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Olyan ismeretterjesztô írásokat várunk,
amelyekben közérthetô módon mutatják be
az OTKA által támogatott saját kutatásukat,
annak célját, módszerét, eddigi vagy várható
eredményeit és tudományos vagy gyakorlati
hasznosíthatóságának lehetôségét. A pálya-
díjak (bruttó):

1 db   I. díj: 50 000 forint
2 db  II. díj: 30 000 forint
3 db III. díj: 20 000 forint

A zsüri a pályadíjakat visszatarthatja, meg-
oszthatja. A díjban részesült és a nem díjazott,
de közlésre érdemesnek ítélt írásokat az Élet
és Tudomány folyamatosan megjelenteti. A
pályázat jeligés; a pályázó zárt, jeligével
ellátott borítékban mellékelje nevét, lakás-
címét (telefonszámát, e-mail címét), anyja
nevét és OTKA-kutatási pályázatának nyil-
vántartási számát. A legfeljebb 200 gépelt

sor (8-10 ezer karakter) terjedelmû cikket
három kéziratos példányban és mágnesle-
mezen, a cikk illusztrációját (ez lehet vonalas
ábra, színes vagy fekete-fehér papírkép, ille-
tôleg diapozitív) egy példányban kérjük.

A szöveget bármilyen Word szövegszer-
kesztôben vagy erre konvertálható formá-
tumban (tördelés nélkül) kérjük. Az ábrákat,
képeket is tudjuk elektronikusan fogadni,
de könnyíti a munkánkat, ha ezeket külön
állományban, nem a szövegbe beépítve
mellékelik. A pályamunkákat az Élet és Tudo-
mány szerkesztôségébe (1088 Budapest
VIII., Bródy Sándor u. 16.) vagy postafiókunk
címére (1428 Budapest, Pf. 47.) várjuk.

Beküldési határidô: 2002. február 28.

Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramok,

Élet és Tudomány szerkesztôsége,
Élet és Tudomány Egyesület
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Ajánlás a szerzõknek

1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo-
mányterületek közötti kommunikációt szeretné
elõsegíteni ezért elsõsorban olyan kéziratokat
fogad el közlésre, amelyek  a tudomány egészét
érintõ, vagy az egyes tudományterületek sajátos
problémáit érthetõen bemutató témákkal fog-
lalkoznak. Közlünk téma-összefoglaló, magas
szintû ismeretterjesztõ, illetve egy-egy tudo-
mányterület újabb eredményeit bemutató ta-
nulmányokat; a társadalmi élet tudományokkal
kapcsolatos eseményeirõl szóló beszámolókat,
tudománypolitikai elemzéseket és szakmai
szempontú könyvismertetéseket.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá-
nyok esetében általában nem haladhatja meg
a 30.000 leütést (a szóközökkel együtt, ez kb. 8
oldalnak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanul-
mány ábrákat, táblázatokat, képeket is tartalmaz,
a terjedelem 20-30 százalékkal nagyobb lehet.
Beszámolók, recenziók esetében a terjedelem
ne haladja meg a 7-8.000 leütést. A teljes  kézira-
tot .rtf formátumban, mágneslemezen és 2 ki-
nyomtatott példányban kell a szerkesztõségbe
beküldeni.

3. A közlemények címének angol nyelvû
fordítását külön oldalon kell csatolni a közle-
ményhez. Itt kérjük a magyar nyelvû kulcssza-
vakat (maximum 10) is. A tanulmány címe után
a szerzõ(k) nevét és tudományos fokozatát, a
munkahely(ek) pontos megnevezését és – ha
közölni kivánja – e-mail-címét kell írni. A külön
lapon kérjük azt a levelezési és e-mail címet,
telefonszámot is, ahol a szerkesztõk a szerzõt
általában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt, (esetleg
félkövér – bold) betû alkalmazható; ritkítás,
VERZÁL betû és aláhúzás nem. A jegyzeteket
lábjegyzetként kell megadni.

5. A rajzok érkezhetnek papíron, lemezen
vagy email útján. Kérjük azonban a szerzõket:
tartsák szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér;
a vonalas, oszlopos, stb. grafikonoknál tehát
ne használjanak színeket. Általában: a grafiko-
nok, ábrák lehetõség szerint minél egyszerûb-
bek legyenek, és vegyék figyelembe a megjele-
nõ oldalak méreteit. A lemezen vagy emailben

érkezõ ábrákat és illusztrációkat lehetõleg .tif
vagy .bmp formátumban kérjük; értelemsze-
rûen fekete-fehérben, minimálisan 150 dpi fel-
bontással, és a továbbítás megkönnyítése érde-
kében a kép nagysága ne haladja meg a végle-
ges (vagy annak szánt) méreteket. A közlemény
szövegében tüntessék fel az ábrák kívánatos
helyét.

6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a
közlemény végén, abc sorrendben adjuk meg,
a lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek
az irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások
a szövegben: (szerzõ, megjelenés éve). Ha azo-
nos szerzõ(k)tõl ugyanabban az évben több
tanulmányra hivatkozik valaki, akkor a közle-
ményeket az évszám után írt a, b, c jelekkel
kérjük megkülönböztetni mind a szövegben,
mind az irodalomjegyzékben. Kérjük, fordít-
sanak különös figyelmet a bibliográfiai ada-
toknak a szövegben, illetõleg az irodalomjegy-
zékben való egyeztetésére! Miután a Magyar
Tudomány nem szakfolyóirat, a közlemények
csak a legfontosabb hivatkozásokat (max. 10-
15) tartalmazzák.

7. Az irodalomjegyzéket abc sorrendben
kérjük.  A tételek formája a következõ legyen:

• Folyóiratcikkek esetében:
Alexander, E. O. and Borgia, G. (1976). Group
selection, altruism and the levels of organiza-
tion of life. Ann. Rev. Ecol. Syst. 9, 499-474

• Könyvek esetében:
Benedict, R. (1935). Patterns of culture.
Houghton Mifflin, Boston

• Tanulmánygyûjtemények esetén:
Von Bertalanffy, L. (1952). Theoretical models
in biology and psychology. In: Krech, D., Klein,
G. S. (eds) Theoretical models and personality
theory. 155–170. Duke University Press,
Durnham

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány
kefelevonatokat nem tud küldeni, de még az
elfogadás elõtt minden szerzõnek elküldi egy-
eztetésre közleménye szerkesztett példányát.
A tördelési munka során szükséges apró vál-
toztatásokat a szerzõ egy megadott napon  a
szerkesztõségben ellenõrizheti.


