
A TANULMÁNY FORMAI KÖVETELMÉNYEI 

 

A tanulmányokat maximum 20 oldal terjedelemben, MS Word 2010, illetve ezzel 

kompatibilis formátumban, legkésőbb 2015. május 29-ig a geksz@ktk.nyme.hu e-mail címre 

kérjük megküldeni. (Fontos! Az üzenet tárgya az alábbi legyen: Paper, alulvonás, és a 

szerző(k) neve ékezet nélkül. Pl.: Paper_KissJanos) 

 

A cikkek kötelező szerkezete: 

 

a) Cím, szerző(k) – név, intézmény, beosztás, e-mail elérhetőség 

b) Magyar nyelvű absztrakt (maximum 15 sor) és maximum 5 kulcsszó 

c) Angol nyelvű absztrakt (maximum 15 sor) és maximum 5 kulcsszó 

d) Bevezetés, célok 

e) A téma felvezetése, a vonatkozó szakirodalom bemutatása, értékelése 

f) Az alkalmazott módszerek (ha értelmezhető) 

g) g A téma tárgyalása/ Kutatási eredmények (ha értelmezhető) 

h) Következtetések/Összefoglaló 

i) Irodalomjegyzék 

 

− Az első oldalon tegye lábjegyzetbe a tanulmány elkészítésével kapcsolatos esetleges 

köszönetnyilvánításokat, információkat (a további lábjegyzeteket ezután kérjük 

folytatólagosan számozni). 

− 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. 

− A szövegben elegendő a vezetéknévvel és évszámmal hivatkozni. Szó szerinti 

hivatkozás esetében a pontos oldalszám feltüntetése is szükséges. Amennyiben egy 

szerző től több azonos évben megjelent publikáció is szerepel, az évszám után 

betűjellel kerüljenek megkülönböztetésre. Például: [Ruszinkó, 2002a], illetve 

[Ruszinkó, 2002b] 
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