
 

 

Tisztelt Fiatal Kutatók! 

A TéKa a Selye János Egyetem társszervezésével idén harmadik alkalommal rendezi meg 

társadalomtörténeti konferenciáját: 

„Kulturális, társadalmi és etnikai választóvonalak a 

19. századtól napjainkig”  

A konferencia időpontja és helyszíne: 2017. május 3. (szerda), Komárom – Szlovákia. 

 (A rendezvény helyszínét a későbbiekben pontosítjuk.) 

A konferenciára olyan fiatal kutatók – elsősorban doktoranduszok, doktorjelöltek és MA hallgatók – 

jelentkezését várjuk, akik eredeti és szakszerű elemzéseken, forrásokon alapuló kutatási eredményeiket 

kívánják prezentálni. Nemcsak történeti, hanem társadalom-, nemzetiségtörténeti vonatkozású irodalom- 

és nyelvtudományi, néprajzi, kulturális antropológiai és szociológiai előadásokat is várunk.  

A konferencia eredményeként absztraktgyűjtemény, a későbbiekben pedig konferenciakötet 

kiadását tervezzük a publikálni szándékozók számára.  

A rendezvényre legfeljebb 25 főt áll módunkban meghívni.  Erről a beérkező absztraktok minősége 

és a jelentkezők egyéb tudományos eredményei alapján döntünk. A jelentkezési határidő 2017. 

április 15. A konferencia a résztvevők számára ingyenes, ezen felül a szervezők az étkeztetést 

biztosítják.  

Ha a konferenciával kapcsolatban bármilyen egyéb kérdés adódna, akkor azt a következő e-mail 

címre kérjük jelezni: tekatarsulas@gmail.com   

 

A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg. 



JELENTKEZÉSI LAP 

 

 

Név: 

Intézmény: 

Évfolyam: 

E-mail cím: 

Telefon: 

Előadás címe: 

 

Utazással és étkezéssel kapcsolatos adatok: 

Kérjük, jelezze érkezése várható idejét:………………………………………. 

Kérjük, feltétlen jelezze, ha vegetáriánus!  



Absztrakt minta 

 

AZ ELŐADÁS CÍME: 

 

Szerző: 

Intézmény: 

Évfolyam: 

Az absztrakt tartalmazza a kutatás célját, az alkalmazott módszereket, elért eredményeket, 

lényeges következtetéseket.  

Az összefoglaló terjedelme mintegy három A4 oldal (mintegy 8 000 leütés szóközökkel). 

A szöveg Times New Roman típusú, 12-es nagyságú betűkkel, másfeles sorközzel, sorkizárva 

készüljön! 

Az absztraktot legkésőbb 2017. április 15-éig kérjük elküldeni a következő e-mail címre: 

tekatarsulas@gmail.com   

A tárgy megjelölése: konferencia_2017_jelentkezés 

 

 

 

 



INFORMÁCIÓK AZ ÉLBÍRÁLÁSRÓL 

A beérkezett absztraktokat a felkért szekcióvezetők bírálják el. A döntésről 2017. április 26-ig 
értesítést küldünk.  
 
Az absztrakt pontozásánál az alábbi értékelési szempontokat vesszük majd figyelembe: 
 
Az absztrakt tartalmi arányainak betartása, logikai felépítése: (0-3 pont) 

A absztrakt vizuális szerkesztettsége, külső megjelenés: (0–5 pont) 

A téma, illetve a megközelítés tudományossága, a feldolgozásmód eredetisége (0–5 pont) 

A téma alap szakirodalmának ismerete, a szaknyelv használata (0–5 pont) 

A felhasznált források és szakirodalom, esetleg saját gyűjtés céltudatos kezelése (elméleti 
munkáknál a kreatív, eredeti problémafelvetés) (0–5 pont) 

Új eredmény bemutatása, illetve valamely probléma kreatív megoldása vagy arra történő javaslat 
(0–5 pont) 

 

Figyelembe vesszük továbbá a témában megjelent eddigi publikációkat és előadásokat is. (0–12 
pont) 

Ezért kérjük, hogy öt legfontosabb publikációját, illetve előadását az alábbi minták alapján 
csatolják a jelentkezési laphoz: 

A publikáció címe. In: Határhelyzetek VII. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 
Budapest, 2014. 50-70. ISBN:978-615-5389-39-9.  

link, ha elérhető: http://www.martonaron.hu/images/institutes/masz/hh7_book_archiv.pdf  

 

Előadás címe, ELTE III. PhD. hallgatók konferenciája, 2016. május 18. Budapest. 

 

ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM: 40 

 


