Útmutató
a Hungarológiai Évkönyv munkatársai számára

Szerkesztőségünk a magyar mint idegen nyelv / hungarológia széles témaköréből vár
tanulmányokat, tankönyvelemzéseket, ismertetéseket stb. Évente megjelenő köteteinkben
(fel)kérésre közöljük a hungarológiai vonatkozású tudományos rendezvényeken megtartott
előadások teljes szövegváltozatait is.
Minden írást – rövid angol nyelvű összefoglalójával együtt (s azt természetesen angol
címváltozattal is ellátva) – elektronikus rögzítésben (számítógépes adathordozón vagy e-mail
küldeményhez csatolt RTF formátumban) kérünk. (Ha ábrákat, táblázatokat is tartalmaz,
kinyomtatott példányt is kérünk.)
Megújított formai követelmények:
– betűtípus: Times New Roman
– sortávolság: 1 (szimpla)
– szerző neve: kurzív és félkövér, középre zárva (16-os betűméret)
– cím: félkövér, középre zárva (16-os)
– szöveg: sorkizárással (12-es)
– bekezdés: 0,5-ös behúzással
– lábjegyzet (automatikus beszúrással számozva): sorkizárással (10-es)
– irodalom: sorkizárással, 0,5-ös függő behúzással (10-es) – az alábbi minta szerint:
Bartos Huba 2000. Az inflexiós jelenségek szintaktikai háttere. In: Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális
magyar nyelvtan 3. Morfológia. Akadémiai Kiadó, Budapest. 653–762.
Giay Béla – Nádor Orsolya (szerk.) 1998. A magyar mint idegen nyelv / hungarológia. Janus/Osiris,
Budapest.
Szili Katalin 2002. A kérés pragmatikája a magyar nyelvben. Nyr. 126/1: 12–30.
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fejezetcímek: kurzív és félkövér (14-es); további tagolásban: kurzív (12-es)
nyelvi példák (szövegben): kurzív
értelmi kiemelések: félkövér
hivatkozás szövegen belül: zárójelben a szerző(k) vezetékneve, évszám, oldalszám:
(Szili 2002, 12)
– hosszabb szövegbetétet alkotó idézetek és összefüggő példasorok: elkülönített
bekezdésben (10-es)
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AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA
magyarból mint idegen nyelvből is:
kommunikáció-központú általános nemzetközi nyelvvizsga;
szintjei és követelményei összhangban vannak a KER-leírásokkal;
Magyarországon pontot ér az egyetemi fölvételnél;
vizsgázóbarát, változatos feladatok;
nincs nyelvtani teszt és fordítási feladat;
a fogalmazáshoz szótár használható
Elfogadják:
a diploma kiadásához szükséges nyelvtudás igazolására,
ösztöndíjas pályázatokhoz, PhD-fokozathoz
További vizsganyelvek:
angol, német; francia, olasz, román, spanyol; bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb,
szlovák; héber
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