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Formai követelmények 
a STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA folyóirathoz 

benyújtandó kéziratok készítéséhez 
 

Preparing and submitting a manuscript 
to the journal 

STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA 
 

A STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA folyamatos sorszámozású, általában 
50–100 oldal terjedelm� füzetek formájában megjelen� folyóirat. F� célja azoknak a 
dolgozatoknak a megjelentetése, amelyek valamilyen formában (pl. a téma vagy a szerz� 
révén) kapcsolódnak a magyarországi szitaköt�-kutatás bármelyik ágához vagy 
témájához. A folyóirat szabálytalan id�közökben jelenik meg, els�sorban a beérkezett 
anyagok mennyiségét�l függ�en. 

A folyóirathoz kapcsolódó Supplementum-sorozat a nagyobb terjedelm� és átfogó 
jelleg� tematikus dolgozatok közlésére nyújt lehet�séget. 
 

Az általános kutatási eredményeket közl� tanulmányok mellett három más típusú 
dolgozatot is elfogadunk és megjelentetünk: (1) áttekint� m�vek (elméletileg fontos, átfogó 
témák eredeti és/vagy kritikai beszámolója, ami rámutat tudásunk hézagaira, s 
javaslatokat tesz a jöv�beli kutatásokra); (2) rövid közlemények (egy kis kerek téma tömör, 
de teljességre törekv� beszámolója, ami nem fog szerepelni kés�bbi publikációkban); (iii) 
el�zetes kutatási beszámolók (rövid jelentés egy olyan munkáról, ami elérte azt a szintet, 
hogy a témakörben való el�rehaladás ezeknek az eredményeknek az elérhet�ségén múlik 
ugyanazon a területen dolgozó más kutatók számára). 

A folyóiratban van egy ’A szitaköt�kr�l – Túl az odonatológián’ (’About dragonflies – 
Beyond odonatology’) rovat, amiben lehet�ség van olyan szitaköt�kkel kapcsolatos 
információk közlésére, amelyek a rokon tudományok, a m�vészetek, a technika m�vel�i 
által közvetített érzéseket, gondolatokat és alkotásokat teszik közkinccsé. 

A folyóirat lehet�séget biztosít a részben vagy egészében odonatológiai témakör� 
doktori (PhD) értekezések téziseinek megjelentetésére. 

A folyóiratban sor kerülhet részben vagy egészében odonatológiai témájú könyvek, 
ill. a szakterület fejl�dése szempontjából kiemelt jelent�ség� cikkek ismertetésére. 

Végül a folyóirat helyet kíván biztosítani az odonatológiával összefügg� szakmai 
hírek (pl. alapítványok közhasznúsági beszámolói, pályázati felhívások) közzétételére is. 
 

A folyóiratot az AGRION 2000 Oktató, Kutató és Szolgáltató Betéti Társaság 
(AGRION 2000 Bt.) adja ki. 
 

A kéziratokat kérjük az alábbi e-mail címre eljuttatni: 
devai.gyorgy@science.unideb.hu, 
vagy esetleg postai úton az alábbi címre: 
AGRION 2000 Bt., 4033 Debrecen, Zelizy Dániel u. 18. 
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Minden beérkez� anyagról visszajelzést küldünk. Amennyiben nem kapja meg a 
visszajelzést, érdekl�djön a szerkeszt�bizottságnál! 
 

A Studia odonatologica hungarica minden szerz�t�l elvárja az alábbi szabályok 
szigorú betartását: 
� a kézirat a szerz�(k) eredeti munkája legyen, nem pedig részben vagy egészben más 

szerz�k munkája vagy bármilyen saját korábbi munkájuk másolata; 
� a kézirat csak a Studia odonatologica hungarica folyóirathoz legyen benyújtva, ne 

legyen máshol közölve, elfogadva vagy bírálat alatt; 
� a kéziratban ne legyen semmi olyan tartalom, ami sért�, gyalázkodó, rágalmazó, 

obszcén, csalásra utaló vagy illegális. 
 

A f�szerkeszt� a cikk áttanulmányozása után a lektor(ok), ill. a szerkeszt�bizottság 
véleményének ismeretében közli a szerz�kkel, hogy a cikket a Studia odonatologica 
hungarica elfogadja-e, s amennyiben igen, javítását vagy kiegészítését kéri-e. A szerz�k 
számítsanak arra, hogy a beküldött szöveget a szerkeszt�bizottság és a f�szerkeszt� 
véglegesnek is tekintheti, így utólagos betoldásokra nem lesz módjuk, s a fel nem 
fedezett, vagy a fel nem fedezhet� hibákért a szerz�ket terheli a felel�sség. 
 

Általános útmutatás 
 
� A dolgozat MS Word szoftverrel készüljön. Amennyiben már 2007-es vagy újabb 

Office-t használ, kérjük az elküldött anyag formátuma a korábbi, 2003-as verzió .doc 
formátuma legyen (tehát ne docx). 

� Kérjük a következ� technikai információk szigorú betartását. Papírméret A4, tájolás 
álló, bet�típus ARIAL, bet�méret 12 pt, sorköz szimpla, igazítás sorkizárt. A kivételeket 
a „Stílusbeli útmutatás” részben jelöltük. 

� Kérjük, hogy a kéziratba az ábrákat és a táblázatokat ne illesszék be, azoknak csak 
a kívánatosnak tartott helyét jelöljék (IDE KERÜL AZ 1. TÁBLÁZAT), mivel ez a 
végleges szerkesztésnél kissé módosulhat. A táblázatokat és az ábrákat egyértelm�en 
elnevezve a dokumentum végére kérjük beilleszteni, az ábrákat külön-külön file-ban 
.jpg .jpeg .png, tif formátumok valamelyikében. A táblázatok és az ábrák feliratait 
szintén a dokumentum végére kérjük beilleszteni. 

� Az ábrák (beleértve a fényképeket, térképeket is) és a táblázatok eredetiek 
legyenek. Indokolt esetben lehet�ség van mások alkotásainak egészben vagy részben 
történ� átvételére is, ezt azonban az ábra vagy a táblázat felirata után – kerek 
zárójelbe téve – minden esetben és teljes egyértelm�séggel jelölni kell. Ha az alkotást 
teljes egészében vesszük át, akkor mindenképpen rendelkezni kell a szerz�, továbbá 
sok esetben a kiadó el�zetes írásbeli engedélyével. Ha ez rendelkezésre áll, akkor a 
forrás (személy vagy dokumentum) megnevezése után a ’… szerint, … engedélyével’ 
formulát kell használni. Ha az átvétel csak részleges, akkor nem szükséges engedélyt 
beszerezni, s a forrás megnevezése után a ’… nyomán, módosítva’ kifejezést kell írni. 
Nem saját készítés� fényképek közlése csak a fényképet készít� (személy vagy 
intézmény, mint pl. MTI) engedélyével lehetséges, s ennek birtokában a készít� neve 
után személy esetében a ’… felvétele’ szó, intézmény esetében pedig az ’… archívum’ 
szó írandó. 

� A kéziratok nyelve magyar vagy angol lehet. Mindkét nyelv esetében az absztrakt és a 
kulcsszavak angol nyelv�ek. 
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o Magyar nyelv választása esetén lehet�ség szerint kérjük a cikk érdemi eredményeit 
tartalmazó angol összefoglalás elkészítését is. A táblázatok és az ábrák angol 
feliratozásának elkészítése a magyar nyelv� cikkeknél kötelez�.  

o Angol nyelv választása esetében a cikk érdemi eredményeit tartalmazó magyar 
nyelv� összefoglalást szintén kötelez� készíteni. 

� A kézirat összeállításánál a következ� sorrendet kérjük tartani: címoldal (magyar cím, 
szerz�k, affiliációk magyarul, angol cím, szerz�k, affiliációk angolul, absztrakt, 
kulcsszavak), szövegtörzs, köszönetnyilvánítás, irodalomjegyzék, esetleges 
függelékek, továbbá a táblázatok felirataikkal [ez utóbbiak külön oldal(ak)on)] és az 
ábrák felirataikkal [ez utóbbiak is külön oldal(ak)on]. 

� A szövegtörzs lehet�ség szerint az alábbi felépítést kövesse: Bevezetés, Anyag és 
módszer, Eredmények, Eredmények értékelése (vagy az utóbbi kett�t összevonva: 
Eredmények és értékelésük), Összefoglalás. 

� Az oldalak számában nincs megkötés, viszont a terjedelem legyen összhangban a 
tartalommal. 

� Kivonat (Abstract) sorok legnagyobb száma: 30. 
� Kulcsszavak (Key words) legnagyobb száma: 10. 
� A keresés megkönnyítésére a kulcsszavak között szerepeljen a „dragonfly” vagy az 

„Odonata”, kivéve ha a címben szerepel. 
� A fejléc elkészítését és az oldalszámok beillesztését hagyja a szerkeszt�re. 
� Címsorstílust és egyéb el�re beállított stílust ne alkalmazzon. 
� A Tab és a Caps Lock billenty�ket ne használja. 
� Az egyes fajok latin elnevezését kérjük d�lt bet�vel szedni (az auctor nevét és a leírás 

évszámát viszont nem). A fajok latin nevének els� említésénél az auctor és az évszám 
megjelölésére figyeljen (hacsak egy kés�bbi táblázatban ez nem található meg). Az 
auctor nevénél és a leírás évszámánál az írásmód és a zárójelezés szabályait tartsa 
meg! 

� A személyneveket mindenütt és minden esetben teljes terjedelmükben nagybet�kkel 
írja. 

� A képletekben alsó, ill. fels� indexet használjon, emelt vagy süllyesztett sorokat ne. 
� Ne alkalmazzon az el�z� három pontban említetteken kívül semmilyen más kiemelést, 

mint pl. KIS KAPITÁLIS, félkövér, d�lt (kivéve a fajnevek!), r i tkítás, NAGYBET�S 
(kivéve a személynevek!), vagy ezek kombinációi. 

� A szövegen belül köt�jelet csak oda tegyen, ahol a szóösszetételek, a számok utáni 
ragok, vagy más esetek miatt valóban szükséges, és azoknak az áttördelés után is 
maradniuk kell. 

� Gondolatjelként, illetve két tulajdonnévb�l álló szókapcsolatok (pl. Körös–Maros 
Nemzeti Park) esetén használjon "hosszú köt�jelet" (a "ctrl" és a numerikus 
billenty�zeten található "-" billenty� együttes leütésével, vagy szimbólumként való 
beillesztéssel). 

 
Stílusbeli útmutatás 

 

Oldalbeállítás 
Margók: Fels� margó: 3 cm. 

Alsó margó: 2,5 cm. 
Bal margó: 2 cm. 
Jobb margó: 2 cm. 

Papírméret: Papírméret: A4. 
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Él�fej, él�láb: Él�fej: 1,7 cm. 
Él�láb: 0 cm. 

Bekezdések behúzása: 1,25 cm. 
Címoldal 

Fejléc Szerkeszt�k töltik ki. 
Magyar cím Félkövér, nagybet�s. 
Szerz�(k) Félkövér, nagybet�s, több szerz� esetén az egyes szerz�k 

közé gondolatjelet téve 
(minta: DÉVAI GYÖRGY – MISKOLCZI MARGIT). 

Affiliáció(k) Minden esetben meg kell adni a szerz�(k) pontos 
elérhet�ségét (munkahely vagy lakhely). Ha a szerz�k címe 
nem azonos, akkor a címek elválasztása gondolatjellel 
történik, s a megkülönböztetés a szerz�nél és a címénél is 
fels� indexbe írt arab számmal történik. 
A kapcsolattartó szerz�t új sorba írva kell megadni: 
’Kapcsolattartó szerz�: név (e-mail cím)’. 

Angol cím Behúzás: 2,5 cm. 
Bet�típus: 11 pt, félkövér, nagybet�s. 

Szerz�(k) (angol 
formátum!) 

Behúzás: 2,5 cm. 
Keresztnév a családnév elé monogram formában írva. 
Bet�típus: 11pt, félkövér, nagybet�s, 
több szerz� esetén a szerz�k között gondolatjellel 
(minta: GY. DÉVAI – M. MISKOLCZI – L.J. SZABÓ). 

Angol affiliáció(k) Behúzás: 2,5 cm. 
Bet�típus: 11 pt. 
A magyarhoz hasonlóan, de angol formának megfelel�en. 
A kapcsolattartó szerz�t új sorba írva kell megadni: 
’Corresponding author: név (e-mail cím)’. 

Absztrakt Behúzás: 2,5 cm. 
Bet�típus: 11 pt. 
ABSTRACT – ’szövegrész’ 
Maximális hossz: 30 sor (törekedni kell, hogy a kivonat 
minél rövidebb és informatívabb legyen, 
angol összefoglalás hiányában hosszabb, de legfeljebb 
30 soros kivonat is elfogadható). 

Kulcsszavak Behúzás: 2,5 cm. 
Bet�típus: 11 pt. 
Key words: ’kulcsszó 1’, ’kulcsszó 2’. 
Kulcsszavak maximális száma: 10. 

Szövegtörzs 
Fejezetcímek 1. Bevezetés 

A fejezetek és az alfejezetek is sorszámozottak, 
kivétel az ’Irodalom’ fejezet, aminek nincs sorszáma. 
A fejezet- és alfejezetcímek egységesen 
félkövér bet�vel írandók. 

Szövegtörzs Behúzás: els� sor, 1,25 cm. 
Irodalom Behúzás: függ�, 1,25 cm. 

Táblázatok és ábrák 
Táblázatok Nem haladhatják meg a tükörméretet! 
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Bet�típus: arial, minimum 8 pt. 
Táblázatok feliratai Bet�típus: arial, minimum 8 pt. 

A táblázatfeliratok a táblázatok fölé kerüljenek 
és külön sorba írandók! 
1. táblázat 
’Táblázat felirat.’ 
Table 1 
’Angol táblázat felirat.’ 
Minden táblázathoz szükséges angol felirat is. 

Ábrák Nem haladhatják meg a tükörméretet! 
Kizárólag fekete-fehérek lehetnek. 

Ábrák feliratai Bet�típus: arial, minimum 8 pt. 
Az ábrafeliratok az ábrák alá kerüljenek! 
1. ábra 
’Ábrafelirat.’ 
Fig. 1 
’Angol ábrafelirat.’ 
Minden ábrához szükséges angol felirat is. 
Ábráknak kell tekinteni a fényképeket és a térképeket is! 

Szöveg közötti irodalmi hivatkozások 
(csak utalásként zárójelbe téve, vagy a szöveg részeként zárójel nélkül) 

Egy szerz� esetén (CORBET 1999), ill. CORBET (1999)  
Két szerz� esetén (CONCI és NIELSEN 1956) vagy (CONCI & NIELSEN 

1956), 
de következetesen csak az egyik forma, ill. 
CONCI és NIELSEN (1956) 

Több szerz� esetén (JÖDICKE et al. 2004), ill. JÖDICKE és munkatársai (2004) 
Szerz� hiánya esetén (AQEM Consortium 2002), ill. AQEM Consortium (2002) 

Egy vagy több szerz� 
ugyanabban az 
évben megjelent több 
munkája esetén 

A mindig kiírt évszám után bet�kkel elkülönítve az ábécé 
bet�sorrendjének megfelel�en, mint pl. (CORBET 1959a, 
1959b), ill. CORBET (1959a, 1959b), vagy (SUHLING et al. 
2010a, 2010b), ill. SUHLING és munkatársai (2010a, 
2010b). 
Az irodalomjegyzékben az adott m�vet ugyanezzel a bet�vel 
kell jelölni, a bet�t közvetlenül az évszám után írva. 

Kéziratokra történ� 
hivatkozás 

Számos esetben szükség lehet arra, hogy olyan 
írásm�vekben lév� információkra hivatkozzunk, amelyek 
csak kéziratként állnak rendelkezésre (azaz a publikáció 
hivatalos kritériumainak nem felelnek meg). Az ezekre 
történ� szöveg közötti hivatkozás a nyomtatott m�vekével 
teljesen azonos módon történik, a kéziratra történ� utalást 
az irodalomjegyzékben kell megtenni. 

Szóbeli közlésre 
történ� hivatkozás 

Komoly indok esetén lehet�ség van arra is, hogy ún. szóbeli 
(írott formában csak részlegesen vagy egyáltalán nem 
dokumentált) információkra történjen hivatkozás. Ha 
nyilvános fórumon (pl. konferencián, el�adóülésen, 
poszterszekcióban) elhangzott vagy bemutatott, de 
valamilyen formában dokumentált információt kívánunk 
idézni, akkor a hivatkozás a teljes terjedelmükben 
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nyomtatásban megjelent munkákéhoz hasonlóan történik, s 
az információ forrását az irodalomjegyzékben is 
szerepeltetni kell (lehet�leg a kivonatkötet, vagy ennek 
hiányában a programfüzet alapján). A minden írásos 
dokumentációt nélkülöz� magánbeszélgetés keretében 
kapott információra történ� hivatkozást viszont az 
irodalomjegyzékben nem kell feltüntetni, csak a szövegben 
kell kerek zárójelbe téve jelezni, az információközl� személy 
teljes nevének, a szóbeli közlés tényének és évszámának 
feltüntetésével (pl.: TÓTH SÁNDOR szóbeli közlése, 2012). 

 
Irodalomjegyzék 
Kérjük, gy�z�djön meg arról, hogy a szövegtörzsben idézett minden m� szerepel-e 

az irodalomjegyzékben (és fordítva is!). Az irodalomjegyzék összeállításánál ne 
használjon referenciakezel� szoftvereket, mint például EndNote, Zotero, Mendeley. 

Az irodalomjegyzékben semmiféle saját kiemelést (pl. d�ltbet�, ritkítás, aláhúzás) 
ne alkalmazzon (kivétel a személynevek nagybet�s írásmódja), ill. az idézett m� címében 
eleve meglév� kiemelések (mint pl. a fajnevek d�ltbet�s írásmódja). 

Általános tudnivalók a közlemények egyértelm�en azonosítható feltüntetéséhez: 
� SZERZ�(K) neve(i) végig nagybet�vel (szigorúan az adott m�ben szerepl� 

írásmóddal!), el�l a vezetéknevek, majd idegen nyelv� m�veknél vessz�t követ�en 
(magyar nyelv� m�veknél viszont vessz� nélkül) a keresztnév(ek) rövidítése(i) (több 
keresztnév esetén szóköz nélkül), több szerz� esetén a szerz�k gondolatjellel 
elválasztva; 

� ha a m�vet szerkesztették, akkor ennek a ténynek a feltüntetése kerek zárójelben a m� 
megjelenésének nyelvén, rövidítve [pl. magyar: (szerk.), angol: (edit.), német: (hrsg.)]; 

� megjelenés évszáma, majd utána kett�spont; 
� a m� címe, teljes mértékben a közlés eredeti írásmódjának megfelel�en (itt még a 

nyilvánvaló hibák vagy tévedések helyesbítésére sincs lehet�ség!), a végén ponttal és 
ezt követ�en egy gondolatjellel; 

� a m� megjelenésének helyére vonatkozó adatok (cikkeknél a folyóirat neve és a 
kötet/füzet száma, könyveknél a kiadó neve és a kiadás helye); 

� a m� terjedelmére vonatkozó adatok (folyóiratnál a kötet/füzetszám utáni kett�s pontot 
követ�en az oldalszám ’tól–ig’ (közötte nagy köt�jellel!), könyveknél a teljes oldalszám, 
majd utána pp., könyvrészleteknél p. és oldalszám ’tól–ig’ (közötte nagy köt�jellel). 

Amennyiben a m�nek nincs szerz�je vagy szerkeszt�je, ill. ha azok nem 
egyértelm�en megállapíthatók, akkor vagy egy kollektívát kell megadni a szerz�k helyett 
(pl. AQEM Consortium), vagy a m� címével kell kezdeni a bemutatást (pl. Magyarország 
nemzeti atlasza). 

A folyóiratok nevének és a könyvek kiadójának feltüntetésénél napjainkban egyre 
nagyobb szabadosság tapasztalható, ami a hivatkozás visszakeresését gyakran 
megnehezíti, s�t olykor lehetetlenné is teszi. Ennek elkerülése érdekében a folyóiratok 
esetében ragaszkodunk a teljes név, továbbá nemcsak a kötetszám, hanem lehet�leg az 
azon belüli füzetszám feltüntetéséhez is. A folyóiratnevet alkotó szavak közül a f�nevek 
mindig nagy kezd�bet�vel, a többiek (pl. jelz�k, melléknevek, köt�szavak) viszont kis 
kezd�bet�vel írandók. A könyvek esetében a kiadóknak mindig meg kell adni a teljes 
nevét és valamennyi székhelyét, a kiadási adatokat tartalmazó résznél feltüntetett módon 
(a kolofon általában a bels� borító hátoldalán vagy a könyv végén található). 
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Vannak különleges esetek, amelyekre nem lehet általános érvény� útmutatást adni, 
ezeknek az idézéséhez a f�szerkeszt� nyújt segítséget. A három gyakoribb esetre 
(konferenciakiadvány, kéziratos pályamunka, térkép) az alábbiakban mintát adunk. 

Tekintettel arra, hogy a nem latin bet�s forrásmunkák átírása szabályozott ugyan, 
de nagyon nehézkes, ezért vagy az eredeti m�ben lév� valamilyen latin bet�s írásmódot 
válasszuk, vagy a számítógép ’Szimbólum’ karakterkészlete segítségével az eredeti 
bet�zéses változatot készítsük el. De az eredeti bet�zéses változat esetében is érdemes a 
jobb kereshet�ség érdekében a latin bet�s átírást megadni szögletes zárójelben. 

Az irodalomjegyzék végén világhálós hivatkozások is megadhatók. A világhálós 
hivatkozások esetében a teljes URL-t meg kell adni, s az elérhet�ség dátumát is fel kell 
tüntetni. Bármilyen további információ (szerz�, dátum, hivatkozás eredeti publikációra stb.) 
szintén megadható. 

Az irodalomjegyzékben nemcsak nyomtatásban megjelent vagy világhálón 
közzétett m�vek, hanem kéziratos munkák is szerepelhetnek. Ezt a tényt viszont mindig 
fel kell tüntetni (a m� címe utáni gondolatjelet követ�en, ’Kézirat’, ill. idegen nyelv� 
m�veknél ’Manuscript’ megjelöléssel, s utána ponttal, majd a megjelenésre vonatkozó 
további információkkal). Ezeket a kéziratos munkákat is évszámmal kell ellátni és a 
hivatkozásoknál is ezzel együtt kell feltüntetni (ha az évszám pontosan nem ismert, akkor 
a ténykörülményeknek leginkább megfelel� dátummal kell ellátni). 

Az irodalomjegyzékben a forrásmunkák felsorolásánál a magyar ábécé sorrendjét 
kell követni. Ha ugyanannak a szerz�nek vagy szerz�kollektívának ugyanabból az évb�l 
származó több munkájára is történik hivatkozás, akkor azokat az évszám után írott bet�vel 
kell elkülöníteni (az ábécé egytagú bet�zése szerinti folytatólagos sorrendet alkalmazva). 
Amennyiben egy szerz�nek kétszerz�s és többszerz�s munkáira is hivatkozunk, úgy az 
els� szerz�s munkák után a kétszerz�sek, majd a többszerz�sek következnek. Azonos 
els� szerz�k kétszerz�s munkáinál több különböz� második szerz� esetén a sorrend a 
második szerz�k nevének ábécé szerinti pozíciójától függ. Azonos els� szerz�k kett�nél 
többszerz�s munkáinál viszont a publikációkat a megjelenés dátuma szerint kell sorba 
rendezni, a korábbi dátumútól a kés�bbi felé haladva, függetlenül a szerz�k számától vagy 
a névsorban elfoglalt helyét�l. Ha a két- vagy többszerz�s munkák szerz�i teljesen 
azonosak, akkor ebben az esetben is az ábécé szerinti bet�zéssel történ� elkülönítést kell 
alkalmazni. 

Példák a forrásmunkák idézésére az irodalomjegyzékben. 
a. Folyóiratcikkek 

Magyar nyelv�ek: 
PONGRÁCZ S. 1914: Magyarország Neuropteroidái (Enumeratio Neuropteroidum Regni 

Hungariae). – Rovartani Lapok XXI/9–12: 109–155. 
MÜLLER Z. – DÉVAI GY. – MISKOLCZI M. – KISS B. – TÓTH A. – NAGY S. – 

GRIGORSZKY I. – JAKAB T. 2000: A szitaköt�k, mint az él�helyi heterogenitás 
indikátorainak vizsgálata a Tisza-hullámtér Tiszabercel és Gávavencsell� közötti 
szakaszán. – Hidrológiai Közlöny 80/5–6: 373–376. 

Idegen nyelv�ek: 
SCHÜTTE, C. – SCHRIDDE, P. – SUHLING, F. 1998: Life history patterns of 

Onychogomphus uncatus (Charpentier) (Anisoptera: Gomphidae). – Odonatologica 
27/1: 71–86. 

JÖDICKE, R. – LANGHOFF, P. – MISOF, B. 2004: The species-group taxa in the Holarctic 
genus Cordulia: a study in nomenclature and genetic differentiation (Odonata: 
Corduliidae). – International Journal of Odonatology 7/1: 37–52. 
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Világhálós hivatkozással: 
HAMMER, Ø. – HARPER, D.A.T. – RYAN, P.D. 2001: PAST: paleontological statistics 

software package for education and data analysis. – Paleontologia electronica 4/1: 
1–9. (http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm) 

b. Könyvek 
Magyar nyelv� önálló könyvek: 
KOHAUT R. 1896: A magyarországi szitaköt�-félék természetrajza (Libellulidae Auct., 

Odonata Fabr.). – K. M. Természettudományi Társulat, Budapest, 78 pp., III tábla. 
MAROSI S. – SOMOGYI S. (szerk.) 1990: Magyarország kistájainak katasztere I. – MTA 

Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest, 479 pp., 1 térképmelléklet. 
Magyar nyelv� könyvek, sorozat tagjaként: 
STEINMANN H. – ZOMBORI L. 1984: A rovartest alaktani kifejezései. I. A fej. In: JERMY 

T. (szerk.): Biológiai tanulmányok 10. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 200 pp. 
Idegen nyelv� önálló könyvek: 
CORBET, P.S. 1999: Dragonflies: behaviour and ecology of Odonata. – Harley Books, 

Colchester, XXXIII + 829 pp., 17 Plates. 
BRETSCHKO, G. – HELEŠIC, J. (edit.) 1998: Advances in river bottom ecology. – 

Backhuys Publishers, Leiden, VII + 344 pp. 
Idegen nyelv� könyvek, sorozat tagjaként: 
AGUESSE, P. 1968: Les Odonates de l'Europe Occidentale, du Nord de l'Afrique et des 

Iles Atlantiques. In: Faune de l'Europe et du Bassin Méditerranéen 4. – Masson et 
Cie Éditeurs, Paris, VI + 258 pp., V pl. 

CUMMINS, K.W. 1975: Macroinvertebrates. In: WHITTON, B.A. (edit.): River ecology. – 
Blackwell Scientific Publications, Oxford – London – Edinburgh – Melbourne, p. 
170–198. 

Szerz� nélkül idézett magyar és idegen nyelv� könyvek (kétnyelv�ek): 
Magyarország nemzeti atlasza/National atlas of Hungary. – Kartográfiai Vállalat/Carto-

graphia, Budapest, 1989, XV + 395 pp., 1 melléklet/supplement. 
Szerz� nélkül idézett idegen nyelv� könyvek: 
AQEM Consortium 2002: Manual for the application of the AQEM system. A 

comprehensive method to assess European streams using benthic 
macroinvertebrates, developed for the purpose of the Water Framework Directive. 
Version 1.0, February 2002. – AQEM Consortium, III + 198 pp. 

Eutrophication of waters. Monitoring, assessment and control. – Organisation for 
Economic Co-operation and Development, Paris, 1982, 154 pp. 

c. Konferenciakiadványok 
Magyar nyelv�ek: 
SZEGHALMY SZ. – SZALAY P.É. – DÉVAI GY. – FAZEKAS A. – KIS O. – SZABÓ L.J. – 

MISKOLCZI M. 2013: Szitaköt�szárnyak elemzése. In: CZÚNI L. (szerk.) KÉPAF 
2013 – Képfeldolgozók és Alakfelismer�k Társaságának 9. országos konferenciája. 
Bakonybél, 2013. január 29 – február 1. – NJSZT-KÉPAF, Bakonybél, p. 542–549. 

Idegen nyelv�ek: 
DÉVAI, GY. – DÉVAI, I. – CZÉGÉNY, I. – HARMAN, B. – WITTNER, I. – FÜRJESI, K. 

1992: Untersuchung der Erklärungsmöglichkeiten von Bioindikation bei 
verschiedenartig belasteten nordostungarischen Wasserräumen. In: MÉSZÁROS, I. 
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– GEBEFÜGI, I. – LÖRINCI, G. (edit.): Ecological approaches of environmental 
chemicals. Proceedings of the international Symposium. Debrecen, Hungary, April 
15-17, 1991. – GSF-Bericht 4/92: 51–61. 

d. Disszertációk, tézisfüzetek, pályamunkák, egyéb kéziratok 
Magyar nyelv�ek: 
KÁTAI J. 1973: A magyarországi szitaköt�k /Odonata/ néhány alfajának revíziója. 

Pályamunka, XI. OTDK, Eger. – Kézirat. Kossuth Lajos Tudományegyetem, 
Állattani Tanszék, Debrecen, 32 pp, 72 melléklet. 

DÉVAI GY. – KISS B. – NAGY S. – OLAJOS P. – TÓTH A. (összeáll.) 1995: Az ökológiai 
sajátosságok felmérése a Tisza-mente Tiszabecs és Kisköre közötti szakaszán. 
Zárójelentés. – Kézirat. KLTE Ökológiai Tanszéke, Debrecen, 34 pp., 22 fénykép, 5 
melléklet, 1 függelék. 

VKKI – TIKÖVIZIG 2010: 2-15 Berettyó. In: A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása: 
Vízgy�jt�-gazdálkodási terv. – Kézirat. Vízügyi és Környezetvédelmi Központi 
Igazgatóság & Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Budapest & 
Debrecen. 

Magyar és idegen nyelv�ek (kétnyelv�ek): 
FARKAS A. 2013: Folyami szitaköt�k (Odonata: Gomphidae) kirepülési jellemz�i / 

Emergence characteristics of riverine dragonflies (Odonata: Gomphidae). Doktori 
(PhD) értekezés tézisei / Doctoral (PhD) theses. – Kézirat. Debreceni Egyetem, 
Természettudományi és Technológiai Kar / Manuscript. University of Debrecen, 
Faculty of Science and Technology, Debrecen, I + 28 pp. 

Idegen nyelv�ek: 
GYULAVÁRI, H.A. 2016: Multivariate sexual selection on performance-related traits in 

scrambling and territorial damselflies. Doctoral (PhD) dissertation. – Manuscript. KU 
Leuven & Debreceni Egyetem, Leuven & Debrecen, 2016, VII + ix + 125 pp. 

e. Térképek 
Egységes országos vetület és szelvényezés, 1:10 000, 1984: 69–214 Debrecen (Csapó-

kert). – MÉM Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal, Budapest (SZ–
1462/1984. XII., MN Térképészeti Intézet). 

A Zempléni-hegység turistatérképe (déli rész),1985: M = 1:60 000. Ötödik, javított kiadás. 
– Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1985. 

f. Jogszabályok, útmutatók, szabványok 
A vidékfejlesztési miniszter 100/2012. (IX.28.) VM rendelete a védett és a fokozottan 

védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körér�l, valamint az 
Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelent�s növény- és állatfajok 
közzétételér�l szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet és a növényvédelmi 
tevékenységr�l szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról. – Magyar 
Közlöny 2012/128: 20 903–21 019. 
(http://nmhh.hu/dokumentum/153733/mk_12_128.pdf) 

European Union, 2000: Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the 
Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the 
field of water policy. – Official Journal of the European Communities L327: 1-72. 

BS EN ISO 8689-1, 2000: Water quality. Biological classification of rivers. Guidance on the 
interpretation of biological quality data from surveys of benthic macroinvertebrates. 
– BSI Corporate, 16 pp. 
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MSZ 12749, 1993: Felszíni vizek min�sége, min�ségi jellemz�k és min�sítés. – Magyar 
Szabványügyi Hivatal, Budapest, 12 pp. 

g. Nem latin bet�s m�vek (egy-, ill. kétnyelv�ek) 
�������, �. 2000: ¢�#`>{ �#"><� #�~>�>"��>" {� <#�{��> $#{�>�� {� �£"}�~��. – 

\ ”���”, �#���, 104 pp. [MARINOV, M. 2000: Dzsoben polevi opredelitel na 
vodnite koncseta na Balgarija / Pocket field guide to the dragonflies of Bulgaria – ET 
„ESNA”, Szofija, 104 pp.] 

�����¤��, �.¥./SKVORTSOV, V.E. 2010: ��~>k#�¦ �#^�#�{#� <~#�¦ u ��<k���: 
��"�^-#�~>g>"u�>"| / The dragonflies of Eastern Europe and Caucasus: An 
illustrated guide. – \#<�~��>^�<# {���{¦� ����{�� KMK / KMK Scientific Press 
Ltd., �#^$<� / Moscow, 624 pp. 
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 Kérjük a szerz�ket, hogy a formai követelményeket maradéktalanul tartsák be, 
felmerül� kérdéseikkel pedig forduljanak a f�szerkeszt�höz. Javasoljuk továbbá, hogy 
kézirat készítése el�tt tanulmányozzák a folyóirat megjelent számainak hasonló tematikájú 
cikkeit. Kérésre a tematikailag hasonló cikkekb�l mintát is küldünk. 
 A benyújtott dolgozatot tartalmazó Studia-füzet megjelenése után minden szerz� 
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