Formai követelmények






Tanulmány címe:
Szerző neve, e-mail címe:
Absztrakt (maximum 500-800 karakter)
Kulcsszavak (maximum 5)
Szöveg terjedelme: maximum 15 oldal

A tanulmány javasolt szerkezete
Bevezetés
Módszertan
Elemzések, eredmények
Következtetések
Irodalomjegyzék
Szövegszerkesztés
Betűtípus: Times New Roman 12p
Sortávolság: Szimpla
Margók: 2,5 cm
Oldalszám, élőfej, élőláb: nincs
Cím: 14-es méret, félkövér, középre igazítva
Fejezetcímek: 12-es méret, félkövér
Alfejezetek címe: 12-es mérte, dőlt
Alcímek számozása: nincs
Táblázatok szerkesztése
A cím a táblázat felett van, 12-es méret, félkövér, középre igazítva
A táblázatokat számozzuk
A táblázatokba foglalt információk forrása a táblázat alatt, 12-es méretben, dőlt formában jelenik meg.
Ábrák
Az ábrák címe és sorszáma az ábra alatt van, 12-es méret, félkövér, középre igazítva
A forrás megjelölése a cím alatt, 12-es méret, dőlt, középre igazítva
Irodalomjegyzék kezelése
A szerzőre vagy az irodalomra való nem közvetlen hivatkozás esetén a név és a dátum zárójelben szerepel, egymástól vesszővel elválasztva. PL. (Kovács, 2012), Ha egy szerzőtől egy évre
vonatkozóan egynél több hivatkozás van, akkor “a, b, c (...)” betűkkel kell ellátni az egyes
hivatkozásokat . Pl.: (Kovács, 1987/a); (Kovács, 1987/b.)
Ha egynél több szerzőre hivatkozunk, akkor mindkét szerző nevét és az évszámot is fel kell
tüntetni, pl.: (Kovács – Jánosi, 1999). Amennyiben három vagy több szerzős az irodalom, úgy
az első szerző nevét kell leírni, jelezve, hogy egynél több szerző munkájáról van szó, pl.: (Ko1

vács et al., 1980). Az irodalomjegyzékben azonban minden szerző nevét ki kell írni. A szerkesztő nevének megadásakor először a nevet kell leírni, majd pedig zárójelben jelezni azt, hogy
szerkesztő pl.: Kovács (szerk.).
Az irodalomjegyzék a hivatalos formája:
- a szerző(k) neve(i) (a keresztnévnek kizárólag az első betűjét megjelenítve)
- a publikáció címe
- a kiadás éve, helye
- a kiadó
- évfolyamszám (amennyiben a publikáció esetén ez értelmezhető)
- oldalak száma (p.)
- ISSN vagy ISBN számok
Könyvek hivatkozása: Kovács M. (1979): Vidékfejlesztési gyakorlatok. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 220 p., ISBN .................
Könyvrészletek vagy könyvfejezetek: Kovács M. (1999): A fejlesztéspolitika alapelvei. In:
Jánosi K. – Balog M. (szerk.): Új utak a fejlesztéspolitikában. Budapest, Mezőgazdasági Kiadó, 260 p., 198-212. p., ISBN ......................
Tanulmányok (konferencia-kiadványok, intézeti tanulmányok stb.): Zöldi J. – Kovács
N. (2010): Új lehetőségek a vidékfejlesztésben. In: Agrárium és vidékfejlesztés. VI. Nemzetközi Agrárkonferencia. Szent István Egyetem, 122- 134. p., ISBN ........................
Folyóiratok: Kovács M. et al. (2011): Vidékfejlesztés ma és holnap. Agrártudományi Szemle.
Vol. 15. No. 2. 11-23. p., ISSN ...............................
Külföldi könyvek vagy folyóiratok: hivatkozás az eredeti nyelven, hasonlóan a fentiekhez
Internetes oldalakra való hivatkozáskor megjelenítjük a weboldal pontos elérhetőségét
(linkje) és a letöltés dátumát.
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