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Szerz ink Þgyelmébe!
1. A beküldö! és a lap jellegének megfelel" írásokat szakért"k bevonásával
a Szerkeszt"bizo!ság bírálja el.
2. A közlésre benyújto! tanulmány még nem publikált és más folyóiratnál
elbírálás ala! nem lév", eredeti írásm# lehet.
3. A folyóiratban megjelent cikkek szerz"i joga a Kiadót illeti, beleértve az
interneten való megjelentetés jogát is.
4. A tanulmány szövegét nyomtato! kéziraton kérjük leadni, A/4-es méret#
papíron, széles margóval, dupla sorközzel. A tanulmányt kérjük e-mailban is
elküldeni a szerkeszt"ség címére.
5. A szöveg els" lapja a címlap, amelyen a szerz"(k) neve, foglalkozása,
végze!sége, munkahelyének megnevezése, e-mail címe a cikk címe (alcíme)
szerepeljenek és az esetleges köszönetnyilvánítások *-gal jelölt lapalji
jegyzetben.
6. A szövegtörzshöz csak olyan lábjegyzetek kapcsolódjanak, amelyek a
f"szöveghez f#znek megjegyzéseket, kiegészítéseket stb. Pusztán irodalmi
hivatkozásokat tartalmazó lábjegyzetek ne legyenek. A lábjegyzeteket lapalji
jegyzetként kezeljük. Az irodalmi hivatkozások a f"szövegben szerepeljenek
a következ" formában:
– ha a hivatkozo! m# szerz"je szerepel a szövegben, a név után
zárójelben legyen a hivatkozo! m# megjelenésének éve és szükség esetén
a hivatkozo! oldalszám(ok), pl.: Piroska (1999: 15–16),
– egyéb esetekben (idézet stb.) zárójelben szerepeljen a szerz"(k) neve, a
megjelenés éve és szükség esetén a hivatkozo! oldalszám(ok), pl.: (Tóbiás–
Benedek 1999: 13).
7. A szövegben szerepl" táblázatokat számozva, címmel ellátva kérjük. A
táblázatok címe, az oszlopok és sorok megnevezése, a magyarázatok a cikk
nyelvén íródjanak. Nem fogadjuk el tehát az adatelemz", adatfeldolgozó
programokból kikerült nyers, szerkesztetlen, a szövegbe pusztán beilleszte!
táblázatokat. Amennyiben a szerz" ábrát kíván közölni, ezt külön lapon, a
kívánt formában megrajzolva kérjük leadni.
8. A szövegtörzs után, külön lapon kezdve kérjük az irodalomjegyzéket.
Az irodalomjegyzék a szerz"k neve szerint szigorú bet#rendben tartalmazza
a szövegtörzsben és a lábjegyzetben hivatkozo! teljes irodalmat olyan
módon, hogy a szövegbeli hivatkozásokat az irodalomjegyzékben azonosítani
lehessen. Az irodalomjegyzék ne tartalmazzon a szövegben nem hivatkozo!
m#vet. Az irodalmi hivatkozások három alapformája a következ":
– könyv: szerz"(k), a megjelenés éve: a m# címe, a kiadás helye: a kiadó
neve,
– folyóiratcikk: szerz"(k), a megjelenés éve: a cikk címe, a folyóirat
neve (az évfolyam sorszáma), a szám sorszáma, a cikk kezd" és befejez"
oldalszáma,
– gy#jteményes kötetben szerepl" cikk: a szerz"(k) neve, a megjelenés
éve: a cikk címe, In: a gy#jteményes kötet szerkeszt"jé(i)nek neve (szerk.
vagy ed(s), vagy Hrsg.), a kötet címe, a kiadás helye: a kiadó neve, a
hivatkozo! írásm# kezd" és utolsó oldalszáma.
9. Külön lapon kérjük mellékelni a tanulmány legfeljebb 200 szót tartalmazó
tartalmi összefoglalóját (abstract) magyar és angol nyelven.

