A publikálás formai követelményei
1. Kiemelt formai követelmények
1.1.A tanulmányt illetve az angol nyelvű absztraktot elektronikusan, szerkeszthető formában .doc
vagy .docx formátumban kell feltölteni a rendezvény honlapjára. Az email-ben küldött
dokumentumokat nem áll módunkban befogadni!
1.2. A tanulmány tartalmazza a szerzők nevét, a tanulmány angol és magyar címét, a szerző
munkavégzési/képzési intézményének nevét és a szerzők státusát.
1.3. Az összes szerző vezetéknevét nagybetűvel szedve kell feltüntetni. Az absztrakt esetén az
angol szórendnek megfelelően a vezetéknév a keresztnevet kell, hogy kövesse.
1.4. A szerzők neveit kötőjellel kell elválasztani egymástól.
1.5. A tanulmányt a honlapon elérhető vízjeles minta-dokumentumon kérjük benyújtani. A vízjel
esetleges szerkesztés közbeni elcsúszását kéjük korrigálják benyújtás előtt.
1.6. Kapcsolattartás céljából a tanulmány címe után egy alkalmas emailcímet tüntessenek fel..
1.7. A mintadokumentumon szereplő pirossal szedett szövegeket és fejléceket benyújtás előtt
kérjük eltávolítani.
1.8. A teljes tanulmány ne tartalmazza az absztraktot, mivel az külön az angol nyelvű
absztraktkötetben kerül publikálásra.
1.9. A publikálásra szánt anyagokban nem kell kulcsszavakat feltűntetni.

2. Irodalomjegyzék
2.1. Minden, a tanulmányban taglalt információ forrását meg kell jelölni az irodalomjegyzékben;
viszont az irodalomjegyzék nem tartalmazhat olyan forrást, melyre a tanulmány szövege
egyértelműen nem hivatkozik.
2.2. Egy tanulmányon belül ugyanazt a hivatkozási rendszert kell használni.
2.3. Hivatkozásoknál a hivatkozott forrásokat egyértelműen azonosító adatokat kell megadni.
2.4. Internetes források esetén fel kell tüntetni a dokumentum pontos nevét és elérését URL
formában (például http://georgikon.hu/), valamint az utolsó frissítés dátumát.

3. Formátum
3.1. Szerzők nevei: Garamond, 12, előtte 6 pt, utána 0 pt, középre igazított.
3.2. Előadás címe: Garamond, 12, előtte 6 pt, utána 0 pt, középre igazított, félkövér, dőlt, angolul.
Magyar nyelvű publikáció esetén a teljes tanulmánynak tartalmaznia kell az angol cím után a
magyar címet is. Ennek formai követelménye: Garamond, 10, előtte 0 pt, utána 0 pt, középre
igazított, dőlt.
3.3. Email cím: Garamond, 10, előtte 0 pt, utána 0 pt, középre igazított.

3.4. Szerző intézménye, státusa: sorba szedve, felső indexel jelölve. Garamond, 10, előtte 0 pt,
utána 0 pt, középre igazított.
3.5. Teljes anyag szövege: 5-10 oldal, Garamond 11, előtte 6 pt, utána 0 pt, sorkizárt.
3.6. Forrásjegyzék: Garamond 11, előtte 6 pt, utána 0 pt, balra igazított. Sorszámozott, abc
sorrendbe rendezve.
3.7. A teljes fájlon 2,5 cm-es margókat, illetve 1,15-ös sorközt kell alkalmazni.

További információ: napok@georgikon.hu

