
 

 

 

Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2022 
Tájékoztató az absztraktok formai és tartalmi követelményeiről 

 

 

Formai követelmények: 

• Az absztrakt feltöltésére a webloldalunkon (dok.pte.hu/idk), a regisztrációt követően 

nyílik lehetőség. 

• Az absztrakt feltöltésére az e célból elhelyezett SZÖVEGDOBOZ szolgál, ahova az 

absztrakt szövegét értelemszerűen bemásolhatja, vagy begépelheti. 

• Az előadás típusának kiválasztása után lehetőség nyílik az előadás címének és a 

kulcsszavak (maximum 5 darab) megadására. 

• A szerzők megadásánál korlátlan számú szerzőt tud hozzárendelni a „+” vagy Hozzáadás 

gombra kattintva. 

• Kérjük válassza ki a kutatási témának megfelelő szekciót (és amennyiben van alszekciót), 

mely segíti az adott előadás szekcióba történő pontos besorolását. 

• Az absztrakt törzsszövege (cím, szerzők, kulcsszavak nélkül) minimum 500, maximum 

2500 karakter lehet. A szövegdoboz alján található számláló mutatja az absztrakt 

aktuális terjedelmét. 

• A konferenciára minden előadó egy szóbeli és / vagy egy poszter absztraktot nyújthat be. 

 

Tartalmi követelmények: 

• Az absztraktban tárgyalt kutatómunka az alábbi szempontok szerint kerüljön bemutatása 

és tagolásra. 

• Az absztrakt lehetőleg elkülönülten tartalmazza az eddigi kutatási eredményeket és az 

abból levont következtetéseket (Bevezetés – Célkitűzés – Módszer – Eredmények – 

Következtetés).  

• Az egyes tudományterületek eltérései miatt az egyes részek összevonása illetve 

elhagyása, a formai követelmények megtartása mellett megengedett.  

• Amennyiben az absztrakt tartalmaz irodalomjegyzéket, a készítésénél kérjük, vegyék 

figyelembe a sablonban és jelen dokumentumban megadott szempontokat. 

• A támogatók, pályázatok feltűntetése kérjük a „Támogatás” részben történjen meg. 

• Az absztrakt címének és témájának egyeznie szükséges a konferencián elhangzó 

előadás/poszter címével és témájával 

• Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az absztraktban táblázat, diagram, kép illetve ábra 

feltüntetésére nincs lehetőség. 

 

 

Kérjük vegye figyelembe, hogy egy szerzőnek maximum két absztrakt feltöltésére van 

lehetősége (egy előadás valamint egy poszter). 

 

Tájékoztatjuk a tisztelt szerzőket, hogy az absztraktok formai és tartalmi 

követelményeinek be nem tartása a benyújtott absztraktok elutasítását vonhatja maga 

után, ezért kérjük ezekre fokozottan ügyeljenek! 

  



 

 

 

 

Irodalomjegyzék készítésének szabályai 

 

Kérjük a tisztelt szerzőket, hogy a hivatkozási jegyzék elkészítésénél az alább megadott 

szempontokat betartani szíveskedjenek az absztraktkötet egységesebb képének kialakítása 

érdekében.  

• Hivatkozások a szövegben számokkal, növekvő sorrendben jelölendőek.  

• Ne használjon lábjegyzetet a hivatkozások megadásához.  

• Felhívjuk figyelmüket, hogy kizárólag azok az irodalmi hivatkozások tüntethetők fel, 

amelyekre a szövegben utalás történt.  

• Internetes hivatkozások esetén az elérés időpontját is közölni szükséges.  
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