
A Pécsi Szakkollégiumi Napra készített el adásról rövid összefoglalót, absztraktot 
szíveskedjenek készíteni. 

Az absztraktot témamegjelöléssel 2018. szeptember 14-ig várjuk megküldeni a pszn@pte.hu 
e-mail címre. Kérjük, hogy az email tárgyaként a szakkollégium nevét szíveskedjen megadni! 

A rendezvényt követ en tanulmánykötetet jelentetünk meg. A szakkollégium véglegesített 
tanulmányának megküldésére 2018. december 10-ig van lehet ség, a pszn@pte.hu e-mail 
címre küldött levél formájában. 

A formai, szakmai követelményekre (téma kiválasztása, absztrakt stb...) vonatkozó kérdésével 
a program szakmai vezet je, Dr. Raposa László Bence áll szíves rendelkezésére 
(pszn@pte.hu, 06-30-277-5693). 

Tájékoztatom, hogy a Pécsi Szakkollégiumi Napon kizárólag olyan graduális és posztgraduális 
képzésben részt vev  hallgatók adhatnak el , akik tanulmányaik alatt a PTE-vel oktatói 
min ségben munkajogviszonyban nem állnak. 

A következ kben szeretném tájékoztatni Önt az absztraktra és a tanulmányra vonatkozó formai 
követelményekr l: 

Absztrakt: 

Az absztrakt maximális terjedelme 1500 karakter, melybe a szóközök is beletartoznak. 

A/4-es méret  papíron a bal és jobb oldali, az alsó és fels  margó egyaránt 2,5 cm nagyságú. 

A használandó bet típus: Times New Roman 12 pontos bet nagysággal, szimpla sorközzel és 
sorkizárt igazítással. 

Az összefoglalót tagolni kell Bevezetés, Anyagok és módszerek, Eredmények és Következtetés 
cím  szakaszokra. A szakaszok címei nem változtathatóak meg. Az összefoglaló ne 
tartalmazzon sor- ill. bekezdéstöréseket, kivéve az egyes szakaszok között. Ábrák, táblázatok 
nem illeszthet k be az összefoglalóba. Az összefoglalókat MS Word formátumban várjuk. 

Tanulmány: 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pécsi Szakkollégiumi Nap konferenciakötetében csak 
azon résztvev k publikációi szerepelhetnek, akik a következ  követelményeknek megfelelnek: 

A Pécsi Szakkollégiumi Napon a publikációhoz tartozó el adást megtartotta, az absztraktot 
id ben megküldte a szerz  vagy társszerz . Amennyiben sem a szerz , sem a társszerz  nem 
tartja meg az el adást, úgy az a kötetben nem kerülhet megjelenésre. 

Általános formai követelmények 

A tanulmány terjedelme nem haladhatja meg a 40.000 karaktert (szóköz nélkül), 

az absztrakt, az ábrák, táblázatok, illetve a hozzájuk tartozó szövegmagyarázatok, valamint az 
irodalomjegyzék ehhez a karakterszámhoz pluszként csatlakoznak. 



 Bet típus:  Times  New  Roman,  normál,  12  pontos  méretezéssel.  Formázás:  szimpla  sorköz,   
sorkizárt formázás, A/4-es oldalméretezés. Margók: alsó 2,5 cm, fels  2,5 cm, jobb 2,5 cm, bal 
2,5 cm. 

A tanulmányon belüli f fejezeteket kérjük római számokkal jelölni, illetve Times New Roman, 
14 pontos, félkövér bet típussal formázni. Ha szükséges, alfejezetek alkalmazhatók, azonban 
ebben az esetben a formázás normál, 12-es bet méretben történjen, arab számokkal elkülönítve 
(pl. I.1, II.2.2, III.1.2). 

A tanulmányban feltüntetett táblázatok és ábrák lehetnek színesek, illetve fekete-fehérek. A 
grafikonokat, diagramokat, képeket, fotókat kérjük ábraként feltüntetni. 

Az utolsó oldal alján a szerz (k), illetve a képviselt intézmény adatait kérjük feltüntetni, az 
alábbi minta szerint: 

Név 

Intézmény (Egyetem, Kar, Tanszék/Intézet), Szakkollégium 

E-mail: példa@intezmeny.hu 

II. Szerkezeti követelmények 

II.1. Publikációk formai szerkezete természet-, orvos és egészségtudomány, valamint m szaki 
tudományok esetén: 

    Címoldal 

    Bevezetés 

    Anyag és módszer 

    Eredmények 

    Következtetés, összefoglalás 

    Irodalomjegyzék 

  

II.2. Publikáció formai szerkezete társadalomtudományok és más el bbiekben nem felsorolt 
tudományágak esetén: 

    Címoldal 

    Bevezetés 

    Témakifejtés 



    Eredmények 

    Összefoglalás 

    Irodalomjegyzék 

III. Címoldal 

Tartalmazza a tudományos közlemény címét, a szerz (k) teljes nevét valamint az intézményt, 
szakkollégiumot. 

A tanulmány címét Times New Roman bet típussal, 16-os bet mérettel és félkövér jelöléssel 
kérjük formázni, középre zárt igazítással. 

A  szerz (k)  nevét  és  a  hozzá  kapcsolódó  adatokat,  egymás  alá  normál,  Times  New  Roman  
bet típussal, 14-es bet mérettel formázzák, szintén középre zárt igazítással. 

A címoldal ezenfelül tartalmazza a tanulmány absztraktját, amely egyenként maximum 3.000 
karakter (szóköz nélkül) terjedelm  lehet, Times New Roman bet típussal, 12-es bet mérettel, 
szimpla sorközzel, sorkizárt formázással. Kulcsszó minimum 3, maximum 7 db, d lt Times 
New Roman bet típussal, 10-es bet mérettel, szimpla sorközzel, sorkizárt formázással. 

IV. Irodalomjegyzék 

Az egységes formátumú megjelenés érdekében kérjük a szerz ket, hogy az alábbi 
követelmények betartására fokozottan ügyeljenek. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy kizárólag azok az irodalmi hivatkozások tüntethet k fel, 
amelyekre a szövegben utalás történt. Internetes hivatkozások esetén az elérés id pontját is 
közölni szükséges. 

KÖNYV: 

Várnay, E. - Papp, M.: Az Európai Unió joga. Complex Kiadó. Budapest, 2010. 

Feitl, I. - Sipos, B.: Regimes and transformations, Hungary in the twentieth century. Napvilag 
Kiadó. Budapest, 2005. 

Kontler, L.: A history of Hungary. Atlantisz Publishing House. Budapest, 2009. 

KÖNYVFEJEZET, KÖNYVRÉSZLET, SZERKESZTETT M : 

Wight,  M.:  Why  is  there  no  international  theory?  In:  Butterfield,  H.  -  Wight,  M.  (eds.):  
Diplomatic investigations: Essays in the theory of international politics. London, 1966. pp. 25-
35. 

Harangozó, J.: Bizonyítékokon alapuló pszichoszociális intervenciókkal való közösségi 
pszichiátriai  gondozás  és  rehabilitáció.  In:  Trixler,  M.  -  Tényi,  T.  (eds.):  A  szkizofrénia  
pszichoterápiája. Medicina Könyvkiadó. Budapest, 2006. pp. 253-304. 



 

FOLYÓIRATBAN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓ: 

Ratner, S. R. - Slaughter, A. M.: Symposium on method in international law. AJIL. 1999. Vol. 
93. pp. 291-451. 

Bruhács, J.: A határon túli környezeti károk orvoslásának problémája: a nemzetközi magánjogi 
egyezmények. Jura. 2005. Vol. 11. no. 1. p. 41. 

Alam, F. - Alam, Q. - Chowdhury, H. - Steiner, T.: Transnational education: Benefits, threats 
and challenges. Procedia Engineering. Vol. 56. pp. 870-874. 

KONFERENCIAKÖTETBEN, TANULMÁNYKÖTETBEN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓ: 

Andrési, R. - Tuba, K.: Diversity of beetle communities in tinder fungus (Fomes fomentarius). 
In: Ács, K.; Bencze, N.; Bódog, F. et al. (eds.): 5th Interdisciplinary Doctoral Conference – 
Conference book. Pécs, 2016. pp. 4-12. 

DISSZERTÁCIÓRA, DIPLOMAMUNKÁRA VALÓ HIVATKOZÁS: 

Ernszt, I.: A nemzetközi légiközlekedés védelme. Pécs, 2007. 

http://doktori-iskola.law.pte.hu/files/tiny_mce/File/Archiv2/Ernszt_Ildiko_ertekezes.pdf 
[letöltés ideje: 2010. 02. 17.] 

INTERNETES FORRÁSOK: 

Kiss,  J.  et  al.:  Az  információs  társadalom  tudástranszfer  innovatív  módjai.  MTA  IA.  
2003.http://www.mtaita.hu/hu/Publikaciok/Tudastranszfer.pdf [letöltés ideje: 2016.04.12.] 

Koós, B.: A gazdaság, változó térbelisége; szuburbanizációs jelenségek a rendszerváltó magyar 
gazdaságban. 2004.http://geography.hu/mfk2004/mfk2004/cikkek/koos_balint.pdf [letöltés 
ideje: 2016.06.26] 

E-PRINT REFERENCIA: 

Blumenhagen, R. - Deser, A. - Plauschinn, E. - Rennecke, F.: Non-geometric strings, symplectic 
gravity and differential geometry of Lie algebroids. 2013. JHEP 1302, 122. [arXiv:1211.0030 
[hep-th]].  

A publikációkat Microsoft Word dokumentumként az pszn@pte.com címre kérjük elküldeni. 
A fájlnevet a könnyebb beazonosítás érdekében kérjük a következ k szerint szíveskedjenek 
megadni: PSZN2017_Tanulmány cím_Szakkollégium. 


