
SzezktLztai
Lapunk színvonalának emelése, a felesleges többlet- 

m unka elkerülése és a  szerkesztés m egkönnyítése 
érdekében az alábbiakban adunk  tá jékozta tást a  szer
kesztés irányelveiről és a  kéziratok elkészítési mód
járól.

A cikkek kívánatos terjedelm e  (ábrákkal együtt} 
3—6 nyom tatott (15—30 gépelt) oldal. Nagyobb te rje 
delem  csak kivételes esetekben fogadható ed, de ilyen
kor a  szerkesztő bizottság fen n ta rtja  m agának a  jogot, 
hogy a cikket több részben közölje. A szerző m inden 
esetben a  teljes cikket köteles beküldeni akikor is, ha 
az esetleg több részben fog megjelenni.

A beérkező cikkek m egjelenési sorrendjére á lta lá 
ban azok beérkezési időpontja mérvadó, mégis — azok 
fontossága ak tualitása  figyelembevételével — a  szer
kesztő bizottság egyes cikkeket előre sorolhat.

Lapunk általában  csak első közlésnek  ad  helyet. 
A cikk beküldésével egyidejűleg a  szerző nyilatkozni 
tartozik, hogy a  cikk máshol még nem  je len t meg. 
Máshol m ár m egjelent cikkek közlését csak egészen 
különleges esetekben tesszük lehetővé.

V állalati vagy népgazdasági vonatkozásban bizal
mas adatok közléséért a  szerzőt terheli a  felelősség. 
Kérdéses esetekben a  szerzőnek feletteseitől a  cikkhez 
írásbeli engedélyt kell mellékelnie. Más szerzők m eg
állap ításait áb rá it stb. csak a  forrásm unka megjelölésé
vel szabad közölni.

A cikk m egjelenése nem  feltétlenül jelenti azt, hogy 
a szerkesztő bizottság annak m inden m egállapításával 
egyetért, ezért lapunkban helyt adunk szakm ai hozzá
szólásoknak, v itáknak  is.

A szakirodalom  rohamos mennyiségi növekedése 
következtében alapvető követelmény a  tömör, szabatos 
fogalmazás. Célszerű a cikkeket alcím ekkel tagolni, 
a  legfontosabb gondolatokat kurzív  szedéssel (a kéz
ira tban  aláhúzással) kiem elni. Levezetéseket nem  köz
lünk  teljes terjedelm ében. Szám ítási m ódszereket cél
szerű — miiként a levezetéseket is — csak a k iindu
lást és a  végeredm ényt megadva, szám példával is 
szem léltetni. Prospektusokból vett adatok, elnevezé
sek használatá t lehetőleg kerülni kell, vagy hivatkozni 
kell a  forrásm unkára.

A  szerkesztőség fen n ta rtja  m agának a jogot, hogy 
a  nyelv helyessége érdekében a  kéziratokban jav ítá 
sokat végezzen.

A SZÖVEG GÉPELÉSE

A cikkeket két példányban  kell beküldeni. Csak 
géppel, 25 soros (2-es sorköz, egy-egy sorban 50 le
ütés, 3—4 cm-es margó) oldalakon írt, tisztán  olvas
ható kéziratokat fogadunk el. A gépelt anyag első 
példányát és egy m ásolatot kérünk.

A cikk címe röviden, töm ören jellemezze a  ta r ta l
m at. A szerkesztő bizottság — szükség esetén — fenn
ta rt ja  m agának a  jogot a  cím m ódosítására.

Е»У"вёУ szakterületről teljes áttek in tést csak kivé
teles esetben közlünk. Á ltalában a tudom ányág m ár 
ism ert tételeihez csatlakozóan kell a  részletkérdéseket 
ism ertetni.

M inden cikkhez — külön oldalra gépelve — legfel
jebb 15—20 soros összefoglalót kell m ellékelni. Mivel 
ezt idegen nyelvre ford íttatjuk , itt különösen ügyelni 
kell a  világos, rövid m ondatokban történő fogalm a
zásra, valam int arra , hogy az összefoglalás jól fedje 
a tartalm at. (A ta rta lm i összefoglaló ne legyen a cím 
kibővített ismétlése.)

Egy oldalon legfeljebb három  szövegközti javítás 
engedhető meg, ez azonban nem  vonatkozik a betű
hibák javítására. A jav íto tt szöveg világos, jól olvas
ható legyen; ezért a hibás szót vagy betű t kék tin tával 
húzzuk á t és a helyeset ír ju k  föléje. A margóra jav í
tást írni tilos. Szavak vagy szövegrészek határozott 
áthúzással végrehajtott törlése nem  szám ít javításnak.

A KÉZIRAT RÉSZE

A  kézirat alábbi önállónak tekinthető  részeit mindig  
ú j oldalon kell kezdeni. A  kéz ira t önálló részei:

1. A  c ikk címe és összefoglalója am elyeket a  kéz
ira t első lap jára  (lapjaira) kell írni és ké t példányban  
kell benyújtani. A  címet a  lap felső szélétől 5 cm -re 
kell kezdeni. A cím legyen rövid, de adjon tájékozta
tá s t a  cikik tárgyáról. A cím alá  egy sor kihagyásával 
kerü l a  szerző(k) neve és m unkahelyének neve (nem 
a  név rövidítése!) és székhelye, valam in t a  szerző(k) 
lakcím e (ez u tóbbira az adólevonási rendelkezések 
m egtartása m ia tt van szükség).

További egy sor kihagyása u tán  kezdjük a cikk ösz- 
szefoglalóját, am elyet a  kézirat nyom dai előkészítésé
vel egyidejűleg orosz, ném et vagy angol nyelvre 
ford ít a szerkesztőség. Az összefoglalónak legfeljebb 
20 sorban a cikktartalom ról kell az  olvasót tá jékozta t
nia, ezért legyen tömör, de a  lényeget kidomborító. 
K erüljük  az előzmények, a  cikk tárgyát képező vizs
gálatokat kezdeményező és az azokon részt vevő sze
mélyek (vállalatok, intézm ények) felsorolását, a feles
leges jelzők és szóvirágok használatát és a  cím kibőví
te tt ism étlését. Fogalm azáskor gondoljunk anra, hogy 
a  m agyar nyelvet nem  ism erő szakem ber csak az ide
gen nyelvű összefoglaló a lap ján  tud ja  eldönteni, hogy 
a cikk érdekli-e vagy sem?

Valam ilyen rendezvényen (konferencián, ankéton  
stb.) tartott, illetve annak  rendezőségéhez benyújtott 
előadás vagy annak  felhasználásával készített cikk 
kézirata  esetében lábjegyzetben közölni kell a rendez
vény megnevezését, helyét, időpontját és a rendező 
szeirv(ek) (egyesület, intézm ény) nevét.

2. A  c ikk szöveges része, am elyet a  korábban em lí
te tt módon folytatólagosan oldalszámozva, az aláb
b iak ra  figyelemmel kell le írn i:

a) A  cikk önállónak tekinthető részeit kívánatos cí
mekkel, alcím ekkel ellátni, és a  cikket így fejezetekre  
és alfejezetekre tagolni. Ez megkönnyíti az olvasó 
tájékozódását a cikk tartalm áró l, a  cikk m egértését és 
a  m ondanivaló em lékezetbe vésését.

b) A  m agyar helyesírás szabályaiban felsorolt, vala
m int a  nem zetközi tudományos irodalom ban használa
tos (pl. a  mértékegységek, az elem ek és vegyületek 
stb. jelölésére használt) rövidítéseken kivül a  félre
érthető és az egyéni, önkényesen választott rövidítése
ket kerülni kell. Ha ilyenek használata indokolt, akkor 
ott, ahol az a  szövegben először fordul elő, a  rövidí
tést értelm ezni kell.

M indenhol az  Sí-rendszer m értékegységei haszná
landók (lásd: „Fizikai mértékegységek neve, je le és 
mértékegysége” című szabvány MSZ 4909/—11—70). 
Az elemek, vegyületek, ásványok stb. helyes írására 
Erdey-Grúz: A  magyar kém iai elnevezés és helyesírás 
szabályai (1—3. kötet. Bp. Akadém iai Kiadó. 1972— 
1974.) irányadó.

A  betűszók és szóösszeírások (pl. ENSZ, NIM, 
OBF, OVIT, OÉÁ, ÁBBSZ stb.) teljes szövegét első 
előfordulásuk helyén zárójelbe téve le kell írni. Azok 
jelentését ugyanis nem  m inden olvasó ism eri, külföldi 
olvasónak érthetetlenek és idegen nyelvre lefordítha- 
tatlanok.
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c) A  képletek írására különös gondot kell fordítani. 
A bonyolult és a  sok, géppel nem  írható betű t ta r ta l
mazó képleteket célszerű jól olvasható kézírással be
írni (szabályos betűkkel berajzolni]. A képletek és 
egyenletek közül az oldal jobb oldalán csak azokat je 
löljük meg, am elyekre a szövegben, a továbbiak során 
a  sorszám megjelölésével hivatkozunk. A képlet és 
sorszám közötti helyet kipontozni nem  szabad.

A szorzás jele általában a tényezők közé, a sor fél
magasságában ik ta to tt pont. A szorzás jelét csak a k 
kor kell kitenni, ha a  két szomszédos tényező tört, ha 
ezzel zárójelet takaríthatunk meg és ha számtényező
ket kell egymástól elválasztani. Egyébként elegendő a 
tényezőket üres betűhelyek kihagyásával egymás m el
lé írni.

d) Mind a  képletekben, mind a  szövegben előfor
duló és géppel nem  írható betűket és írásjeleket meg
nevezésükkel a  margón is tüntessük fel (pl. a =  görög 
alfa). Ugyanez vonatkozik a  géppel írható, de esetleg 
félreérthető betűkre és számokra. Pl. 0 (nulla) vagy 
О (nagy betű), x (csillag) vagy (szorzás jele) vagy 
x (betű). Ha az írógépen nincs gömbölyű zárójel, he
lyette törtvonal csak akkor írható, ha az sem m ikép
pen nem érthető félre (képletekben m indig gömbölyű 
vagy/és rajzolt zárójelet kell használni. Egyébként a 
zárójelet mindig utólag kézzel kell berajzolni. Ugyan
csak rajzolni kell a  képletekben vagy a  szövegben va
lamilyen mennyiség jelölésére használt kis l betűt, 
am ely egyébként könnyen 1 (egy) számjegynek olvas
ható.

e) A z  irodalomjegyzékben  sorszám m al ellátva fel
sorolt forrásokra a szövegben úgy utaljunk, illetve h i
vatkozzunk, hogy az idézet vagy utalás végén, a  szö
veg megfelelő helyén tegyük szögletes zárójelbe a vo
natkozó irodalmi forrás számát, a  következő példák 
szerint: [3]; (Vö. [4] p: 32—40.); [2, 5, 8], [3—7]. K e
rü ljük  az ilyen jellegű hivatkozásokat: „a [8] irodalom  
sz e r in t. . . ” ; „az [5] irodalom ban olvasható ..

/) Ha a cikkben legfeljebb öt lábjegyzet fordul elő, 
a  lábjegyzeteket annak az oldalnak az a ljá ra  gépel
jük  (a 25 soron bedül), ahol a rra  a  szövegben utalás, 
illetve jelzés van. A lábjegyzet jele a szövegben felső 
indexbe ü tö tt jel vagy sorszám. A „Lábjegyzet” szót 
és szám át vagy jelét az elé a sor elé kell írni a  m ar
góra, am elyikben az illető lábjegyzet szám a vagy jele 
van. A lap  a lján  a  lábjegyzet első sorával azonos sor
ban a  m argóra szintén leírjuk  a  lábjegyzet szót.

Ötnél több lábjegyzet esetén a  lábjegyzeteket a  szö
vegben sorszámmal jelöljük, és a kézirat végén (lásd 
az 5. pontot) a  lábjegyzeteket jegyzékbe foglaljuk.

g) I tt  h ívjuk fel a  figyelmet arra, hogy a táblázato
kat és az ábrákat nem  szabad a cikk szöveges részébe 
illeszteni. Éppen ezért azokat m indig (még ha csak 
egy-egy is van belőlük) sorszám m al kell ellátni és he
lyüket a lap bal margóján, a szöveg megfelelő helyén 
kell megjelölni (pl. 1. ábra; 4. táblázat).

3. A z irodalomjegyzék azoknak az irodalm i fo rrá
soknak a felsorolása, am elyeket a szerző a cikk írásá
hoz felhasznált, vagy am elyekre a  szövegben utalt.

A cikk végére kerülő jegyzék elé címként többnyire 
elegendő annyit írn i: Irodalom. Az egyes tételeket lá s
suk ed sorszámmal (de ne tegyünk a szám után pon
tot), és a számot tegyük szögletes zárójelbe. A jegy
zék tételeinek sorrendjét többnyire a szövegben való 
hivatkozás szabja meg. A tételek felsorolása a  szerzők 
nevének betűrendje szerint csak nagyon bőséges b ib
liográfia esetén indokolt.

A jegyzeteknek az itt  feltün tete tt sorrendben kell 
az irodalmi forrás alábbi adatait tartalmaznia:

a szerzőik) neve (csak a  vezetéknév és a  keresztnév 
(-nevek) kezdőbetűje); idegen szerző esetén a  vezeték
név és a  keresztnév kezdőbetűje közé vesszőt teszünk; 
ha a  szerzők szám a három nál nem  több, akkor vala
mennyi szerző nevét fel kell tüntetni, és az egyes ne
veket gondolatjellel kell elválasztani; három nál több

szerző esetén az első szerző neve mellé azt kell írni: 
és szerzőtársai;

a könyv vagy c ikk  (tanulm ány stb.) címe eredeti 
nyelvén;

könyv esetében: a  kiadás szám a (ha nem  az első k i
adásról van szó), több' kötetes mű esetében a kötet 
száma, a  megjelenés helye és éve, a kiadó neve (eset
leg terjedelm e, azaz oldalainak száma pl.: 387 p.) 
vagy annak az oldalnak a  szám a (pl.: p : 225.), melyre 
a  szerző kifejezetten hivatkozni akar);

folyóiratok esetében  a  folyóirat teljes címe, évfo
lyama, illetve kötete, a  megjelenés éve és az évfolya
mon belüli sorszáma, valam int a cikk terjedelm e (ol
daltól oldalig, pl.: p : 304—317.);

szabvány esetében  a  kiadvány nyelvén és írásm ódján 
kell közölni a  szabvány

— jelét és számát, teljes címét,

— hatályba lépésének keltét (vagy megjelenésének 
időpontját).

Ha a  szerző egy általa felhasznált forrásm unka iro
dalomjegyzékében ta lá lt ada tra  hivatkozik — anélkül, 
hogy az eredetit lá tta  volna —, akkor elegendő az ott 
ta lá lt adatokat közölni. Ilyen esetben az adatok után 
n. v. (non vidi =  nem  láttam ) rövidítést kell írni.

Az irodalomjegyzék helyes összeállításában segítenek 
az alábbi példák:
[1] Scheffer V.: Geofizikai kutatómódszerek. Nehéz

ipari Könyv- és Folyiratkiadó Vállalat, 1951.

K ét vagy több szerző esetén a  nevek között hosszú 
kötőjelet alkalm azunk.
[2] Demeter J.— Szabady J.— Sztandtner F.: Villamos

gép gyártástechnológiája. I. Kötet. Tankönyv- 
kiadó, 1952.

Idegen szerzők esetén a  szerzők családneve után 
vesszőt teszünk.
[3] Beckmann, W —Schwenk, W.: Theorie und P ra 

xis der elektrochemischen Schutzverfahren. 
Verlag Chemie GmbH Berlin, 1971.

[4] Bonnar, R. U —Dimbat, M.—Stross, F. H.: Number
average molecular weights. Intersci. N. Y.; 1958.

[5] Éjgelesz, R. M.: Razrusenie gornüh porod pri
burenii. N edra Moszkva, 1971.

b) Folyóiratok esetében  a  szerző nevét illetően a  
fentiek szerint kell eljárni. A cikk cím ét ez esetben 
is eredeti nyelven kell megadni, de az évszámot a  
leírás végén zárójelbe tesszük.
[6] Riley, H. G.: A short cut to stabilized gas well

productivity. J. Pet. Tech. 5 5537—42 (1970).

Az orosz szövegeket betű szerin t (nem kiejtés sze
rint) kell átírn i, A kötetszám ot kettős aláhúzással (3), 
a  folyóirat szám át egyes aláhúzással (11) adjuk meg. 
Az oldalakat lehetőleg -tói -ig ajánlatos feltüntetni 
hosszú kötőjellel (32—6, 46—52, 114—6, 118—22 196— 
203).

Ha azonos nevű, de más más országban megjelenő 
folyóiratról van szó, a  folyóirat megnevezése után 
zárójelben meg kell adni a  megjelenés helyét is, pl. 
N afta (Zagreb), vagy N afta (Katowice). Ha egy éven 
belül a  folyóirat kötetszám a változik, pl. World Ód
ból egy évben két kö te t jelenik meg 1-tőí 7-ig terjedő 
számmal, akkor legcélszerűbb a hónapot k iírva meg
adni. Pl. World Oil, December 39—46 (1972),

c) Egyéb kiadványok:

[8] MSZ 13 802.
[9] Strádi G.: Jelentés a  propán-butángáz tűzoltói k í

sérletekről. BM—TOP 2219/7Ú. számú téma. Bp. 
1970. IX. 17.

[10] Operating and service m anual of vapor pressure
osmometer. Hewlet-Packard.

Amennyiben a szerző irodalmi forrásm unkákat nem
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sorol fel, az irodalom jegyzék helyett kérjük  a r ra  vo
natkozó nyilatkozatát, hogy a  cikk írásakor ilyeneket 
nem  vett igénybe.

4. Az „Ábr aaláír ások” a  sorszámozott ábrák  alá 
nyom tatandó ábracím ek jegyzéke. Ha az ábrához a  
szövegben kellő m agyarázat olvasható, és a szerző 
ezért a  szöveges ábracím eket feleslegesnek ta rtja , akkor 
az „Á braaláírások” feliratú  jegyzék az ábi'ák külön 
sorokiba ír t sorszámból áll. P l . :

1. áb ra
2. áb ra
3. ábra
4. áb ra

A jelm agyarázatban meg kell ism ételni az ábrán  
használt betű- vagy szám jeleket.

M áshonnan á tve tt áb rák  csak a forrás m egjelölésé
vel közölhetők.

5. A „Lábjegyzetek” cím ű jegyzékben (ha ilyen ké
szítése szükséges.) a  sorszám ozott lábjegyzetek elé ír 
juk, hogy a kézirat hányadik oldalához tartozik  a láb 
jegyzet. Pl.:

3. oldalhoz 1H azánkban nem  használatos.
8. oldalhoz ..............„.... ......................... ..... ........................... .
............................. 101 k ará t — 0,2 g

6. A kézirat következő részét a  „táblázatok” képe
zik, am elyeket táb lázatonként külön-külön lap ra kell 
gépelni. Táblázat form ájában készítsünk m inden 
olyan kim utatást, adatfelsorolást, am ely a  nyom tatott 
szövegben a  hasáb (oldal) a lján  nem  szakítható meg, 
tehá t kívánalom , hogy teljes egészében ugyanarra az 
oldalra kerüljön.

A táblázatokat arab  szám okkal számozzuk meg (a 
táb lázat jobb felső sarkán) abban a sorrendben, aho
gyan egym ást a szövegben követik. A táb lázatokat 
célszerű címmel ellátni, és az t a  táb lázat fölé kell írn i:

A sortávolság a táblázatokban nem  lehet kisebb, 
m in t másfeles. Ezért nagyobb táblázatokat célszerű 
A3 m éretű  pap írra  gépelni. Ü gyeljünk arra, hogy a 
fejrészbe és az első függőleges, ún. „vezéroszlopba” ír t 
szöveg is világosan olvasható és érthető  legyen (lásd: 
A kézirat részei 2/b és 2/d pontját). A kinyom tatott 
táb lázat lapunk  oldalának tükörm éretét nem  halad
ha tja  meg, ezért az álló táb lázat szélessége 100, a  fek
vő táblázaté pedig 150 leütésnél nem  lehet több. Ha 
a táb lázat szélessége ezeket az értékeket, sorainak szá
m a pedig az 50-et m eghaladja, a szerző a  táblázatot 
több részre vagy több oldalasra készítse, és azokat 
lássa el olyan jelöléseikkel, hogy összetartozásuk félre
érthe tetlen  legyen.

7. A kézirat gépelt része u tán  sorolandó áb rákat le
hetőleg a  közlésre szánt m éretben készítsük el. A ra j
zokat a  szerkesztőség átra jzo ltatn i nem  tudja, így 
csak pauszrajzokat áll m ódunkban elfogadni.

A fényképfelvételekből jól exponált, fényes, fehér 
papíron készített tiszta, gyűretlen, 6 x 9 ,  9 x 13 vagy 
9 x 18 cm m éretű  m ásolatokat kérünk küldeni. (Gem
kapoccsal ne rögzítsük a  fényképeket egymáshoz vagy 
papíroshoz, m ert a gemkapocs okozta gyűrődés nyo
mot hagy a klisén.) Ha a fényképen  a  szöveghez 
kapcsolódó szám - és betűjelzések vagy egyéb jelölések 
fe ltüntetése szükséges, akkor a fényképeket ké t pél
dányban  kérjük  beküldeni: az egyiket jelölések nél
kül, a  m ásikat a szükséges jelölésekkel elláva. A 
nyom da részére a tiszta példányon mi készítettjük  el 
a  jelöléseiket.

A  fényképeket papírra ragasztani tilos!

A z  ábrák (rajzok, fényképek) hátoldalán (a fényké
pekre puha grafitceruzával) a szerző(k) nevét és az 
ábra szám át fe l kell tüntetn i. Am ennyiben az áb rá
ró l félreérhetetlenül nem  állapítható  meg, hogy me
lyik az alja, illetve te te je  (lába, ill. feje), ezt is az 
áb ra  háto ldalán  kell jelölni.
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