
ÜTKÖZÉSPONTOK VII. 
ÚTMUTATÓ ABSZTRAKTOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

(scroll down for the English version) 

 
Beküldési határidő: 2019. november 5. 
Beküldési e-mail cím: dosz.filozofia@gmail.com 
Terjedelem: 2500-3000 karakter/leütés 
Fájlnév: Vezetéknév_Keresztnév_Cím 
Kötelező elemek: 

• Előadó neve 
• Előadó affiliációja 
• Előadás címe 
• Absztrakt szövege 
• Minimum 3, maximum 5 kulcsszó megadása 

Cél: Az előadás lényegének és legfőbb pontjainak összefoglalása. 
 
A konferencia szervezői az absztrakt alapján bírálják el, hogy a szerző tarthat-e 
előadást a konferencián. 

 
Követelmények: 

• Minden absztraktnak világosan ki kell emelnie az előadás fő tézisét, valamint nagy 
vonalakban be kell mutatnia az előadás tervezett struktúráját. 

• A tézis melletti érvelés rövid bemutatása szükséges részét képezi az absztraktnak. 
• Lényeges figyelni arra, hogy világos fogalmakat használjunk és egyértelműen 

fogalmazzunk. 
• Legyen világos a szöveg felépítése és tagolása! 
• A hivatkozott műveket kérjük mindig címmel feltüntetni a szövegben, a kiadás 

évszáma megadható zárójelben.  
• Fontosabb bírálati szempont, hogy a megfogalmazott konklúzió újszerű-e, ezért 

elvárás, hogy a szerző saját kontribúciója váljon egyértelművé az absztraktban. 
• Az absztraktnak nem feladata, hogy minden részletkérdésre kitérjen és nem 

ajánlott, hogy itt minden példánkat felsoroljuk. 
• Az absztraktban csak módjával idézzünk, és kerüljük a lábjegyzetek 

szerepeltetését. 
• Bibliográfia, lábjegyzetelés nem képezi az absztrakt részét. 
• Mindenképp kerülendő a terjedelmi korlát túllépése! 

 

  



CONFLICTING POINTS 7. 
ABSTRACT GUIDELINE 

 
Deadline: 5th of November 2019 
Contact: dosz.filozofia@gmail.com. 
Wordage: 2500-3000 characters and spaces. 
Filename: Last name_First name_Title 
Required elements: 

• Name of the author 
• Affiliation of the author 
• Title of the talk 
• Body of the abstract 
• From 3 to 5 keywords 

Aim: Summarizing the essence and the main directions of the talk. 
 
The decision on the participants is based on the quality of the abstracts. 

 
Requirements: 

• Each abstract should state the thesis of the paper clearly and present the 
proposed structure of the talk. 

• A short argument in favor of the thesis is intergal part of the abstract. 
• Being unambigous and using clear terms are essential. 
• The structure and the articulation need to be clear. 
• Works cited should always be indicated with the title, the year of their 

publication can be added in brackets. 
• The novelty of the conclusion is an important point of the evaluation, thus the 

clearness of the author’s own contribution is required in the abstract. 
• The abstract does not have to go deep into all the details and it is not 

recommended to list all our examples either. 
• The abstract should contain only a moderate number of citations and should 

not contain footnotes. 
• Bibliographies are not to be used in the abstract. 
• Refrain by all means from exceeding the length limit! 


