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Útmutató a Pisces Hungarici szerzői számára
(mintaként a Pisces Hungarici jelen kötete szolgál)
Bővebb tájékoztató itt érhető el: http://haltanitarsasag.hu/pisceshungarici_hu.php

Új formai előírások
A dolgozatokat Word doc formátumban, B5ös oldalbeállítással, mindenütt 2,5 cm
margóval készítsük, Cambria betűtípussal, szimpla sorközzel.
Cím. Magyar és angol nyelven is kérjük megadni a dolgozat legelején. (12‐es félkövér betűk,
kisbetűs írásmód, sorkizárva, a cím fölött hagyjunk 6 üres sort)
Szerző. A családnevet kiírjuk, a személynévnek csak a kezdőbetűjét adjuk meg (12‐es
betűméret). A nevek alatt a munkahelyet vagy a postacímet adjuk meg (9,5‐es betűméret,
szintén balra igazítva, dőlt betűkkel).
Társszerző. Csak olyan közreműködő személy neve tüntethető fel, aki ehhez hozzájárult.
Kulcsszavak (Keywords). Legfeljebb 5 olyan szó vagy kifejezés (magyarul és angolul is),
amely a címben nem szerepel. (9,5‐es betűméret, balra igazítva)
Abstract. Angol nyelven foglalja össze, hogy mikor, hol, mit vizsgált a szerző, mutassa be a
legfontosabb eredményeket és következtetéseket. (8‐as betűméret)
Kivonat. Az Abstract magyar nyelven, amelynek szintén rá kell férnie az első oldalra.
Szöveg. A betűméret 9,5 pontos legyen, kivétel ez alól a kivonat, a köszönetnyilvánítás és az
irodalomjegyzék (8‐as). A szöveges részben a bekezdések első sorának behúzása 0,5 cm, az
irodalomjegyzékben a függőbehúzás értékét állítsuk be ugyanilyen értékre. A sor beljebb
kezdését eredményező Tab billentyűt ne használjuk!
Ábrák és táblázatok. Fekete‐fehérben, doc formátumban kell beilleszteni a szöveg
megfelelő helyére. Az ábrákon és táblázatokon belül címet ne adjunk meg, annak helye az
ábra alatt, illetve a táblázat fölött van. Magyar nyelvű dolgozatokban az ábrák, táblázatok
címét és feliratait angolul is fel kell tüntetni.
Alcímek. Bevezetés vagy Introduction, Anyag és módszer vagy Material and methods,
Eredmények vagy Results, Értékelés vagy Discussion (félkövér betűk, 9,5‐es betűméret).
Köszönetnyilvánítás vagy Acknowledgement. Legfeljebb 5 sor (8‐as betűméret).
Irodalom vagy References. Az idézett munkák szoros ábécérendben, ezen belül
időrendben, sorszámozás nélkül kövessék egymást. Minden tételnek azt a részét kell dőlt
betűkkel kiemelni, amely néven a könyvtárban, vagy adatbázisban nyilvántartják. Tehát
könyvek és az időszaki kiadványok esetében a kötet címe legyen dőlt betűs, folyóiratban
megjelent cikkek esetében pedig a periodika neve. A folyóiratoknak a teljes nevét írjuk ki, a
kötet és füzetszámok közé / jelet tegyünk, majd a : után az oldalszámok kerüljenek, melyek
közé nagykötőjelet (–) tegyünk (8‐as betűméret).
A szövegközi hivatkozás módja: Tóth (1998) vagy (Tóth 1998), illetve Tóth (1998, 1999),
két szerző esetén Tóth és Szabó (2009) vagy (Tóth & Szabó 2009), kettőnél több szerző
esetén Tóth és munkatársai (2009) vagy (Tóth et al. 2009) formában történjék.
Ha a zárójelen belül több szerzőnek több munkáját is idézzük, akkor a (Tóth 1999, 2003,
Szabó 2001, 2002) forma alkalmazható.
Ha ugyanazon szerző(k) egyazon évben megjelent több cikkére is hivatkozunk, akkor
betűkkel különböztetjük meg azokat egymástól, például: Tóth (1998a), Tóth (1999b, 1999c).
Az irodalomjegyzékben szereplő hivatkozásokra példa:
Harka Á. (1998): Magyarország faunájának új halfaja: az amurgéb (Perccottus glehni Dybowski, 1877).
Halászat 91/1: 32–33.
Harka Á., Sallai Z. (2004): Magyarország halfaunája. Képes határozó és elterjedési tájékoztató. Nimfea
Természetvédelmi Egyesület, Szarvas, pp. 269.
Sallai Z., Vida A. (2010): A Szigetköz halai. In Gubányi A., Mészáros F. (eds.): A Szigetköz állattani értékei.
Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum, p. 111–128.

A dolgozat legvégén adjuk meg a szerző(k) teljes nevét az angol nyelvhasználat szerinti
sorrendben, továbbá zárójelben legalább egy, de maximum 3 e‐mail címet. (8‐as betűméret)

A kéziratok benyújtásának módja
Az ábrákat és táblázatokat is tartalmazó kéziratot a kívánt formába tördelve, egyetlen
csatolt doc fájlként kérjük beküldeni a Pisces Hungarici szerkesztőjéhez
(Harka Ákos: harkaa2@gmail.com).
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