
SZERKESZTÉSI ÚTMUTATÓ 

„Az angol helyzete Magyarországon” c. konferencia előadói számára 

az előadások írott változatának elkészítéséhez 
 

1. Formai követelmények 
• Terjedelem: 30000 leütés (szóközökkel együtt). A teljes terjedelem ábrákkal és 

irodalomjegyzékkel együtt ne legyen több e megadott terjedelemnél. 
• A címoldal a következő információkat tartalmazza: név, intézmény, értesítési cím, email 

cím, telefon, a tanulmány címe, a tanulmány terjedelme (pontosan hány leütés szóközökkel 
együtt). 

• Betűtípus és nagyság: Times New Roman 12 
• Sortávolság: 1,5 
• Margó: minden oldalon 2,5 cm 
• Főcím középre zárva: félkövér (bold), kisbetű Times New Roman 16-os 
• Szerző neve középre zárva: kurzív (italics) kisbetű Times New Roman CE 14-es 
• Első (1.) címfokozat: félkövér (bold), 
• Második (1.2) címfokozat: félkövér (bold) 
• Harmadik (1.2.1) címfokozat: kurzív (italics) 
• Értelmi kiemelések: félkövér (bold) 
• Nyelvi példák szövegen belül: kurzív (italics) 
• Kiemelés nyelvi példákon belül: kurzív és félkövér (italics, bold) 
• Könyvcím vagy folyóiratcím szövegen belül: kurzív (italics), nem kell lefordítani! 
• Szakszövegből vett idézetek maradhatnak eredeti nyelven, de ha lefordítjuk őket, fel kell 

tüntetni a fordító nevét, ha a szerző maga a fordító, ezt lábjegyzetben közölje.  
• Szépirodalmi idézetek esetében meg kell keresni a megjelent fordítást, és a szerző neve, a 

fordítás kiadásának éve és az oldalszám után fel kell tüntetni a fordító nevét. (pl.: Rilke 
1983: 69. Rónay György fordítása).  

 
2. Hivatkozás a szövegben 

• Ha általában idézünk: szerző és évszám (Nida, 1964). 
• Ha szó szerint idézünk akár szakirodalmi akár szépirodalmi műből: a szerző neve után 

következzen az évszám, majd az oldalszám (Nida, 1964: 411). 
• Oldalszám előtt vagy után NEM kell sem „old.”, sem „p.”, sem „pp.”. 
• A szövegben szereplő (40 szónál rövidebb) idézeteket kérjük idézőjelbe tenni. 
• Ha az idézet 40 szónál hosszabb, különítsük el a folyó szövegtől: előtte és utána egy sort 

hagyjunk ki, balról indentáljuk az idézet minden sorát, és ilyenkor a sortávolság legyen 
szimpla. 

• Idézetnél minden esetben kérjük megadni az oldalszámot, így: (Réger, 1975: 59) 
• Egyéb esetben: 
 …Brian MacWhinney (1978) és Réger Zita (1975) kutatásai kimutatták, hogy … 
• Magyar szerzők esetében folyó szövegben a szerző teljes nevét írjuk ki. 
• Ha a szövegben említjük a szerzőt, csak az évszám vagy évszámok kerülnek zárójelbe és a 

nevek nincsenek megfordítva, ahogyan az irodalomjegyzékben: 
 …nyelvtan megjelenésében, Noam Chomsky (1965, 1980) munkáiban … 
• Ha két azonos vezetéknevű szerzőről van szó, kiírjuk a keresztnév kezdőbetűjét: 
 …klasszikus, közel száz évvel ezelőtti munkákhoz (Styre, C.–Styre, K., 1907) hasonlóan … 
• A szerzőket kötőjellel választjuk el: 



 A ….. megjelent szigorúan asszociatív felfogások a nyelvről (Rumelhart–McClelland, 1987) 
újfent megkérdőjelezik … 

• Háromnál több szerző művére hivatkozáskor csak az első nevet írjuk ki, s utána „és mtsai”, 
szerepeljen a hivatkozásban akkor is, ha az irodalomjegyzékben az adott műnél minden 
szerző fel van tüntetve: 

 …Witherspoon és mtsai összefoglaló műben emlékeztek meg … 
 
3. Hivatkozás feloldása az irodalomjegyzékben 

• A hivatkozott szakirodalom Hivatkozások címszó alatt szerepeljen. 
• A hivatkozások a szerzők vezetékneve szerint betűrendben kövessék egymást (NEM KELL 

SZÁMOZNI). 
• A szerzők nevét ne írjuk kiskapitálissal, ne vastagítsuk, és ne kurziváljuk. 
• Az irodalomjegyzék csak azokat a szerzőket tartalmazza, akikre a szövegben utalás történt. 
• A szerzők lehetőleg teljes nevét tüntessük fel. A magyar szerzők kereszt- és vezetékneve 

közé ne tegyünk vesszőt, a külföldi szerzők vezetékneve után azonban tegyük ki a vesszőt. 
• Ha egy szerzőnek egy évben több műve is megjelent, az évszám után a, b stb. van és 

természetesen a hivatkozásnál is így szerepel, pl. Pléh (2000a) és (2000b). 
• A nyelvi adatok forrását külön irodalomjegyzékben kell közölni (Források címszó alatt). 

 
4. Minta az irodalomjegyzékhez 
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5. Lábjegyzetek 

• Általában kerüljük a lábjegyzeteket. A hivatkozott művek adatai az irodalomjegyzékbe 
kerüljenek, a gondolatokat pedig illesszük bele a tanulmány szövegébe. 

• Az alábbi két esetben használjunk lábjegyzetet:  
(1) ha a tanulmány címéhez kívánunk megjegyzést fűzni (pl. ha meg kell köszönni a 
kutatáshoz nyújtott támogatást, vagy ha a tanulmány részlet egy készülő könyvből stb.),  
(2) ha a tanulmány szerzője saját fordításában ad meg valamely idézetet. 

 



6. A nyelvi adatok forrásának megjelölése 
• A szépirodalmi művekből vett részletekre és fordításukra való hivatkozások a Hivatkozások 

alatt külön jegyzékben szerepeljenek Források címszó alatt. A kézirattal együtt kívánatos 
leadni az idézett szépirodalmi részletek és fordításuk fénymásolatát is, hogy a korrektor 
ellenőrizni tudja a szokásostól eltérő helyesírást (pl. versek tördelését, központozását).  

 
7. Ábrák, táblázatok 

• Az ábrákat és táblázatokat folyamatosan számozzuk (pl. 1. ábra, 1. táblázat), és lássuk el 
önálló címmel. A címet és a számot az ábra vagy táblázat FÖLÖTT KÖZÉPEN helyezzük 
el. 

 
8. Képek, grafikonok, diagrammok 

• A tanulmány nem szöveges részeit jó minőségű, fotózható formában, külön oldalon (is) 
kérjük csatolni a tanulmányhoz. Mellőzzük a színes grafikonokat, mert fekete-fehér 
nyomtatásban nem látszanak a különbségek. 

 


