
A Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívásának 

1. számú melléklete 

 

 

 

A pályázati adatlap, illetve a rezümé 
______________________________________________________________________ 

 
A rezümének rövid összefoglalásban (maximum 500 karakter) tartalmaznia kell a hallgató saját magának 

tulajdonított eredményeit. 
 

A rezümé adatait – címét, a szerző(k) nevét, szakját, intézményét, témavezető(k) nevét, beosztását – 

az OTDT online rendszere az intézményi TDK jegyzőkönyve alapján generálja. (Az intézményi 

TDK jegyzőkönyveket az adott felsőoktatási intézmény TDT-elnöke küldi be a TDK zsűrielnöke 

által hitelesítve – ezáltal az itt megjelenő adatokat módosítani csak külön elbírálás után lehet!) 

 

 
A nevezés során feltöltött rezümének rövid összefoglalásban (maximum 500 karakter) tartalmaznia 

kell a hallgató saját magának tulajdonított eredményeit. 

 

A hallgatóknak a rendszerbe való feltöltéskor csak a rezümé szövegét kell beírni az OTDT online 

rendszerében a rendelkezésre álló szövegdobozba. Az OTDT online rendszer a feltöltött szöveget 

automatikusan formázza, ezért kérjük a szöveget formázás és sorvégi szóelválasztás nélkül beírni. A 

tagolást új sor kezdésével kérjük megoldani. A törzsszöveg maximális hossza szóközökkel 2.500 

karakter. Amennyiben a pályamunka nyelve nem magyar, akkor a pályamunka nyelvén kell a 

rezümét feltölteni, kivéve, ha a szekció felhívása lehetővé teszi, hogy magyar anyanyelvű hallgató 

idegen nyelvű pályamunkát nyújtson be. Ebben az esetben a rezümét a hallgatónak a pályamunka 

nyelvétől függetlenül magyarul kell beadnia. 

 

A rezümében szereplő speciális karaktereket kérjük a Symbol betűtípusból kiválasztani.  

Táblázat, grafikon, ábra nem szerepelhet. 

 

Miután a szöveget feltöltötte, alaposan ellenőrizze azt a visszaigazoló oldalon és csak ezután 

mentse el! Ebben a formátumban fog nyomtatásban megjelenni az összes pályamunka rezüméje. 

Végleges formája 12-es betűnagysággal, Times New Roman CE betűtípussal, szimpla sorközzel, 

sorkizártan, folyamatos szövegként, körben 3 cm-es margóval jelenik meg. 

 

Amennyiben a pályamunka nyelve nem magyar, akkor a pályamunka nyelvén kell a rezümét 

feltölteni, kivéve, ha magyar anyanyelvű hallgató idegen nyelvű pályamunkát nyújt be. Ebben az 

esetben a rezümét a hallgatónak a pályamunka nyelvétől függetlenül magyarul kell beadnia. 

 

Kérünk minden írásos anyagot nyomtatott formában is 2 példányban megküldeni a TDT- felelősön 

keresztül a Szekciót rendező intézményhez. 


