
A REZÜMÉ FORMÁTUMA 

SZIE GTK TDK 2014. 

 
A CÍM KÖZÉPEN, 12-ES KIVASTAGÍTOTT NAGYBETŰKKEL. 

(enter)* 

A cím angolul középen, 12-es betűmérettel, mondatszerűen. 

(enter)* 

Készítette: NÉV, Egyetem, Kar, Szak, képzés típusa (Ma, MSc, BA, BSc, osztatlan), évfolyam 

 (enter)* 

Témavezető: Név, beosztás, Intézet, esetleg tanszék  

(enter)* 

(enter)* 

A rezümét magyarul, Microsoft Word programmal kérjük elkészíteni, 12-es Times New Roman 

CE betűtípussal, sorkizárással, sorvégi szóelválasztás nélkül, szimpla sorközzel, körben 3 cm-es 

margóval, kb. 30-32 sorban (egy A/4-es oldalnál ne legyen hosszabb a teljes lap a megadott 

formai követelményekkel). Az egyes bekezdések a sor elején kezdődjenek. 

 

A rezümét a jelentkezés alkalmával, a jelentkezési lappal és a fotóval együtt kell elküldeni a 

tdk@gtk.szie.hu e-mail címre és kinyomtatva, a jelentkező hallgató és a konzulens által aláírva 

leadni a GTK RGVI adminisztrációjában. 

A rezümé változtatás nélkül fog megjelenni! Amennyiben a rezümé terjedelme több mint az 

előírásban meghatározott, a szöveg vége levágásra kerül.  

 

A rezümével együtt, külön fájlként (lehetőleg JPEG-képként) kérünk megküldeni egy a 

hallgatóról készült fotót, mely a rezümé kötetbe beszerkesztésre kerül. (kép követelménye: min: 

1000*1000 felbontás, kb. 1-4 MB méret, álló formátum). Saját készítésű fotó elfogadható, de 

kérjük, hogy a kiadvány tudományos minőségének megfelelő fotó legyen (pl. tablókép vagy 

ahhoz hasonló szerkezetű). A fotó küldése nem kötelező, de ha valaki nem kíván fényképet 

küldeni, azt a jelentkezési lap megfelelő részén jelezze! 

 

A rezümé tartalmi követelménye, hogy feleljen meg a tudományos munkák összefoglalójával 

szembeni elvárásoknak. Térjen ki a kutatás alapkérdésére, a célkitűzésekre, az alkalmazott 

módszertanra, valamint a legfontosabb megállapításokra, következtetésekre. Amennyiben a 

pályamunka idegen nyelven kerül megírásra, a rezümé tartalmazza ezt a tényt. 

A témavezető munkahelyénél az egyetemen használt rövidítések használhatóak.  

Szent István Egyetem (SZIE) 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) 

Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézet (KJMI) 

Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet (TTI) 

Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet (RGVI) 

Üzleti Tudományok Intézete (ÜTI) 

 

*a dőlt betűs szavak utasítások a rezümé elkészítéséhez, az egységes formátum kialakításához 

 

mailto:tdk@gtk.szie.hu

