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1. táblázat Az egynyári szélfû elõfordulása a Fertõ-Hanság-medence kukoricavetéseiben
Table 1. Occurrence of  Mercurialis annua L. in maize fields in Fertõ-Hanság-basin

 1. 2. 3. 4. 

 1. Hanságfalva* 46 7� 54 36 5�
 �. Jánossomorja 38 �7 �5 30 30
 3.  Hanságliget � 1 4 0 �

felvételezési hely (1) egynyári szélfû száma a felvételi négyzetekben (�) átlag db/ 4m2 (3)

* a tenyésziõszak folyamán sem mechanikai, sem pedig kémiai gyomirtásban nem részesült
(1) location of survey, (�) the number of Mercurialis annua L. in sample squares, (3) average pc/4 m�

* during the vegetation period neither mechanical nor chemical weed control was carried out

Tájékoztató és útmutató a szerzõk részére
általánoS Szempontok

l. Csak önálló kutatáson alapuló, más közleményekben meg nem jelent, a növénytermesztés (kertészet, genetika, növény-
kórtan, állati kártevõk, agrometeoro1ógia, növényélettan, agrobotanika stb.), állattenyésztés (takarmányozástan, állatgenetika, 
állategészségtan stb.), élelmiszer- és az ökonómiai tudományok témakörébe tartozó szakcikket közölhetünk. szemle rova-
tunkba a fenti tárgykörökhöz tartozó irodalmi összefoglalók, témadokumentációk, módszertani ismertetések stb. kerülnek.

�. Közleményünkben a dolgozatokat magyar vagy idegen nyelven (angol, német) tesszük közzé. Ez attól függ, hogy az új tudományos 
eredmények nemzetközi vagy inkább hazai érdeklõdésre tarthatnak számot.

3. Csak formailag kifogástalan kéziratot fogadunk el.
4. A kéziratot – annak mellékleteivel együtt – 2 példányban kell megküldeni Dr. Czimber Gyula címére (Acta Agronomica 

Óváriensis Szerkesztõbizottsága, 9�01 Mosonmagyaróvár, Vár �.)

a kézIrat öSSzeállítáSa

1. Formai követelmények

1.1. A kézirat táblázatokkal és ábrákkal együtt legfeljebb l6 gépelt – fent középen számozott – oldal legyen, Times New Roman 
CE betûtípussal 1� pt betûmérettel, körben � cm-es margót hagyva. A gépírás fekete betûkkel, irodai (A4-es) papír egyik 
oldalára, 1,5-es sorközzel történjék.

1.�. Az alcímeket, fejezetcímeket, egyéb elkülönülõ részeket 1–1 üres sorral kell elválasztani a fõ szövegtõl, aláhúzás és 
sorszám nélkül.

1.3. Az idegen szavak írását fonetikusan vagy, ha még nem honosodtak meg, eredeti helyesírással kérjük.
1.4. A magyar fajnevek mellett a tudományos nevet (esetenként a címben is) fel kell tüntetni és dõlt betûvel írni. A fajták nevét 

(magyar és külföldi) a minõsítésben elfogadott név szerint kell írni szintén dõlt betûvel (pl.: Sinapis alba cv. Budakalász 
sárga).

2. A kézirat szerkezete

�.1. A dolgozat címe alatt a szerzõ(k) neve, munkahelye(ik) és annak székhelye szerepeljen. A tudományos fokozatot és mun-
kahelyi beosztást nem közöljük.

�.�. A tudományos közlemények kialakult rendjének megfelelôen a kézirat felépítését a következõ csoportosítás szerint 
kérjük: 
– Bevezetés
– Irodalmi áttekintés 
– Anyag és módszer 
– Eredmények
– Következtetések
– Összefoglalás 
– Irodalom 

 az Acta Agronomica Óváriensis hagyományainak megfelelõen. Egyes fejezetek a téma jellege, terjedelme szerint össze-
vonhatók: Bevezetés és Irodalmi áttekintés, Eredmények és Következtetések. Az Anyag és módszer helyett a szerzõ a 
Kísérletek leírása címet is használhatja. 

�.3. Az Irodalom után kérjük feltüntetni a szerzõ(k) levélcímét (név, munkahely és annak székhelye a postai irányítószámmal; 
e-mail cím).

A elôbbiek szerint csoportosított kéziratot kiegészítik (külön oldalakra gépelve):

Magyar nyelvû közlemény esetén
– magyar nyelvû összefoglalás a végén kulcsszavakkal
– angol nyelvû összefoglalás a dolgozat angol nyelvû címével, a szerzõ(k) nevével és a munkahely(ük)
  feltüntetésével, a végén angol kulcsszavakkal
– táblázatok és ábrák
– angol nyelvû táblázat- és ábracímek
– az ábrák feliratai és a táblázatok fejlécei angol fordításban, számozva, pl.:
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Idegen nyelvû közlemény esetén
– az adott nyelven írt összefoglalás a végén kulcsszavakkal
– magyar nyelvû összefoglalás a dolgozat magyar címével, a szerzõ(k) nevével és munkahely(ük) feltüntetésével, a végén 

magyar kulcsszavakkal
– külön-külön oldalakra gépelt táblázatok és ábrák (a címek, feliratok, fejlécek magyarra fordítása nem szükséges)

3. Irodalmi hivatkozások 

3.1. Az Irodalmi áttekintés címû fejezetbe – hivatkozáskor – egy szerzõ esetében a szerzõk családnevének dõlt betûvel történõ leírá-
sával és zárójelben közleményének kiadási évszámával szerepeljen, pl. Pocsai (1986). Szerzõpárosra történõ hivatkozás 
esetén a két név közé „és” szót tegyen: Pocsai és Szabó (1983). Kettõnél több szerzõ esetében az elsõként feltüntetett 
szerzõ neve után et al. rövidítést kérjük: Schmidt et al. (1983). Egy mondaton vagy témakörön belül, ha több szerzõre 
hivatkozik, akkor a mondat vagy a témakör tárgyalása végén zárójelben kérjük a szerzõk nevének és közleményei kiadási 
évszámának a felsorolását: (Iváncsics 1971, Gergátz és Seregi 1985, Szajkó 1987). Tudományos közleményben, könyvben 
szereplõ hivatkozásra történõ utalásnál a cit. rövidítést kell használni (Wagner 1979 cit. Fahn 198�).

3.�. Az Irodalom összeállításakor a dolgozatban idézett szerzõk nevét ABC- és megjelenési idõsorrendû felsorolásban kérjük. 
Minden tanulmányt külön sorban kell feltüntetni.

– Folyóiratban megjelent cikkre való hivatkozásnál a szerzõ családneve és keresztnevének kezdõbetûje dõlten szedve, a cikk 
megjelenésének évszáma zárójelben, a cikk címe, a folyóirat megnevezése, az évfolyam száma félkövéren, a lapszám 
zárójelben és a kezdõ-befejezõ oldal száma kerül felsorolásra. 

 Pl.: Pocsai K. (1986): A lóbab vetõmagszükséglet csökkentési lehetõségeinek vizsgálata. Növénytermelés 35, (1) 39–44. 
– Az idézett hivatkozás, ha könyvben jelent meg, akkor kérjük a szerzõ nevét, a könyv megjelenési évszámát zárójelben, a 

könyv címét, kiadóját és a kiadó székhelyét közölni.
 Pl.: Schmidt J. (1995): Gazdasági állataink takarmányozása. Mezõgazda Kiadó, Budapest.
– Ha olyan szerzõre hivatkozik, aki társszerzõként írt a könyvben, akkor a szerzõ nevét, az általa írt (hivatkozott) fejezet címét 

kérjük feltüntetni és „in” megjelöléssel a könyv szerkesztõjének a nevét, a könyv címét, kiadóját és a kiadó székhelyét. 
 Pl.: Gimesi A. (1979): A lucerna vegyszeres gyomirtása. In Bócsa I. (szerk.): A lucerna termesztése. Mezõgazdasági Kiadó, 

Budapest.
– Ha az Irodalmi áttekintésben több szerzõ által írt tanulmányra hivatkozott, az Irodalomban az összes szerzõ nevét ki kell 

írni és a nevek közé szóközzel gondolatjelet kell tenni.
 Pl.: Varga-Haszonits, Z. – Varga, Z. – Schmidt, R. – Lantos, Zs. (1997): The effect of climatic conditions on the maize 

production. Acta Agronomica Óváriensis 39, (1–�) 1–14.
– Külföldi szerzõ esetében család- és keresztnév közé vesszõt kell tenni.

4. Ábrák és táblázatok

4.1. Kizárólag fekete-fehér ábrákat, grafikonokat tudunk elfogadni. 
4.�. A digitalizált képeket, ábrákat lehetõleg TIF, JPG, EPS kiterjesztésû állományként küldjék és ne a dokumentumba 

ágyazva.
4.3. Táblázatok esetében kérjük, hogy szintén Times New Roman CE betûtípust használjanak, és lehetõleg mellõzzék a 

táblázatok különféle kerettel és vonalvastagságokkal történõ tarkítását.
4.4. Kérjük a táblázatok külön állományban (pl. DOC, XLS) szerkeszthetôségük megôrzésével történõ mentését, ezeket se 

illesszék a dokumentumba.
4.5. Ugyanazon adatsorokat grafikus és táblázatos formában nem közöljük.
4.6. Kérjük, hogy a szövegben az ábrákra és táblázatokra minden esetben hivatkozzanak.

5. Lektorálás, korrektúra

5.1. A szerzõk javaslatot tehetnek két lektor személyére. A javasolt lektorok tudományos minõsítéssel (lehetõleg akadémiai 
doktori) rendelkezõ személyek legyenek. A javasolt lektorokat a Szerkesztõbizottság hagyja jóvá, illetve jelöl ki új 
lektorokat. A lektorok nevét a lap borítójának belsõ oldalán feltüntetjük.

5.�. A lektori véleményeket a szerzôknek a kézirattal együtt megküldjük. Kérjük a szerzôket, hogy dolgozatukat a bírálók 
javaslata alapján módosítva mielôbb küldjék vissza, 1 példányban kinyomtatva és 3.5” mágneslemezen, CD lemezen, 
vagy e-mailben (varzol@mtk.nyme.hu). Csak a végleges összeállítású, hibátlan dolgozatot tudjuk szerkeszteni, illetve 
– kérelem esetén – fordíttatni. A nyomdai munka elôtt a már szerkesztett közleményt (hasáblevonatot) a szerzô címére pdf 
formátumban megküldjük, hogy azt a kézirattal egyeztesse, s az észlelt vagy szükséges javításokat hibalista formájában 
jelezni tudja szerkesztôségünknek. A hasáblevonatot 3 munkanapon belül szíveskedjenek visszaküldeni. 

A megjelent dolgozatokért a Szerkesztôbizottság tiszteletdíjat nem tud fizetni, de a szerzôk részére díjmentesen pdf formátumú 
digitális különlenyomatot küldünk. 
A kéziratokat a dolgozat megjelenéséig megõrizzük.

A Szerkesztõbizottság


