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Tájékoztató az Absztrakt bírálati szempontjairól 
 

Konferenciára jelentkezők által készített absztrakt formai követelményei: 

• Terjedelem: min. 2.500 karakter max. 4.000 karakter (Szóközökkel együtt) 

• Betűméret: 12 

• Betűtípus: Times New Roman 

• Sorköz: szimpla 

• Bekezdés típusa: sorkizárt 

• Margók: egységesen 2,5 cm 

• Az absztrakt címének meg kell egyeznie a konferencián elhangzó előadás címével 

és kötődniük kell egymáshoz tematikusan is. 

 

Az absztrakt tartalmi követelményei – amit meg kell szövegezni: 

• Témaválasztás indoklása, a kutatás céljának, a téma eredetiségének megfogalmazása 

• A kutatás elméleti/szakirodalmi háttere, anyagok/forrásbázis és metodika ismertetése 

• A kutatási probléma és/vagy a hipotézisek megfogalmazása, felvetése 

• Várható eredmények, következtetések, távlati célok 

 

Az absztrakt bírálati szempontjai (Maximum 30 pont adható!): 

•  Az absztrakt szerkesztése, stílusa (max.10 pont) 

 

0-2 pont Ha a kutató-fejlesztő tevékenységet bemutató szöveg nehezen áttekinthető, 

gondatlanul szerkesztett munka, több formai hibával. 

3-5 pont Ha a kutató-fejlesztő tevékenységet bemutató szöveg nehézkes, körülményes, de 

gondosan kidolgozott. 

6-8 pont Ha a kutató-fejlesztő tevékenységet bemutató szöveg megfelelő stílusú és 

összeállítású, esetleg apróbb figyelmetlenségből eredő hibák előfordulnak. 
9-10 pont Ha a kutató-fejlesztő tevékenységet bemutató szöveg jól tagolt, gördülékeny 

stílusú, hibamentes munka. 

 

 

• A kutatás elméleti/szakirodalmi háttere (max.5 pont) 

 

0-2 pont Ha a kutató-fejlesztő tevékenységet bemutató szöveg egyáltalán nem, vagy csak 

érintőlegesen tesz említést a szakirodalom feldolgozásáról. 
3-5 pont Ha a kutató-fejlesztő tevékenységet bemutató szöveg értékelhető módon kitér a 

téma hazai és külföldi irodalmának feldolgozására. 

 

 

• Az anyagok/forrásbázis és metodika, módszertani ismertetése (max.5 pont) 

 

0-2 pont Ha a módszer kifogásolható, az adott körülmények között megfelelőbbet is 

választhatott volna a szerző, a választott források/anyagok nem alkalmazhatóak. 
3-5 pont Ha a módszer korszerű, megbízható, eredményes, publikálható munkát garantál, és 

a vizsgált forrás/anyag tökéletesen összeegyeztethető a módszerrel. 
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• A kutatás célja, a téma eredetiségének megfogalmazása (max.10 pont) 

 

0-2 pont Az absztraktban előrevetített eredmények öncélúak, a problémafelvetés nem 

aktuális. 

3-5 pont Az absztraktban előrevetített eredmények szakmai érdeklődésre számot tarthatnak 

6-8 pont Az absztraktban előrevetített eredmények nagyon újszerűek 

9-10 pont Az absztraktban előrevetített eredmények nagyban hozzájárulnak a tudományterület 

továbbfejlődéséhez, a pályamű szakmai közegben való bemutatásra alkalmas. 

 
Az Absztrakt 

 

Az absztrakt feladata, hogy mind az előadó szakmai tevékenységét, mind a prezentáció témáját 

röviden bemutatassa. Ennek célja, hogy az előadást megelőzően mind a szekcióelnökök, mind 

a szekció hallgatósága képet kapjon az előadó szakmai felkészültségéről és a bemutatandó 

kutatásról. Az Egyesület vezetése korlátozni kívánja a szekciók előadóinak számát, ezért 

minőségi szűrőt iktat be a konferencia jelentkezési folyamatába. Célunk az, hogy a konferencia 

szakmai, tudományos színvonalát emeljük, így csak a legjobb beérkezett jelentkezőket 

javasoljuk a konferencián való részvételre. A beérkezett absztraktokat az Egyesület által felkért 

szakmai testület tekinti át, és ez alapján dönt. 

 


