
Szerzői útmutató 

a X. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötetéhez 

Kedves Szerzők, kérjük, hogy a tanulmánykötet cikkeit az alábbi szerkesztői követelmények 

szerint készítsék el! 

A kéziratot Word dokumentumban kérjük!  

Feltöltés: mellékletben a tgypkonf2019@ejf.hu e-mail címre  

A fájl  neve: a szerző neve  

Beküldési határidő: 2019. április 30.   

Papírméret: A/4 

Oldalbeállítás, margók: felső: 2,5 cm; alsó: 2,5 cm; bal: 2,5; jobb: 2,5;  

Betűméret: 12-es Times New Roman, 1-es (sűrű) sortávolság, sorkizárt 

Lábjegyzet: 10-es  

A szöveget tagolja bekezdésekre: tabulátorral 1cm 

A szöveg terjedelme: min. 20 000, max. 30 000 (karakterek száma szóközökkel) 

Kérjük, az ábrákat úgy szerkesszék, hogy a B/5-ös formátumba beleférjen. 

Színes ábrákat és gyenge minőségű, szkennelt ábrákat nem közlünk! 

A szöveg legyen folyamatos, ne legyenek üres sorok. A kiemeléseket dőltbetűvel jelezzék. 

A szöveg aláhúzott vagy félkövérrel szedett szót, mondatot ne tartalmazzon!  

JEGYZETELÉS ÉS BIBLIOGRÁFIA 

Kérjük a megjegyzéseket lábjegyzetbe tegyék, ne használjanak szövegközi jegyzeteket 

Például: (Kovács, 1985: 25. és más formátumok). A végén irodalomjegyzéket is kérünk. Ennek 

mintája: Lábjegyzetnél először kérjük kiírni a hivatkozott szakirodalom teljes leírását, majd 

használjanak rövidítést.  

Pl.: TARNAI Andor: „A magyar nyelvet írni kezdik”: Irodalmi gondolkodás a középkori 

Magyarországon. Akadémiai, Bp., 1984. (Irodalomtudomány és Kritika) (A továbbiakban: 

TARNAI: i. m.)  

VAGY: BITSKEY István: Humanista erudíció és barokk világkép: Pázmány Péter 

prédikációi. Akadémiai, Bp., 1979. 22–29. (a továbbiakban BITSKEY: i. m. 22–29.)  

Azonnali előfordulásnál: Uo. vagy Ua. 22. 

A végén kérjük a bibliográfiát, ennek formája megegyezik a hivatkozással. 

(A jegyzetelésnél más módot nem fogadunk el.)  

Egyéb tudnivalók! 

A mű címét kurziváljuk. Ha a műnek alcíme is van, mindkettő kurzív, s közéjük 

kettőspontot teszünk; ha azonban az alcím zárójelben van, a zárójel elé semmilyen írásjel sem 

kerül.  

A könyvkiadó neve, kiadás helye, és a kiadás éve e sorrendben következnek, közöttük 

vessző áll. Az idézett lapszámok után NINCS SEMMIFÉLE RÖVIDÍTÉS (l., p., pp., o., old. stb.).  

Ha több egymást követő lapra hivatkozunk, közéjük nagykötőjelet teszünk, a lapszámokat 

pedig nem rövidítjük, tehát nem 973–83 szerepel, hanem 973–983. Ha több egymással nem 

érintkező lapszámot adunk meg, akkor ezek közt vessző áll: 33, 52, 97. Az utolsó lapszám után 

pont áll, mint a címleírás lezárása. 

Kérjük, az idézőjelek helyes alkalmazását: „...” Különböztessék meg a kötő- és 

gondolatjelet: - – 

Emlékeztető: 1. Budapest helyett: Bp., 2. In: NEM fogadjuk el: In.: In.,  3. Kiadóknál: 

Akadémiai, Osiris stb. Nem kell: Akadémiai Kiadó, de: Tankönyvkiadó!, 4. Kérjük a 

szerzőknél, szerkesztőknél a keresztneveket kiírni! 5. Két szerzőnél is: pl. Kovács Péter–

Benedek István: CÍM!, folyóiratnál: Magyar Nyelvőr, 1998/4. 12–25.  
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