
Szerzőknek! 
 
1. A szövegtörzshöz csak olyan lábjegyzetek kapcsolódjanak, amelyek a 
főszöveghez fűznek megjegyzéseket, kiegészítéseket stb. Pusztán irodalmi 
hivatkozásokat tartalmazó lábjegyzetek ne legyenek. Az irodalmi hivatkozások 
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), például: MacIntyre (1967: 35); 

- egyéb esetekben (idézet stb.) zárójelben szerepeljen a szerző(k) neve, a 
megjelenés éve és szükség esetén a hivatkozott oldalszám(ok), például: (Roth-
Schluchter 1979: 35). 

El kell kerülni az "i. m.", "i. h." típusú hivatkozásokat. 

2. A szövegben szereplő táblázatokat számozva, címmel ellátva kérjük.  
A táblázatok címe, az oszlopok és sorok megnevezése, a magyarázatok a cikk 
nyelvén íródjanak. Nem fogadjuk el tehát az adatelemző, adatfeldolgozó 
programokból kikerült nyers, szerkesztetlen, a szövegbe pusztán beillesztett 
táblázatokat. Amennyiben a szerző ábrát kíván közölni, ezt külön lapon, a 
kívánt formában megrajzolva kérjük leadni. 
3. A szövegtörzs után, külön lapon kezdve kérjük az irodalomjegyzéket, 
Irodalom címmel. Az irodalomjegyzék a szerzők neve szerint szigorú 
betűrendben tartalmazza a szövegtörzsben és lábjegyzetben hivatkozott teljes 
irodalmat olyan módon, hogy a szövegbeli hivatkozásokat az 
irodalomjegyzékben azonosítani lehessen. Az irodalomjegyzék ne 
tartalmazzon a szövegben nem hivatkozott művet. Az irodalmi hivatkozások 
három alapformája folyóiratunkban a következő: 

(a) könyv: Szerző(k) (megjelenés éve): A mű címe. A kiadás helye: a kiadó 
neve; 

(b) folyóiratcikk: Szerző(k) (a megjelenés éve): A cikk címe. A folyóirat neve, 
az évfolyam sorszáma (a szám sorszáma): a cikk kezdő és befejező 
oldalszáma; 

(c) gyűjteményes kötetben szereplő cikk: 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 utolsó oldalszáma. 
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Formai követelmények: 

 Szövegtörzs betűtípus, méret: cambria, 10-es betűméret 

 Méret: A5-ös 

 Margók: 1,5 cm 


