MAGYAR VÍZIVAD KÖZLEMÉNYEK FORMAI KÖVETELMÉNYEK
A kéziratokat elektronikus formában .doc vagy .rtf file formátumban kérjük. A szöveget
Times New Roman bet típussal, 12-es nagysággal, szimpla sorközzel, sorkizárttal, alul és
felül 3 cm-es, bal és jobb oldalon 2,5 cm-es margóval kell írni.
A cím alatt szerepeljen a szerz (k) neve, munkahelye és/vagy a szerz által képviselt
szervezet neve, postai és email címe, valamint többszerz s cikkeknél a kapcsolatot tartó
(levelez szerz , ha ez nem egyenl az els szerz vel) elérhet ségei.
A cikkek összefoglalójának (abstract) hossza nem haladhatja meg a 200 szót. Az összefoglaló
tömören, de közérthet en mutassa be a vizsgálat célját, módszereit f bb eredményeit és
konklúzióit. Angol nyelv cikkhez rövid magyar összefoglalót kell mellékelni. Magyar
nyelv cikkeknél lehet ség szerint a kivonatot angolul is fogalmazzuk meg. Az összefoglaló
alatt adjuk meg a vizsgálat kulcsszavait (max. 5 kifejezés). Olyan kulcsszavakat használjunk,
amelyek nem szerepelnek a címben.
A kéziratot tagoljuk fejezetekre (bevezetés, anyag és módszer, eredmények, értékelés,
köszönetnyilvánítás, irodalomjegyzék). A fejezeteket és az esetleges alfejezeteket – a cím, a
kivonat, a köszönetnyilvánítás, az irodalomjegyzék és az ábrafeliratok kivételével – arab
számokkal számozzuk be (1., 2., 2.1., 2.2. stb.).
A cikkben szerepl adatoknál és számítási eredményeknél az SI rendszer szerinti
mértékegységeket kell használni. A statisztikai elemzések eredményeinek megadásához
standard statisztikai jelöléseket kell használni. A statisztikai jelöléseket a szövegben d lt
bet vel kell szedni (pl. t-teszt, t = , Z = , n = , df = , SD = , SE = , P < stb). Az angol nyelv
kéziratokban a tizedest ponttal (pl. 3.7) és ne vessz vel jelöljük.
Minden fajt az els említésénél d lt bet vel, latinul is írjunk ki. Listaszer táblázatoknál
használjunk csak latin neveket. Latin neveknél a leíró (auctor) nevét és a leírás évszámát nem
kell kiírni.
A szövegben kétféleképpen lehet az idézett irodalmakra hivatkozni: KEVE (1984), vagy
(KEVE, 1984). Többszörös hivatkozások sorrendje legyen id rendi, ezen belül ABC-szerinti,
pl. (KEVE & SCHMIDT, 1974; SCHMIDT, 1974a; SCHMIDT, 1974b; ARADI, 1983). A
hivatkozásokban szerepl szerz k neveit kis kapitális bet típussal kérjük. A hivatkozásokat
pontosvessz vel válasszuk el egymástól, a szerz és az évszám közé tegyünk vessz t.
Kett nél több szerz nél szövegközi hivatkozásoknál az els szerz neve után et al. írandó
(d lt bet vel), pl. WALICZKY et al. (1983).
Az irodalomjegyzékben csak azok a m vek szerepeljenek melyekre ténylegesen történik
hivatkozás a szövegben. Az irodalomjegyzék kövesse az ABC-t, ezen belül az id rendet.
Speciális eset, amikor ugyanazon szerz nek egyszerz s és társszerz s cikkeire egyaránt
hivatkozunk, s a társszerz s cikknél
az els szerz . Ilyenkor az egyszerz s cikkek
megel zik a társszerz seket. Az irodalom jegyzékben a vezetéknév után csak akkor tegyünk
ki vessz t, ha a leírt név eltér az adott nyelv helyesírásához képest. Tehát a magyar szerz knél
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nem kell vessz . A folyóiratok és könyvek címeit d lt bet vel írjuk. A folyóiratok
kötetszámait vastag bet vel szedjük. Az oldalszámok között nem köt jelet, hanem
gondolatjelet (–), kell kitenni.
cikk:
BANKOVICS A. (1986): A Balaton átvonuló és telel vízimadarainak állománybecslése. Aquila
92:55–64.
Ha a címet angolul is közöljük:
BANKOVICS A. (1986): A Balaton átvonuló és telel vízimadarainak állománybecslése
[Estimate of the waterfowl population passing across Lake Balaton]. Aquila 92:55–64. (in
Hungarian)
A folyóiratoknál a kötetszám mellett célszer megadni a füzetszámot is:
PÉREZ, C., VELANDO, A. & DOMÍNGUEZ, J. (2006): Parental food conditions affect sexspecific embryo mortality in the yellow-legged gull (Larus michahellis). Journal of
Ornithology 147(4):513–519.
Több szerz esetén az egyes szerz k neve után vessz t kell tenni, kivéve az utolsó név el tt,
ahol & jelet.
könyv:
FARAGÓ S. (1997): Él helyfejlesztés az apróvad-gazdálkodásban. A fenntartható apróvadgazdálkodás környezeti alapjai. Mez gazda Kiadó, Budapest, 356 pp.
könyvfejezet:
FARAGÓ S. (1994) Fácán (Phasanius colchicus). In: K
enciklopédia. Mez gazda Kiadó, Budapest. 123–126.

HALMY

T. (szerk.): Vadászati

Nem folyóiratszer kiadványnál, pl. egy gy jteményes kötetnél, konferencia-anyagnál:
BANKOVICS A. (1991): Nidobiológiai adatok a viharsirály (Larus canus) els hazai
fészkeléseir l. In: GYURÁCZ J. (szerk.): A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
III. Tudományos Ülése, Szombathely, 1991. MME, Budapest. 235–243.
Hivatkozásoknál mindig a megjelenési évszámra kell hivatkozni, és pl. nem a konferenciák
megrendezésének évére.
A táblázatokat és ábrákat szövegbe illesztve és külön-külön is kérjük elküldeni. Ha a
beillesztés nem lehetséges, jelöljük ezek helyét, és a szerkesztésnél elhelyezzük. A
táblázatokat a szövegbe illesztésnél célszer nem objektumként kezelni, hanem word
táblázattá átformázni. Grafikonoknál válasszuk a Szerkesztés menü Irányított beillesztés
Beillesztés képként vagy metafájlként opciókat. Emellett természetesen kérjük külön pl. Excell
fájlokban is. Mind a táblázatokat, mind az ábrákat úgy készítsük, hogy azok önmagukban is
értelmezhet k legyenek, valamint tartalmazzák a bennük el forduló összes jelölés
magyarázatát.
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Képeket (jpg, bmp, tiff) csak akkor csatoljunk, ha feltétlenül szükséges. A képeket szürkeárnyalatos formában közlünk, tehát a képeket így küldjük. Ha ez nem megy a szerkesztésnél
az átalakítást elvégezzük.
A táblázatok számozása arab számokkal folyamatosan történjen, a szövegben lév hivatkozás
sorrendjében. A táblázatok címe, magyarázata a táblázat fölé kerüljön, balra zárva. Kétnyelv
cím és magyarázat esetén a magyar szöveg 12-es vastag, az angol 11-es normál bet vel
szedett legyen.
Az ábrákat (grafikonok, képek, térképek stb.) a táblázatokhoz hasonlóan arab számokkal kell
számozni, a hivatkozás sorrendjében. Az ábrák szövegét (magyarázatát) az ábrák alatt,
középre zárva helyezzük el.
A táblázatokat, ábrákat úgy kell tervezni, hogy a nyomtatott változatban max. szövegoszlop
szélesség ek legyenek és az ezeken szerepl szövegek, jelek olvashatóak maradjanak
nyomtatott formában is.
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