A MEGJELENTETNI KÍVÁNT TANULMÁNYOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI

(V. Magyar Földrajzi Konferencia, VII. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia)
A tanulmányokat kérjük szövegszerkesztő programmal elkészítve, szerkeszthető formátumban
elektronikusan eljuttatni a foldrajzikonf2010@gamma.ttk.pte.hu e-mail címre.
Az alábbi kritériumoknak megfelelő tanulmányokat tudjuk elfogadni:
Terjedelem: legfeljebb 20 ezer karakter (szóközöket is beleértve)
Oldal formátum: A4 (210 × 297 mm)
Margók: 2,5 cm, mind a négy oldalon)
Betűtípus: Times New Roman 12-es betűméret
Bekezdések Szimpla sorközzel, behúzás nélkül
A tanulmányok tartalmi szerkezete igazodjon a következőhöz:
• Bevezetés
• Célkitűzés
• Módszerek
• Eredmények
• Összegzés
• Felhasznált irodalom
Ábrák:,
Minimum 300 dpi-s, fekete-fehér, jól olvasható, ábrákat tudunk csak elfogadni. Az ábrákat
kérjük külön fájlként is elküldeni!
A mellékelt kép fájlok formátumát lehetőség szerint a következők közül válasszák ki: JPEG,
GIF, TIF, PNG.
Az ábrák leírásai a tanulmányban az ábrák alatt foglaljanak helyet, középre igazítva, 11-es
betűmérettel, dőlten szedve.
7. ábra: Az öntözés típusai birtokméret szerint (a terület %-ában) (MALIK, R. P. S. 2005
alapján)
Táblázatok címét, illetve az esetleges hivatkozást a táblázat fölött kérjük elhelyezni (az
ábráknál látott formában)
Ábrák és táblázatok szövegközi hivatkozása:
…..lorem lipsum (1. táblázat). Vagy ….lorem (1. és 2. ábra) lipsum…
Kérjük ne használjon a tanulmány szövegében dinamikus hivatkozásokat, dinamikus
mezőket vagy makrókat!
Fejezet címek:
A fejezetek címét szedjék félkövéren, a fejezet címe alatt egy üres sor maradjon.
A címek, alcímek legyenek balra igazítottak és számozottak, minden egyéb formázást kérünk
mellőzni.

Hivatkozások:
- Szövegközben: (név kiskapitális)
pl. HORVÁTH I. 2006 vagy HORVÁTH I. – GIPSZ J. 1987
2-nél több szerző esetén HORVÁTH I. et al. 2006
- Irodalomjegyzékben: (név kiskapitális)
SZABÓ J. – LÓKI J. – TÓTH CS. – SZABÓ G. 2007: Természeti veszélyek Magyarországon. –
Földrajzi Értesítő 56. (1–2.) pp. 15–38.
SZILÁRD J. 1981: A domborzat kialakulása és általános jellemzése. Külső-Somogy. In: ÁDÁM L.
– MAROSI S. – SZILÁRD J. (szerk.) Magyarország tájföldrajza 4. A Dunántúli-dombság.
Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 108–116
ZSUFFA I. 1997: Műszaki Hidrológia II. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 392 p.
Az idegennyelű hivatkozásoknál a vezetéknevek után vesszőt kell tenni. Pl. OGDEN, F. L. –
SHARIF, H.
Az irodalomjegyzék tételeit kérjük számozni!
Kérjük, hogy a megadott szempontokon kívül semmilyen formázást NE használjanak!
A tanulmányt kérjük legkésőbb 2010. november 30-ig küldjék a
foldrajzikonf2010@gamma.ttk.pte.hu
e-mail címre.

Köszönettel:
a szervezők

