer a számtalan rendelkezésünkre álló forrás kezelésére: 

Umberto Eco (1996) ötlet cédulák/ probléma cédulák rendszerét, Szabó (1997) mások 

http://www.fszek.hu/
http://www.matarka.hu/
http://www.loc.gov/
http://www.bnf.fr/
http://www.bl.uk/
http://www.d-nb.de/


gondolatainak és ezzel kapcsolatos saját ötletek, kritikai észrevételek megkülönböztetését 

tartja célravezetőnek. 

 

A tudományos munka szerkesztése, összeállítása 

A kutatás lefolytatását követően a tudományos munka írásba foglalása jelenti a következő 

lépést. A szerkesztés legfontosabb követelménye a következetes, logikus felépítés. A 

tudományos munkát, dolgozatot nem magunknak írjuk: úgy kell megfogalmaznunk, 

összeállítanunk a művet, hogy bárki számára érthető legyen. 

Érdemes ezért jól követhető szerkesztési koncepciót kialakítanunk. Ez lehet: 

- időrend (ne ugráljunk az évtizedek/évszázadok között) 

- térbeli elrendezés (pl: nyugatról kelet felé) 

- bonyolultsági rend (ismerttől a nehezen érthető felé) 

- fontossági sorrend (pl: a lényegestől a kevésbé lényeges felé) 

- értékssorrend (jelentősebbtől a kevésbé jelentős felé) 

- dedukció (általánostól a konkrét felé) 

- indukció (egyediről az általánosra) 

 

Szövegezésnél törekedjünk arra, hogy egy bekezdésben egyetlen alapgondolat köré tartozó 

mondatok kerüljenek. Kerüljük a többszörösen összetett, 8-10 soros, sokszor bekezdésnyi 

mondatokat. Ugyanakkor figyeljünk arra is, hogy a mondathosszak ne legyenek egyformák: 

legyen a munkánkban hosszabb és rövidebb mondat egyaránt. 

A szövegnek nyelvileg korrekt, könnyen olvasható munkának kell lennie, amely érdekes, az 

olvasóhoz igazodó. Kerüljük a szóismétléseket és a határozatlan, vagy nem egyértelmű 

alanyokat. 

 

A munkák szövegezésénél leggyakrabban elkövetett hibák (Szabó, 1997): 

- szerzői nevek elírása 

- redundancia- felesleges szóhalmozás (pl: meg lehet különböztetni két eltérő csoportot- 

ha már meg lehet különböztetni két csoportot, az valószínűleg eltérő is.) 

- töltelékszavak a mondat elején (pl: nos, szóval) 

- helyesírás 

- túlzott, gyakori rövidítések ( a magyar nyelvre nem jellemző a rövidítések használata) 

- személyek elsikkasztása (pl: a tanulmány szerint- a szerző szerint, a cég vezetése- a 

cég vezetői) 



 

A kutatás eredményeinek áttekintését, értelmezését nagyban segíthetik a különféle ábrák, 

képek, diagramok, táblázatok. Azt, hogy az adott ábra szöveg közben, vagy mellékletben 

kerül feltüntetésre a téma és az ábra tartalma határozza meg. 

Fontos, hogy minden ábrának, táblázatnak, képnek legyen sorszáma és címe, és amennyiben 

nem saját kutatásunk eredménye, legyen feltüntetve a pontos forrás megnevezése is. 

 

Babbie (2008) az ábrák, táblázatok ismertetésének hármas szabályát határozta meg: 

- fogalmazzuk meg, hogy mi célból mutatjuk be az adott ábrát 

- az ábra elhelyezése, ismertetése 

- az ábra bemutatása, elemzése. 

 

A különféle ábra-típusok más-más funkciót látnak el: 

- Kördiagram-  adatok megoszlása 

- Oszlopdiagram- nagyság összehasonlítása, időbeli változás 

- Vonaldiagram- két változó közötti kapcsolat 

 

Források feltüntetése, hivatkozások 

A tudományos munka egyik záloga a források feltüntetése, a hivatkozások megléte. A 

dolgozat minőségét és alaposságát jellemzi, hogyha mások gondolatait, eredményeit a szerző 

és a forrásmű pontos adatainak feltüntetésével idézzük. Erkölcsi kötelezettségünkön túl ennek 

gyakorlati indokai is vannak:  

- Ha azt szeretnénk, hogy komolyan vegyenek bennünket, nekünk is komolyan kell 

vennünk a tudományban előttünk járókat, az elődöket, az előzményeket.  

- A tudományos munka minden állítását bizonyítanunk kell- ha előttünk ezt a 

bizonyítást már más megtette, a hivatkozás  feltüntetésén túl nem kell ezzel 

foglalkoznunk, bizonyítottnak tekinthetjük és erőforrásainkat olyan tézisek, 

megállapítások alátámasztására fordíthatjuk, amellyel eddig más még nem 

foglalkozott. (pl.: nem kell újra feltalálnunk a spanyol viaszt) 

 

Vannak olyan esetek, amikor elengedhetetlen egy-egy szerző, gondolat szó szerinti idézése. 

Szabó (1997) szerint ezek az esetek a következők: 

- Ha olyan adat, megállapítás van benne, ami nélkülözhetetlen a dolgozathoz 

- Ha alátámasztja a dolgozat állítását, hipotézisét  



- Kritizál, vagy vitatkozik egy szövegrésszel 

- Szellemes, aforizmaszerű megfogalmazás átvétele, mely emeli a dolgozat színvonalát 

- Ha az adott gondolat, vagy definíció értelmezésre szorul 

 

Sokan úgy gondolják, hogy a szerzői jogok megsértéséről, a plágiumról csak akkor 

beszélhetünk, ha egy szerzői alkotást teljes egészében lemásolunk és a szerzői jogokat 

magunknak tulajdonítjuk. Azonban ez csupán egy fajtája a plágiumnak.  

Szerzői jogsértésnek minősül ezek alapján: 

- Más szerző alkotásának lemásolása és saját név alatt közlése 

- Más szerző alkotásának részbeni eltulajdonítása, pontos hivatkozás feltüntetése nélkül 

- Más szerző kutatási eredményeinek közreadása hivatkozással, de fel nem tüntetve, 

hogy a közlő csupán ismerteti az eredeti cikket 

- Más szerző gondolatának, művének közzététele, pontos hivatkozás feltüntetése nélkül 

- Más szerző gondolatának, művének közzététele hivatkozással, de homályban hagyva a 

szerző és átvevő pontos szerepét 

(Szabó, 1997) 

 

A dolgozat sikerét meghatározó tényezők 

A tudományos munka, dolgozat szakmai- tudományos körökben történő elfogadását számos 

tényező befolyásolja.  

 

Első és legfontosabb a dolgozat eredetisége. A tudományos munkának új, vagy újszerű 

megállapítást kell tartalmaznia. Újszerű a megállapítás, ha ismert tényt, más módszerekkel, 

vagy más adatokkal is alátámaszt. 

 

Lényeges szempont a munka elméleti megalapozottsága. Az, hogy a szerző mennyire jártas a 

szakirodalomban, a témában született korábbi műveket milyen mértékben dolgozta föl, 

nagymértékben meghatározza a dolgozat minőségét. 

 

Nem minden kutatási eredményt lehet a gyakorlatban hasznosítani. Érdemes ugyanakkor 

törekednünk arra, hogy olyan problémafelvetéseket fogalmazzunk meg, amely lehetővé teszi 

az empirikus vizsgálatokon alapuló kutatások eredményeinek gyakorlati hasznosulását. 

 



A dolgozat szerkezetével kapcsolatos legfontosabb követelmények azt a kívánalmat 

tartalmazzák, hogy a munka legyen logikus, jól felépített, az egyes részek pedig megfelelő 

módon kapcsolódjanak egymáshoz. 

 

A tudományos diákköri dolgozatok általános értékelési szempontjai a következők: 

- a téma eredetisége, újdonsága 

- a dolgozat szakmai tartalma, elvégzett kutatás mélysége 

- szakirodalom feldolgozása 

- A dolgozat szerkezete, logikai felépítése, stílusa, helyesírása 

 



Felkészülés tudományos előadás tartására 

 

Ma már szinte nincs olyan hallgató, aki valamelyik tantárgy keretében ne tartott volna 

beszámolót, kiselőadást Power Pointos bemutató segítségével. Általában tisztában vagyunk a 

legfontosabb követelményekkel, könnyedén észrevesszük mások előadásában az esetleges 

hibákat, azonban amikor az előadás tartására kerül a sor, hajlamosak vagyunk ezekről 

megfelejtkezni. A következőkben a tudományos előadások tartásával kapcsolatos 

legfontosabb szabályokat tekintjük át. 

 

Az előadás előkészítése 

 

Mielőtt elkezdenénk előadásunk szerkesztését tájékozódnunk kell az előadással kapcsolatos 

legfontosabb kérdésekről. Nem mindegy ugyanis, hogy kiknek, milyen körülmények között 

fogjuk tartani a prezentációt: az, hogy mekkora a terem, milyen technikai feltételek állnak 

rendelkezésünkre, hány fő részvételére számíthatunk, milyen a közönség életkori, szakmai 

összetétele, esetleg, hogy a hallgatóság milyen előzetes tudással rendelkezik a témával 

kapcsolatban, mind-mind befolyásolja azt, hogy milyen előadással készülünk. 

 

Ha már ismerjük a körülményeket és a velünk szemben támasztott elvárásokat, fontos, hogy 

határozzuk meg célunkat. Ismerjük a régi mondást: „Céltalan hajósnak nem kedvez szél” 

(Montaigne). Hiába állítunk össze technikailag színvonalas előadást, ha nem fogalmazzuk 

meg, hogy mit szeretnénk vele elérni, mi az az üzenet, amelyet közvetíteni szeretnénk, nem 

érhet célba. Fontos, hogy pontosan látható legyen az az ív, az a gondolatmenet, amelyet az 

előadás tartalmaz: tudnunk kell, hogy honnan hova szeretnénk eljutni. 

 

A cél meghatározása azonban csak alapot ad az előadás szerkesztésének előkészítéséhez. A 

legfontosabb lépés a tervezés. Ma már a Power Point nyújtotta lehetőségek használata lustává 

teszi az előadókat: ahelyett, hogy új megoldásokat, látványos bemutatókat próbálnának 

létrehozni, a sablonok segítségével egyfajta keretet szabnak meglévő lehetőségeiknek. 

Azonban a tudományos előadás tartására készülőket ma már rengeteg módszer és program 

segíti. Elég csak a magyar fejlesztésű Prezi programra (www.prezi.com) gondolnunk, mely a 

lehetőségek széles tárházát biztosítja.  

Érdemes ugyanakkor a diákat és a bemutató egészét gép nélkül, akár papíron is megtervezni, 

akár forgatókönyv formájában, vagy post itek segítségével. Ezek a módszerek segíthetnek 

http://www.prezi.com/


abban, hogy előadásunk jól követhetők és logikailag egymásra épülők legyenek. Érdemes 

felvázolnunk, hogy hány diát szeretnénk majd megosztani a hallgatósággal, és hogy az egyes 

diák mely témákat mutatják meg. A tervezés abban is segít, hogy elkerüljük a túlzsúfolt, 

teleírt slideokat. 

Már a tervezéskor érdemes az ütemezésre gondolnunk, fontos, hogy elég időt hagyjunk a 

diáink elkészítésére, esetleges átdolgozásunkra és a prezentáció gyakorlására. 

 

Tartalmi követelmények 

 

Sokak számára egyértelműnek tűnik, azonban sokszor megfelejtkezünk a bemutatkozásról: 

nem vesz sok időt igénybe, mégis fontos tudnunk, hogy kivel állunk szemben, ki az előadó. 

Azonban nem szabad itt sem túlzásokban esnünk, nem önéletrajzot kell ismertetnünk, csupán 

egy nevet, intézetet, tanszéket, szakot, esetleg munkakört érdemes elmondanunk. 

 

Azt szokták mondani, hogy az első benyomás sokmindent befolyásol, akár döntő is lehet: az 

első mondatok alapján fogalmazza meg a hallgatóság az előadóval kapcsolatos szimpátiáját, 

vagy esetleges ellenérzését. És valljuk be, mi is szívesen hallgatjuk azokat az előadókat, akik 

magabiztosan, mosolyogva, esetlegesen mondanivalójukat humorral, vagy olyan adatokkal, 

tényekkel fűszerezve kezdik, amelyre mindenki felkapja a fejét. Ezért is fontos a bevezetés, 

amelynek átgondolására, kitalálására érdemes időt szánnunk. 

 

Előadásunk összeállításakor mindig figyelemmel kell lennünk a hallgatóságra: fontos, hogy 

igazodjunk a közönséghez, hiszen előadásunk nekik, hozzájuk szól. Mondanivalónkat mindig 

úgy kell megterveznünk, hogy tartalma, célja érthető és követhető legyen a publikum 

számára. 

 

Az előadásunk megtartását az elkészített diák csupán segítik, azonban azok nem 

helyettesíthetik az élő szót, ezért semmiképpen sem szerepeljen az előadás teljes anyaga a 

slideokon. A diák elsősorban arra valók, hogy mondanivalónkat világossá tegyék a vázlat és a 

képek, ábrák segítségével, nem pedig arra, hogy azok az anyagok szerepeljenek rajtuk, 

amikről nem lesz időnk beszélni. Szintén nem szerencsés, ha hosszú idézetek szerepelnek 

rajtuk, amiket a hallgatóság elolvashat, amíg mi másról beszélünk. Ezekben az esetekben saját 

magunkkal kelünk versenyre: a szóbeli előadás a diákon szereplő anyagokkal harcolna a 

közönség figyelméért, amely- lássuk be- nem szerencsés. 



 

A prezentáció összeállításánál fontos szempont, hogy a közönség végig figyelemmel tudja 

követni az előadás egészét, legyen egyfajta segítsége az előadó gondolatmenetének 

megértésére. Ennek elősegítésére sokféle technikát, praktikát használhatunk: érdemes az első 

diák egyikén az előadás témáit, főbb pontjait megjeleníteni (tartalomjegyzék). Törekedjünk 

arra, hogy a diák egy-egy gondolat köré szerveződjenek. Ha ugyanis ha egy dia többféle 

gondolatot is tartalmaz nagymértékben nehezíti a slide, így a dia követhetőségét is. 

 

A követhetőséget nagymértékben befolyásolja az előadás ütemezése: az, hogy milyen 

tempóban és mennyi ideig beszél az előadó 1-1 diáról. Általánosan elfogadott és jól követhető 

az az előadás, melynél 1-1 slideról 2-3 percig beszél az előadó. Ez az idő elegendő arra, hogy 

hallgatóság átlássa, elolvassa a dián szereplő szöveget ábrát, majd az előadást figyelve 

megértse az összefüggéseket, anélkül, hogy a közönség figyelme elkalandozna. 

 

„Egy kép többet mond ezer szónál”: egy jól kiválasztott fotó, ábra színesebbé, élvezetesebbé 

varázsolja prezentációnkat, felkelti az hallgatóság esetleg már lankadó figyelmét. Azonban 

fontos, hogy képek, ábrák ne legyenek semmitmondóak, ne szerepeltessünk csupán azért egy 

képet előadásunkban, hogy megmutassuk, miközben az előadás témájához kevéssé 

kapcsolódik. 

Ahogy a képeknél, úgy mások gondolatainak, adatainak, eredményeinek bemutatásakor is 

fontos a forrás feltüntetése: mint minden tudományos munkánál, az előadásoknál is 

elengedhetetlen a hivatkozás jelzése, ugyanis a plagizálás nem csupán a nyomtatott anyagok 

esetében kifogásolható. 

 

Az előadások egyik legfontosabb pontja, az összefoglalás: az előadó röviden, néhány 

mondatban összegzi az előadásban elhangzottakat, majd ezek alapján levonja a szükséges 

konklúziót. A prezentáció ezen része így nem csupán azért lesz lényeges, mert ezáltal is jelzi 

az előadás befejező részét, hanem mert egyben lehetőséget nyújt az előadó számára arra is, 

hogy előadásának célját, üzenetét mégegyszer hangsúlyozza és legfontosabb pontjait 

kiemelje.  

 

Formai követelmények 

A prezentáció összeállításánál nem csupán a tartalom a lényeges, hanem az is, hogy a vetített 

dia könnyen olvasható és követhető legyen.  



Kísérletek bizonyították, hogy a közönség nagy része 6-7 sort és soronként 6-7 szót tud 

áttekinteni és felfogni egy-egy dián. Ez nem csupán tartalmi kikötés, hanem az olvashatóságot 

és átláthatóságot is nagyban segíti. Általában a hosszabb szöveget gyorsabban tudjuk 

elolvasni, ha a szövegben a mondatok kezdő betűin kívül kis betűket használunk. Ennek az az 

oka, hogy a gyakorlott olvasó nem betűzi a szavakat, hanem több szótagot „olvasunk” 

egyszerre és ezért a szó által alkotott alakzat sziluettje (képzelt körvonala) segít a szavak 

felismerésében. Hogyha az egész szöveg nagybetűvel van írva, akkor elveszítjük ezt a 

képességünket és nehezebben olvassuk az adott szöveget. Érdekes, ugyanakkor, hogy önálló 

szavak vagy rövid mondatok esetében könnyebben felismerjük a nagybetűt vagy azt a szót, 

amelyikben a szó elején nagybetű van, ezért a prezentáció címét nagybetűvel, magát a 

szöveget pedig kisbetűvel érdemes írnunk. 

 

A betűnagyság is nagyban befolyásolja az előadás élvezhetőségét: érdemes minimum 28-30 

pontméretű betűket használnunk, azonban – mint ahogyan azt már korábban említettük- az 

előadás típusától, helyszínétől függően ettől nagyobb betűméret is szükséges lehet. A diák 

olvashatóságát otthon úgy tudjuk ellenőrizni, hogy amennyiben a monitortól 3 méterrel 

hátrébb állva is még jól olvashatók a dián szereplő szövegek, valószínűleg az előadáson is 

megfelelő módon látszódnak majd. 



 

forrás: internet 

Mindezeken kívül érdemes a betűtípus kiválasztására is időt szánnunk. Törekednünk kell a 

olvashatóságra és figyelemmel kell lennünk az ékezetekre is- érdemes olyan betűtípust 

használnunk, amely képes feltüntetni az ékezetes betűket. A betűtípus választásakor is 

érdemes tekintettel lenni a közönségre és az előadás típusára, témájára, hiszen bármennyire 

jól olvasható pl. a Comic sans betűtípus, használata kissé komolytalanná teszi a tudományos 

előadást. Érdemes ezért konzervatívabb betűtípusokat, pl. Verdana, Ariel, Garamond, Times 

New Roman, stb. használni előadásunkban. 

 

A színek választásánál nagyon fontos, hogy kinek szánjuk bemutatónkat. A színkombinációk 

hatása ugyanis eltérő: komolyságot éppen úgy tükrözhetnek, mint vidám felelőtlenséget. Ha 

egymás mellé teszünk két színt, láthatjuk, hogy mennyire erős, vagy éppen kicsi közöttük a 

kontraszt. A színválasztásnál egyik legtöbbször elkövetett hiba, hogy nincs elegendő kontraszt 

a háttér és a betűszín között. Ezért érdemes a kontrasztokra figyelni, vagy világos betűt 

használjunk sötét háttéren, vagy sötét betűt világos háttéren. Azonban nem csak a fekete/fehér 

színkombináció az egyedüli, amely jól látható: érdemes a sötétkék-lila / fekér-sárga, vagy a 



bézs/ vörös, barna színkombinációkat kipróbálni. Azonkívül, hogy élénkebbé teszik 

előadásunkat, a színeknek ismert az érzelem asszociációs hatása is (pl.: kék- bizalom, 

nyugalom, zöld- természet, egészség, piros- szenvedély, sárga- optimizmus, boldogság, stb.), 

amelyet érdemes prezentációnkban- akár a téma függvényében is- használnunk. 

Ugyanakkor vannak olyan színkombinációk, amelyeket mindenképpen érdemes elkerülnünk, 

ilyen a piros- zöld (pl. színtévesztők miatt), narancs-kék és a piros-kék kombinációk. 

 

Az animációk használatát is érdemes megfontolnunk: csak ott használjuk őket, ahol segítenek 

felhívni a figyelmet az adott szövegrészre, képre, vagy grafikonra. A túlzott animációk, a diák 

közötti „viccesnek” szánt átmenetek nem csak elvonják a figyelmet, hanem a prezentáció 

idejét is nagyban növelik.  

Fontosnak tartom itt kiemelni azt is, hogy a dia időzítéssel történő léptetése nagy pontosságot, 

gyakorlást és fegyelmet igényel: az előadáson szinte bizonyos, hogy nem sikerül olyan 

tempóban beszélnünk, mint ahogyan azt otthon gyakoroltuk. Ráadásul egy váratlan fordulat 

(pl.: kérdés, vagy akár tüsszentés) megzavarhatja az egész előadást, így óhatatlan, hogy az 

előadó és az előadás szinkronja megbicsaklik. Ezért a billentyűzettel, vagy speciális eszközzel 

történő -az aktuális beszédtempóhoz igazodó- léptetést használjuk előadásaink során.  

 



 

 

 

Az eredményeinket lehetőleg ábrákon, és ne táblázatokban mutassuk be. Az ábrák 

elkészítésével ugyan több időt kell eltölteni, mint egy-egy szöveges dia összeállításával, de az 

adatok értelmezését könnyebbé teszi. Ha ábrát készítünk, legyen üzenete és törekedjünk arra, 

hogy 5 másodperc alatt lehessen átlátni, megérteni. Ehhez érdemes kiemelni, 1-1 animációval 

hangsúlyozni a legfontosabb adatokat, összefüggéseket. 

 

Stílus és beszédmodor 

„A stílus maga az ember” /G.L.Buffon/ 

Nemcsak az a lényeg, hogy mit mondunk, vagy írunk, hanem az is, hogy hogyan tesszük azt, 

tehát maga a kommunikáció. A stílus tehát nem más, mint az a mód, ahogyan a nyelvet 

használjuk. 

Stílusunkat sokminden befolyásolja, pl: nemünk, lakóhelyünk, kultúránk, családi hátterünk, 

szókincsünk, korábbi tapasztalataink és nemzeti hovatartozásunk is. A nőkre például igen 

jellemző a töltelékszavak és a feltételes mód gyakori használata. A közép- és kelet európai 



országok polgárai is előszeretettel fogalmaznak feltételes módban és többes szám első 

személyben, míg pl. az USA-ban az egyes szám első személy és a direkt stílus a jellemző.  

Azonban stílusunk egyfajta névjegyünk is lehet: fontos, hogy merjük használni, hiszen ez egy 

mód arra, hogy észrevegyenek, hogy ne simuljunk bele az átlagba. Ugyanakkor 

mértékletesség itt is célravezető: a tudományos munka és előadás nem tolerálja a túlzott 

különcködést. 

 

De milyen is a jó stílus? A stílus egyfajta gondolkodásmód, ezért a jó stílus világos. A 

kommunikáció célja, hogy mások megértsenek bennünket. Ha mi magunk sem vagyunk 

tisztában azzal, hogy mit szeretnénk elmondani, vagy ha túl sok dolgot szeretnénk egyszerre 

közölni, kommunikációnk zavaros lesz. Fontos ezért, hogy kerüljük a bonyolult mondatokat, 

zárjuk le a gondolatot, mielőtt a következőbe bonyolódnánk. Legyünk hallgató orientált: 

érthető, követhető és biztosítsunk minden szükséges háttérinformációt. 

A jó stílus tömör. Stílusunk nem tömör, ha mondataink rendszerint meghaladják a 20 szót, 

gyakran használunk mellékmondatokat, sokszor elkalandozunk a témától. Törekedjünk arra, 

hogy ne fogalmazzunk mindent bele egy mondatba, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy 

ezentúl tőmondatokban beszéljünk, vagy lényeges információt kihagyjunk. Fontos, hogy a 

tömörség ne menjen a szemléletesség, az érthetőség és az érzékletesség rovására (pl.: ne 

írtsunk ki minden jelzőt). 

A jó stílus erőteljes. Mindenki szeret olyan előadót hallgatni, akinek magával ragadó stílusa, 

személyisége, dinamizmusa elvarázsolja, leköti a figyelmét. Ehhez elengedhetetlen a jó 

ritmus, hogy tudjuk mikor kell kicsit bevonni, vagy felrázni, meghökkenteni a hallgatóságot, 

vagy éppen szünetet tartani. Az erőteljes stílushoz elengedhetetlen a megfelelő szókincs és 

előadásainkat nagyban színesíthetik az aforizmák, humoros történetek, vagy éppen saját 

élmények, tapasztalatok befűzése is. 

 

Viselkedés, öltözködés 

Hiába állítottunk össze kiváló bemutatót és készültünk fel a legpontosabb és legfrissebb 

adatokból, előadásunk végső megmérettetése azon áll, vagy bukik, hogy miképpen 

viselkedünk, hogyan adjunk elő eredményeinket, miképpen mutatjuk be tudományos 

munkánkat. 

 

Előadásunkkor nem csupán az számít, hogy mit mondunk, hanem az is, hogy hogyan tesszük 

azt. Korábban említettük már az első benyomás fontosságát. Ezért elengedhetetlen a jó 



megjelenés, az illő öltözet. Azonban itt sem szabad túlzásokba esnünk: az elegancia, az 

alkalom megtisztelése történhet anélkül is, hogy estélyiben vagy frakkban vonulnánk fel. 

Alapvetően a szóbeli vizsga eleganciája (esetleg fiúknál öltöny, lányoknál kosztüm) 

megfelelő. Lányoknál kerülendő a miniszoknya és az alkalomhoz nem illő (túlzottan kivágott) 

blúz, fiúknál pedig a sportcipő. 

 

Az előadás stílusánál fontos a tömörség és az érthetőség: hiába született kiváló dolgozat a 

kutatás eredményeiből, hogyha azt nem sikerül a hallgatóság számára befogadhatóvá tenni. 

Fontos, hogy a tudományos munka eredményeiből a rendelkezésre álló néhány percben csak 

azokat ismertessük, amely a téma szempontjából elengedhetetlen és a kutatás egészét jól 

reprezentálja.  

Az előadást nagyban színesítik a személyes élmények, tapasztalatok. Fontos, hogy a 

prezentáción érződjön az előadó téma iránti elkötelezettsége, érintettsége, azon túl, hogy a 

tudományos objektivitását is megtartja. 

 

Ahhoz, hogy a hallgatóság igényeinek, ismereteinek megfelelő előadásra kerüljön sor, 

elengedhetetlen, hogy ne csupán az előadást megelőzően vegyük figyelembe az elvárásokat, 

hanem az előadás közben is figyeljük a közönség reakcióit és szükség esetén reagáljunk rá. Ez 

elképzelhetetlen, ha az előadás alatt folyamatosan a diákat, vagy a jegyzeteinket lessük. 

Fontos a szemkontaktus, csak ezáltal tartható az állandó kapcsolat, így kaphatunk 

visszajelzést arról, hogy mennyire követhető, érthető az előadás, esetleg mely rész nem 

világos. 

 

Gyakran elkövetett hibák 

Habár sokunk gyakorlott előadónak minősül, minősül, hajlamosak vagyunk elfelejtkezni a 

prezentáció készítés és előadás legfontosabb szabályairól. Az alábbiakban a leggyakrabban 

elkövetett hibákkal foglalkozunk. 

 

2003-ban készült felmérés
1
 azt vizsgálta, hogy mik azok a leggyakoribb problémák, amik 

leginkább zavarják a hallgatóságot. A közel 700 fő bevonásával végzett kutatás eredményei 

szerint a megkérdezettek leginkább az alábbi hibákon szoktak bosszankodni: 

                                                             
1 http://www.thinkoutsidetheslide.com/pptresults2005.htm  
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- Az előadó felolvassa a diákat 62.0% 

- A túl kicsi betűket nem lehet elolvasni 46.9% 

- A diák nehezen láthatóak a rossz színválasztás miatt 42.6% 

- Teljes mondatok felsorolás helyett 39.1% 

- Animált szöveg és grafika 24.8% 

- Túl bonyolult diagramok 22.2% 

 

Majoros Pál 2004-ben a prezentáció 10 leggyakrabban elkövetett hibáját az alábbiak szerint 

állította rangsorba: 

1. Nem az eseménynek megfelelően öltözött- Az előadó oda nem illő öltözéke 

elvonhatja hallgatóság figyelmét az előadás tartalmáról. 

2. Hosszú idézetek, definíciók- Elvonják a figyelmet az előadó mondandójáról, vagy 

unalmassá, monotonná teszik az előadást. Vannak ugyanakkor olyan helyzetek is, 

amikor egy hosszabb idézet, vagy definíció feltüntetése elengedhetetlen az előadásban 

(pl: ha a tudományos munka szempontjából nélkülözhetetlen annak ismertetése, ha az 

adott kijelentéssel, fogalommal vitázik, cáfolja, vagy éppen megerősíti a kutatás).  

3. Olvassa az előadást 

4. Olyan kifejezést, ábrát használ, amit maga sem ért- Olyan kifejezést, képet 

érdemes az előadásban ismertetni, amelynek fogalmával, lényegével, értelmezésével 

tisztában van, különben nemhogy erősíti, hanem rontja az előadás minőségét, hitelét. 

5. Valótlant állít és megijed, ha kétségbe vonják valamelyik állítását 

6. Felkészületlenül fogadja, ha félbeszakítják- a vitakészség, az előadóhoz intézett 

kérdésekre született válaszok az előadó felkészültségét, témában való jártasságát 

jellemzi. 

7. Bárdolatlanul fejezi ki magát 

8. Jelen nem lévőt kritizál 

9. Élvezhetetlen a vetített anyag 

10. Túllépi a megengedett időt 

 

Tanácsok az előadáshoz 

Végezetül néhány olyan gyakorlati tanácsot állítottunk össze, amelyek nagyban segítik az 

előadások, perzentációk sikerességét: 

1. Ne használjunk elhalványított képet háttérként! 



Nagyon népszerű elképzelés, hogy a bemutatót azzal lehet egyedivé tenni, hogy háttérként 

egy témához szorosan kötődő képet, ábrát szerkesztünk, amely más előadásában biztos nem 

fordulhat elő. Azonban a halványított kép nem látszódik olyan jól, hogy könnyedén kivehető 

legyen a képen szereplő téma, ráadásul a dián szereplő szöveg, vagy ábra értelmezését, 

láthatóságát is akadályozhatja. Ha mindenképpen szerepeltetni szeretnénk az adott képet. 

Villantsuk fel normál képként egy dián, vagy ikonként minden dia egyik szélén. 

2. Mentsük el slide show-ként ! 

Előfordulhat, hogy az otthon elkészített előadás más verziószámú programban készült, mint 

amilyen az előadás helyszínén működik. Ha a prezentációnkat slideshow-ként (bemutatóként) 

mentjük el, akkor később olyan gépen is lejátszhatjuk, amelyiken nincsen PowerPoint, vagy a 

miénktől eltérő verziószámú program fut rajta.  

3. Gyakoroljunk!  

Senki sem születik úgy, hogy elsőre kiváló előadást tart számára ismeretlen emberek, vagy 

tanárai, oktatói előtt. Az előadás lámpalázát nagyban csökkenti, ha gyakorolunk: elpróbáljuk 

előadásunkat otthon tükör előtt, vagy barátaink, társaink, tanáraink előtt „próba-előadást” 

tartunk. 

4. Legyen fejünkben az előadás anyaga! 

Különösen az első előadások előtt érdemes az elmondani kívánt előadás anyagát 

megfogalmazni, leírni és megtanulni. A technika ördöge bárkit megviccelhet, ezért fontos, 

hogy akár prezentáció és gép nélkül is ismertetni tudjuk az előadást. 

5. Az előadás/ segédlet kinyomtatása 

Érdemes az előadás anyagát kinyomtatni és magunkkal vinni, esetleg a bíráló bizottság 

részére is odaadni a követhetőség érdekében. Különösen indokolt segédlet nyomtatása  és 

kiosztása akkor, ha a diasor olyan ábrát tartalmaz, amely nem látszik megfelelően, azonban a 

téma ismertetése, bemutatása szempontjából elengedhetetlen. Ilyenkor a segédleten 

kinagyítva könnyebben követhető az ábra ismertetése. 

6. Ellenőrizzük! 

Az előadás bemutatása előtt mindig ellenőrizze le, hogy a diák minden részlete látszik és 

működik azon a számítógépen és kivetítőn, amelyen az előadást tartani fogja. 

Mindenképpen fontos ellenőriznünk, azt is, hogy dián ne szerepeljen helyesírási hiba, vagy 

adatban történt elütés, mert ezek az aprónak tűnő hibák nagymértékben ronthatják az előadás 

minőségét. 

7. Mentsük el újra! 



A gyakori mentés jelentősen növeli az előadás file méretét. Az előadás szerkesztésének 

befejezésekor mentse el más néven a végső verziót, így csökkentheti a file méretét. 

8.  Verseny esetén tudakoljuk meg a bírálat szempontjait! 

Akkor tudunk a legsikeresebben felkészülni egy-egy tudományos megmérettetésre, ha 

ismerjük a követelményeket, elvárásokat. Tudományos Diákköri Konferenciákon leginkább 

ezeket a szempontokat veszik figyelembe az előadás kapcsán 

- az előadó tárgyi tudása, felkészültsége 

- az előadás módja (előadókészség) 

- Az elhangzó kérdésekre adott válaszok, vitakészség 

 

 


