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szerzőink figyelmébe!
A beküldött és a lap jellegének megfelelő írásokat szakértők bevonásával a Szer1. 

kesz tő bizottság bírálja el. A közlésre benyújtott tanulmány még nem publikált és más 
folyóiratnál elbírálás alatt nem lévő, eredeti írásmű lehet.

A folyóiratban megjelent cikkek szerzői joga a Kiadót illeti, beleértve az inter ne ten 2. 
való megjelentetés jogát is.

A tanulmány szövegét Worddokumentumban kérjük emailben megküldeni.3. 
A szöveg első lapja a címlap, amelyen a szerző(k) neve, foglalkozása, végzettsége, 4. 

munkahelyének megnevezése, email címe, a cikk címe (alcíme) szerepeljenek és az esetle
ges köszönetnyilvánítások *gal jelölt lapalji jegyzetben.

A szövegtörzshöz csak olyan lábjegyzetek kapcsolódjanak, amelyek a főszöveghez 5. 
fűznek megjegyzéseket, kiegészítéseket stb. Pusztán irodalmi hivatkozásokat tartalmazó 
lábjegyzetek ne legyenek. A lábjegyzeteket lapalji jegyzetként kezeljük. Az irodalmi hivat
kozások a főszövegben szerepeljenek a következő formában:

ha a hivatkozott mű szerzője szerepel a szövegben, a név után zárójelben legyen   −
a hivatkozott mű megjelenésének éve és szükség esetén a hivatkozott oldalszám(ok), pl.: 
Piroska (1999: 15–16);

egyéb esetekben (idézet stb.) zárójelben szerepeljen a szerző(k) neve, a megjelenés  −
éve és szükség esetén a hivatkozott oldalszám(ok), pl.: (Tóbiás–Benedek 1999: 13).

A szövegben szereplő táblázatokat számozva, címmel ellátva kérjük. A táblázatok 6. 
címe, az oszlopok és sorok megnevezése, a magyarázatok a cikk nyelvén íródjanak. Nem 
fogadjuk el tehát az adatelemző, adatfeldolgozó programokból kikerült nyers, szerkesz
tetlen, a szövegbe pusztán beillesztett táblázatokat. Amennyiben a szerző ábrát kíván 
közölni, ezt külön lapon, a kívánt formában megrajzolva kérjük leadni. A diagramokat 
szerkeszthető formában is kérjük (pl. Excel).

A szövegtörzs után, külön lapon kezdve kérjük az irodalomjegyzéket. Az irodalom7. 
jegyzék a szerzők neve szerint betűrendben tartalmazza a szövegtörzsben és a lábjegyzet
ben hivatkozott teljes irodalmat oly módon, hogy a szövegbeli hivatkozásokat az iroda
lomjegyzékben azonosítani lehessen. Az irodalomjegyzék ne tartalmazzon a szövegben 
nem hivatkozott művet. Az irodalmi hivatkozásokat az alábbiak szerint kérjük megadni:

könyv: Szerző(k) (a megjelenés éve):  − A mű címe. A kiadás helye: a kiadó neve;
folyóiratcikk: Szerző(k) (a megjelenés éve): A cikk címe.  − A folyóirat neve, (az évfo

lyam sorszáma), a szám sorszáma, a cikk kezdő és befejező oldalszáma;
gyűjteményes kötetben szereplő írás: A szerző(k) neve (a megjelenés éve): A cikk  −

címe. In A gyűjteményes kötet szerkesztőjé(i)nek neve (szerk., vagy ed(s)., vagy Hrsg.):  
A kötet címe. A kiadás helye: a kiadó neve, a hivatkozott írásmű kezdő és befejező oldal
száma.

Több szerző esetén a neveket gondolatjellel ( – ) kössék össze. Legfeljebb három  −
szerző nevét adják meg, ha több szerző van, akkor az első szerzőnév után et al.t írjanak.

Az internetes hivatkozásokat az utolsó megtekintés időpontjával egészítsék ki, pl.:  −
(utolsó letöltés: 2014. 05. 05.)

Külön lapon kérjük mellékelni a tanulmány legfeljebb 200 szót tartalmazó tartalmi 8. 
összefoglalóját (abstract) magyar és angol nyelven.


