A TANULMÁNYOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI A KÖVETKEZŐK:

Laptükör A4, bal margó 3,9, jobb 3,9, felső 5,15, alsó 4,75 cm. Sortávolság
szimpla, előtte és utána 3 pont, sorkizárt. Felsorolásnál halszálka, előtte, utána 3
pont, sorkizárt. Betűtípus: Cambria 11.
A tanulmány címe 16-os félkövér, kiskapitális betűvel, alatta a szerző/szerzők
neve 14-es kiskapitális betűvel, majd a tanulmány angol címe 12-es kiskapitális
betűvel. Ezután az angol resümé (legalább 15-20 sor) dőlt, 10-es betűvel.
Maximum háromszintű, arab számokkal számozott fejezetcímek. Az első szinten
14-es félkövér, kiskapitális betű, előtte 24, utána 12 pont. A második szinten 12es félkövér, kiskapitális betű, előtte 18, utána 12 pont. A harmadik szinten 11-es
félkövér betű, előtte, utána 12 pont.
A szerzők tüntessék fel a tanulmány végén a nevüket, titulusukat,
munkahelyüket, beosztásukat és az e-mail címüket. A tanulmány szerkezete
nincs megkötve, de bevezető és összegzés szerepeljen benne számozás nélkül,
valamint irodalomjegyzék is legyen. A terjedelem lehetőleg ne haladja meg a 15
oldalt, mely alól a szerkesztőbizottság eltekinthet indokolt esetben.
Az ábrákat, képeket és fotókat csak fekete-fehérben tudjuk leközölni anyagi okok
miatt. Ezeket kérjük külön fájlban is elküldeni. Grafikonok, táblázatok Word
szövegszerkesztőben készüljenek, ne Excel-ből beillesztve. Az ábrák, táblázatok
férjenek el egy oldalon. A címek magyarul és angolul az ábrák, táblázatok, fotók
előtt legyenek sorszámmal ellátva, 11-es betűvel, középre rendezve. A forrás
megjelölés utána, 10-es betűnagysággal. A táblázatok, ábrák és fotók címe dőlt,
csakúgy, mint a szövegbeli kiemelések. Vastagítás és aláhúzás ne szerepeljen. A
lábjegyzet 10, a táblázatok 9-10 pontos betűkkel készüljenek.
Az irodalomra hivatkozás a szövegben (szerző vezetékneve, év), több szerzőnél
(első szerző vezetékneve et al. és év) dőlt kiskapitális betűkkel. Az
irodalomjegyzékben a szerző vezetékneve, a keresztnév kezdőbetűje (dőlt és
vastagított kiskapitális betű), majd zárójelben a kiadás éve. Több szerző között
hosszú kötőjel. Külföldi szerzőnél ugyanez, de a vezetéknév után vessző legyen.
Az évszám után a cím, kiadó, a megjelenés helye, oldalszám, (120 p.), vagy első
és utolsó oldal száma (pp. 10-20). Szerkesztett köteteknél feltüntetni a
szerkesztőket és a szerkesztett mű címét (In: XY szerk.).
A kéziratok leadási határideje folyamatos.
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