A TANULMÁNY FORMAI KÖVETELMÉNYEI
A tanulmányt 15000-40000 leütés terjedelmű (beleértve a szóközöket, ábrákat, táblázatokat
továbbá a lábjegyzeteket is), MS Word 2003 vagy 2007 ill. ezzel kompatibilis
formátumban, legkésőbb 2017. május 31-ig kérjük feltölteni a konferencia hivatalos
regisztrációs felületére. (Fontos! A feltöltött dokumentum neve az alábbi legyen: A szerző(k)
neve ékezet nélkül_alulvonás_tanulmany Pl.: Minta_Péter_tanulmany)
A tanulmányt abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a jelentkező a regisztrációs felületre
csatol egy lektori szakvéleményt, melyet tudományágának megfelelő tudományos fokozattal
rendelkező, általa felkért szakember írt. További feltétel a kitöltött és aláírt szerzői
nyilatkozat feltöltése is. Ezeket a dokumentumokat is olyan néven töltse fel, mely alapján
egyértelműen beazonosítható, hogy a szerzőhöz tartozik. (Pl.: Minta_Péter_Lektori)
Az elfogadott, lektorált tanulmányokat online, ISBN-számmal ellátott konferenciakötetben
publikáljuk, melyben az ajánlást adó lektorok nevét is feltüntetjük.
Hangsúlyozzuk, hogy csak olyan előadás anyagát áll módunkban megjelentetni, amelyet
a szerző a konferencián előadott!
Formai követelmények
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tanulmányok egységes szerkezete a későbbi kötet
nyomdatechnikai és formai követelményei miatt rendkívül fontos.
A cikkek kötelező szerkezete:
a. Cím, szerző(k) – név, intézmény, beosztás, e-mail elérhetőség
b. Absztrakt (a vonatkozó formai követelmények szerint) és maximum 5 kulcsszó
c. Bevezetés, célok
d. A téma felvezetése, a vonatkozó szakirodalom bemutatása, értékelése (amennyiben
releváns)
e. Az alkalmazott módszerek (amennyiben releváns)
f. A téma tárgyalása / Kutatási eredmények (amennyiben releváns)
g. Következtetések / Összefoglaló
h. Irodalomjegyzék
− A baloldali, a jobb oldali, az alsó és felső margó egyaránt 2,5 cm. A használandó
betűtípus: Times New Roman, 12 pontos betűnagyság, szimpla sorköz, sorkizárt
igazítás.
− A fejezetek élén vastag betűs, az alfejezetek élén dőlt betűs címek álljanak így:
1. fejezet 12-es betűmérettel
1.1 alfejezet 12-es betűmérettel
− A felsorolásokat bekezdésként kell tekinteni, és decimális rendszerben kell
sorszámozni. A jelöletlen felsorolásokat gondolatjellel kell kezdeni.
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− A szövegben elegendő az irodalomjegyzékben szereplő sorszámmal hivatkozni.
Lábjegyzet nem alkalmazható a hivatkozás feltüntetése céljából. Végjegyzet nem
alkalmazható.
Táblázatok formai követelményei:
1. táblázat: A táblázat neve félkövér betűtípussal, 12-es méretben [1]
Fejléc félkövér betűvel
középre rendezve

Fejléc félkövér betűvel
középre rendezve

Oldalléc félkövér betűvel
balra rendezve
Oldalléc félkövér dőlt balra
rendezve
Forrás: a forrás neve normál betűtípussal, 12-es méretben
Ábrák formai követelményei:

1. ábra: Az ábra neve félkövér betűtípussal, 12-es méretben [2]
Forrás: a forrás neve normál betűtípussal, 12-es méretben
Képletek formai követelményei:
EFTi , j = ESTi , j + d i , j

(1)

Irodalomjegyzék formai követelményei:
Könyvek:
[1] Okuda, M.,Okuda, D.: Star trek chronology: The history of the future. New York, NY:
Pocket Books. 1993
Könyvfejezetek:
[2] James, N. E.: Two sides of paradise: The Eden myth according to Kirk and Spock. In D.
Palumbo (szerk.), Spectrum of the fantastic . Westport, CT: Greenwood. 1988 pp. 219–223.
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Internetes hivatkozások:
[3] Epsicokhan, J.: Confessions of a closet trekkie. 2004. Letöltve 2009. október 19-én, a
Jammer's Reviews weboldalról: http://www.jammersreviews.com/articles/confessions.php
Folyóiratcikkek:
[4] Hodges, F. M.: The promised planet: Alliances and struggles of the gerontocracy in
American television science fiction of the 1960s. The Aging Male, 6, 2003. 175–182.
Letöltve: http://www.informaworld.com/TheAgingMale
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