SZERZŐI ÚTMUTATÓ
A tanulmányokat – nem hosszabb, mint 2000 szó, beleértve a táblázatokat, ábrákat és
hivatkozásokat – szabvány formában kell benyújtani. A kézirat elfogadásával kapcsolatban az
irányelvek a következők:
A Tavaszi Szél konferencia ügyében valamennyi kapcsolattartás elektronikus úton, e-mailen
keresztül történik.
Kérjük a levelezéskor a tárgy rovatban a „Tavaszi Szél 2014” információt tüntessék fel. A
leveleket és a csatolmányokat (MS Word formátumban) kizárólagosan a következő címre
kérjük eljuttatni: dosz@dosz.hu.
A tanulmányok leadásának végső határideje:

2014. március 9. éjfél

A tanulmánnyal kapcsolatos formai követelmények
Oldalbeállítás:
Margók: állítsa be a margókat 53,5 mm felül és alul, és 42,5 mm jobb és bal oldalon.
Papír méret: 21,0 mm (széles) × 29,7 mm (magas): A4
Sorkizárt: Teljes (kivéve a fejezetek, az alábbiakban meghatározottak szerint)
Térköz: egyszeres sorköz, az absztrakt és a teljes tanulmány tekintetében is
Betűtípus: Times New Roman, 11 p
Nincs szükség oldalszámozásra.
Címlap
A címlap teteje: teljes cím (középen, nagybetűkkel, félkövér, 18 p)
Üres sor (18 p)
Az első szerző neve (középre, félkövér, 16 p)
Munkahely, város, ország (középre, kisbetűvel 16 p)
Üres sor (16 p)
Társszerzők neve (középre, félkövér, 16 p)
Befogadás, város, ország (középre, kisbetűvel 16 p)
Üres sor (16 p)
Második társszerzők neve (középre, félkövér, 16 p)
Befogadás, város, ország (középre, kisbetűvel 16 p)
Egy szerző soronként, nincs cím, nincs rang, nincs egyetem cím!
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Első oldal
Első oldal teteje: teljes cím (középre, nagybetűkkel, félkövér, 18 p)
Üres sor (18 p)
Fejezet: Absztrakt (középre, nagy- és kisbetűk, félkövér, 12 p)
Üres sor (12 p)
Absztrakt bekezdés (maximum 100 szó, teljes sorkizárt, 11 p)
Üres sor (11p)
Kulcsszavak (nagy- és kisbetűk, félkövér, 11 p): 5 kulcsszó (11 p)
Üres sor (28 p)
A szöveg:
Egyszeres sorköz, sorkizárt, bekezdések, 127 mm bekezdés az első sorban.
Első fejezet valószínűleg Bevezetés vagy hasonló (középre, félkövér, nagy és kisbetűs, 12 p).
Üres sor (12 p)
A szövegnek követnie kell, a megfelelő fő fejezeteket (középre, félkövér, nagy és kisbetűk, 12
p), ahol szükséges.
A másodlagos fejezetek balra igazítva, félkövér, minden fontos szó első betűje nagybetűs,
helykihagyással a cím alatt és fölött.
Táblázatok és ábrák:
Tartalmazza a szöveg a táblázatokat és az ábrákat. Minden táblázat és ábra elektronikus
formában készüljön, nyomtatásra kész állapotban.
A szerzők felelnek a táblázatok, ábrák megfelelő formátumáért.
A formai követelményeknek nem megfelelő dokumentumokat e-mailben visszaküldjük a
szerzőknek kiigazításért.
A táblázatoknak illeszkednie kell az A4 papír formátumhoz, és a fent vázolt
margóbeállításokhoz.
Referenciák:
A hivatkozások listáját fel kell tüntetni a tanulmány végén.
Használják az Author-Date Rendszert, a Chicago Manual of Style Citation Guide-tól,
(http://library.osu.edu/sites/guides/chicagogd.html).
A hivatkozások tekintetében, használjanak sorkizárást, szóközt, nincs bekezdés.
Minden elfogadott tanulmány tekintetében, legalább egy szerzőnek jelen kell lennie a
konferencián, hogy prezentálja a tanulmányt.
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