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– word, .doc vagy .docx formátum  

– Times New Roman 12-es betűnagyság, másfeles sorköz 

– oldaltükör: max. 12cm (szélesség) x 18cm (hossz), tehát az ábra/táblázat ne legyen 12 cm-

nél szélesebb 

– automatikus formázásokat (automatikus felsorolás, automatikus címek stb.) ne használjunk 

– oldalszámozást ne tegyünk 

– a felépítésben (címekben) semmilyen formázást ne használjunk (se félkövér, se dőlt, se 

aláhúzott betűt) 

– címek jelölése a szövegben: (sorköz) 1. Bevezetés (sorköz) folyó szöveg 

– bekezdések: a bekezdés első sora 1 cm behúzással 

– bekezdések között nincs sorköz (sem enter, sem nagyobb automatikus sorköz) 

– lábjegyzetet, végjegyzetet ha lehet, ne használjunk 

 

Felépítés 

 

Cím 

Szerző 

 

Angol cím 

Angol absztrakt (10-15 sor) (lehetőleg anyanyelvi lektorral ellenőriztetve) 

 

1. Bevezetés 

1.  

2. 

2.1. 

2.1.1. 

…. 

x. Összefoglalás 

 

Irodalom 

 

Melléklet (ha van; nagyobb, egész oldalas ábrát, ill. táblázatot célszerűbb a mellékletbe tenni; 

ilyenkor a szövegbe megfelelő hivatkozást kérünk tenni (1. Melléklet)) 

 

A tanulmány végén kérjük feltüntetni, külön: név, munkahely, beosztás/foglalkozás, e-mail 

(ezen adatok a kötetben egységesítés után megjelennek)  

 

 

Ábrák, táblázatok 

 

Jelölése az ábra / táblázat alatt: 

 

1. ábra. Nagybetű, végén pont. 

1. táblázat. Nagybetű, végén pont. 

 



Ábra és táblázat esetén kérjük figyelembe venni:  

– fekete-fehér színben is olvashatóak legyenek (színes ábrák megjelentetésére elektronikusan 

van lehetőség; amennyiben a kötet papírformában is megjelenik, színes ábrákat 

valószínűleg nem tudunk megjelentetni)  

– álló ábra vagy táblázat szélessége maximum 12 cm (kérjük minden esetben betartani!) 

(oldaltükör: max. 12cm (szélesség) x 18cm (hossz), tehát az ábra/táblázat ne legyen 12 cm-

nél szélesebb!)  

– a szövegben minden ábrára, ill. táblázatra hivatkozzunk, számmal (1. ábra) 

– az ábra/táblázat aláírása Times New Roman 10; 2 sornál lehetőleg ne legyen hosszabb 

– táblázatban kisebb betűméret (9-es méret); sorköz szimpla 

– a 90 fokkal elforgatott, fekvő ábrákat amennyire lehet, kerüljük el 

 

 

Szövegben hivatkozás 

(Szerző évszám) (Kiss 1999) vagy Szerző (évszám) Kiss (1999), idézet esetén (Szerző 

évszám: oldalszám) (Kiss 1999: 28), több hivatkozás egy zárójelben: abc sorrend, majd 

évszám sorrend, vesszővel elválasztva (Szerző évszám, Szerző évszám) (Horváth 2004, Kiss, 

2000, Nagy 2007), Több azonos nevűs és ugyanazon évben megjelent publikációs esetében a, 

b, c jelölés használandó; Kiss (2006a). 

 

 

Irodalom megadása 

– 1 cm függő behúzással  

– a szerzők esetében vezeték- és keresztnév is 

– Times New Roman 12 

– kötet vagy folyóirat címe dőlt 

– többszerzős publikációk esetében a szerzők között „[szóköz] gondolatjel [szóköz]” sorrend 

a követendő.  

 

 

Kötet: 

Csermely P. 2005. A rejtett hálózatok ereje. Budapest: Vince. 

 

Folyóirat: 

Benczúr A. et al. 2006. PageRank és azon túl: hiperhivatkozások szerepe a keresésben. 

Magyar Tudomány. 2006/11: 1325-1332. 

 

Tanulmánykötetben tanulmány: 

Kovács L. 2005. Nyelvtanulás és nyelvoktatás az információs társadalomban: rövid áttekintés. 

In Balázs G. – Bódi Z. (szerk.) Az internetkorszak kommunikációja. Budapest: 

Gondolat–Infonia. 111-125. 

 

Internetes hivatkozások 

Dominich S. 2006. Webtechnológiák és információvisszakeresés. 

http://www.dcs.vein.hu/CIR/cikkek/webtechnologiak_es_informaciovisszakereses.pdf 

[Letöltve: 2012.01.03.] 

 


