Formai követelmények
MARGÓK BEÁLLÍTÁSA:
A Fájl/Oldalbeállítás/Papírméretnél az A/4-es (210x297 mm) méretet kell kiválasztani.
A Fájl/Oldalbeállítás/Margók menüpontban a következő értékeket kell megadni:
Felső margó: 3,0 cm, Alsó margó: 2,5 cm, Bal margó: 2,5 cm, Jobb margó: 2,5 cm
Fejléc: 1,9 cm, Lábléc: 1,2 cm
SOR- ÉS TÉRKÖZ A TELJES CIKKBEN
Térköz: előtte: 0, utána: 0. Sorköz: szimpla.
SZÖVEGTÖRZS:
A szövegtörzs Times New Roman 11 pontos betűből kell kialakítani A
Formátum/Bekezdés/Behúzás és térköz menüpontban a következő értékeket kell megadni:
Igazítás: sorkizárt,
Behúzás: balról: 0, jobbról: 0. Típusa: (nincs)
Tabulátor alapérték: 0,5 cm.
OLDALSZÁMOZÁS:

A CIKKET NEM KELL OLDALSZÁMOZÁSSAL ELLÁTNI!!!

A CIKK CÍMEI1:
14 pontos ARIAL, félkövér, nagybetű, középre zárt, szimpla sorköz.
Köztük és utána egy soremelés
SZERZŐ(K):
A cím alatt középre zárva. Betűtípus és méret: Times New Roman 13 pontos félkövér
kisbetűkkel, a szerő(k) vezeték neve végig nagybetűkkel.
Utána egy soremelés
SZERZŐK BEOSZTÁSA, MUNKAHELYE, POSTAI ÉS E-MAIL CÍME:
A szerzők neve alatt, középre zárva. Betűtípus és méret: Times New Roman 10 pontos
kisbetűkkel.
Utána egy soremelés
KIVONATOK2:
„Kivonat” (dőlt félkövér)
A cikk 5-10 soros rövid kivonata, melynek szövegtörzse Times New Roman 10 pontos, dőlt
betű. Igazítás: sorkizárt.
Utána egy soremelés
KULCSSZAVAK:
„Kulcsszavak:” (dőlt félkövér), utána a cikkhez kapcsolódó 3-5 kulcsszó Times New Roman
10 pontos betű. Igazítás: balra zárt.
Utána egy soremelés
FEJEZETCÍM (ARAB SZÁMMAL):
11 pontos ARIAL, normál, nagybetű, balra zárt, szimpla sorköz.
Utána egy soremelés
1
2

Először a cikk nyelvén, majd ha az magyar, akkor angolul, ha a cikknyelve angol vagy német akkor magyarul
A cikk címei nyelvén, azok sorrendjében

Alcímek (arab számokkal):
11 pontos ARIAL, balra zárt, félkövér, kisbetű.
Utána egy soremelés
LÁBLÉC:
A szövegtörzsben felső indexszel jelölni, általában az oldal alján Times New Roman 9 pontos,
sorkizárt, kisbetűvel Kérjük az idegen szavak rövidítéseinek magyarázatát itt megtenni.
EGYENLET:
Balra igazítva, két tabulátorral (1 cm) betolva, sorszáma a sor végére tabulálva, alatta és felette
egy szimpla sor kimarad. Az egyenlet után az addig, nem alkalmazott jelölések definíciói
következnek.
ÁBRÁK:
Számítógépen szerkesztett, (Elrendezés: szöveggel egy sorban) középre rendezve. Az ábra
alatt ábraszám (pl. 7. ábra.) Az ábra címe, amelyet a szövegtörzs betűképéből kell kialakítani).
Az ábrák számozása a cikkben folyamatos. Az ábrák nem lóghatnak ki a szövegtörzsből.
(maximális mérete 15 cm széles és 23 cm magas lehet)
TÁBLÁZATOK:
Számítógépen szerkesztett, középre rendezve. A táblázat címe a táblázat alatt táblázat száma
(pl. 1. Táblázat.) A táblázat címe, amelyet a szövegtörzs betűképéből kell kialakítani. A
táblázatok számozása a cikkben folyamatos. A táblázatok nem lóghatnak ki a szövegtörzsből.
(maximális mérete 12 cm széles és 18 cm magas lehet)
IRODALMI HIVATKOZÁSOK:
A szöveg végén szögletes zárójelben, folyamatos számozással. A szövegmezőben az idézett
irodalmat szintén szögletes zárójelben kell feltüntetni. A hivatkozott irodalmat az alábbi
módon kell megadni:
a.) Könyv esetén:
A szerző(k) neve (FÉLKÖVÉR KISKAPITÁLIS), a könyv címe, a kiadó neve, a kiadás helye, a
kiadási idő.
b.) Cikk esetén:
A szerző(k) neve (FÉLKÖVÉR KISKAPITÁLIS), a cikk címe, a kiadvány (folyóirat) címe, a
kiadó neve, kiadás ideje, folyóiratnál évszám/szám, a hivatkozott cikk első és utolsó oldala.
A sorrend a szerző(k) neve, ha nincs szerző (pl. szabványok) az irodalom címe szerint, a
magyar ABC szerinti sorrendben.
A társtudományok rovatban megjelenő cikkeknél megengedett a művelt tudományterület által
elfogadott irodalmi hivatkozások alkalmazása is.
IDEGEN NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ:
A cikk elején egy 5 ~ 10 soros összefoglalót kell megadni magyar nyelvű cikk esetén angol
nyelven, idegen nyelven írt cikk esetén magyarul. Az idegen nyelvű összefoglaló formai
követelményei megegyeznek a kivonatéval.

