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Az előadás-kivonat (absztrakt) 1 oldal terjedelmű, a papírméret A4, a margók minden 

oldalon 2.5 cm, a betűméret egységesen 12 Times New Roman, a sorköz 1-es legyen.
Az  előadás-kivonat  címét  csupa  nagybetűvel  középre  rendezve  kérjük  (a  lap  első 

sorában/sorától).  A  betűméret  12  Times  New  Roman  és  félkövér  legyen.  A  szerző(k) 
nevét/neveit  félkövér  betűkkel,  szintén  középre  igazítva  kérjük.  Több  szerző  esetén,  az 
intézmények  megjelölése  a  szerzők  neve  után  felső  indexbe  helyezett  arab  számokkal 
történjen. Az egyes munkahelyek 6 pt soremeléssel legyenek elkülönítve. Munkahelyenként 
legalább egy e-mail cím megadása ajánlott.

Az  esetleges  fejezetcímeket  kivéve  minden bekezdés  első  sora  0,8  cm-rel  beljebb 
kezdődjön, a tartalmi rész legyen sorkizárt.

Ha van  fejezetcím, azt félkövér betűvel balra igazítva kérjük. A fejezetcím előtt 1 sor, 
alatta 3 pt hely maradjon ki.

Nem  színes  ábrák  és  táblázatok  szerepelhetnek,  de  azokon  minden  betű  és  szám 
olvasható  nagyságú  legyen.  Az ábraszöveg az  ábra  alatt,  a  táblázat  címe  a táblázat  felett 
szerepeljen.  Az  ábra  és  a  táblázat arab  számmal  sorszámozva  és  középre  rendezve 
szerepeljen, valamint előtte és utána 1 sor maradjon ki.

Az  esetleges  képletek  is  számozva  legyenek  a  jobb  oldali  margón  lévő  zárójelben 
elhelyezkedő arab számokkal.

A szövegben az esetleges hivatkozásokat a következő módon adjuk meg: Kovács (2001), 
Kovács és Nagy (1998), valamint  kettőnél több szerző esetében Kovács  és mások (2005). 
Összevont hivatkozás esetében a formátum: (Kovács 2001; Kovács és Nagy 1998; Kovács és 
mások 2005).  Ha ugyanabban  az  évben  ugyanazon  szerző  több dolgozatára  hivatkozunk, 
akkor: Kovács (2001a), Kovács (2001b). 

A  file mérete  ne  haladja  meg  az  5  MegaByt-ot.  A  kész  dokumentumot  MS  Word 
formátumban  e-mailhez  csatolva  és  a  file  nevében  az  előadó  nevével  megjelölve  kérjük 
elküldeni az info@tcse.hu címre. A file nevében ékezet nélküli karaktereket használjunk, pl. 
nyar_agota.doc.  Előre  is  köszönjük a  szerzőknek a pontos  munkát  és  a  kézirat  határidőre 
történő elkészítését.
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Köszönetnyilvánítás
Ebben a részben ne legyenek külön bekezdések.
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