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Formai követelmények

Absztrakt formai követelményei:
Cím magyarul:
Szerző neve:
Beosztás:
Intézmény:
E-mail cím:
Az előadás kivonatát minimum 1000, maximum 2000 karakterben kérjük megfogalmazni! A
szerkesztést tekintve Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz és sorkizárt
formázás az elvárt, MS Word formátumban. Kulcsszavak (5 db) és JEL kód kerüljön
feltüntetésre az absztrakt után!
Minden magyar nyelvű absztrakt angol nyelvű változatát is szeretnénk kérni egyidejűleg
a magyar nyelvű absztrakttal 1 fájlban, mivel az Absztrakt kötet idegen nyelven fog
megjelenni!

Tanulmány formai követelményei

Szerző1 – További Szerző fokozatjelölés nélkül2 – További Szerző3
Összefoglalás
Ide kerüljön az anyag magyar nyelvű összefoglalója (abstract-ja), melynek terjedelme nem
több mint 200 szó. Amennyiben a szerző decimális számozással ellátott címeket használ, úgy
ennek a fejezetnek a címe ne legyen sorszámozva.
1. Formai követelmények
1.1. Általános és speciális követelmények
A DOSZ Közgazdaságtudományi Osztályának kiadványaiban való megjelenéshez 6-8 oldal
terjedelmű anyagot szükséges megküldeni MS Word formátumban (doc, docx), a fájlnévben a
szerző
nevének,
és
a
konferencia-előadás
dátumának
megjelölésével
(pl.
Minta_Jakab20170921.doc). A szöveg feleljen meg a tudományterület által széles körben
elfogadott felépítési követelményeknek (1.2-es bekezdés tartalmazza). Kérjük a szerzőket,
hogy a félkövér és a dőlt formázást indokolt esetben alkalmazzák, valamint a
szövegszerkesztés közben használják a nyelvhelyesség ellenőrző funkciót.
A szöveg betűtípusa Times New Roman, a sorköz értéke 1,25. Az összes margó egyaránt 2,5
cm. A szerző lehetőleg a szöveg formázására stílusokat használjon (pl. MS Word: Címsor 1,
Címsor 2, Címsor 3, Normál). A különböző szövegrészekre továbbá az alábbi irányelvek
érvényesek:
Főcím: 14-es betűméret, félkövér, középre zárt, térköz utána 36 pt.
Szerző(k) neve: 12-es betűméret, középre igazított, térköz utána 18 pt.
Fejezetcímek: 12-es betűméret, félkövér, balra zárt. térköz utána 18 pt.
Alcímek: 12-es betűméret, félkövér, dőlt, balra zárt, térköz utána 12 pt. A javasolt
terjedelem miatt további szintek beiktatása nem ajánlott (pl. 1.1.1.)
5. Szövegtörzs: 12-es betűméret, sorkizárt, térköz utána (vagyis a bekezdések közt) 12 pt. A
bekezdések ne kezdődjenek behúzással (vagy a „tab” billentyű leütésével).
6. Táblázat/ábracím: 12-es betűméret, félkövér, balra igazított, térköz utána 3 pt.
1.
2.
3.
4.

Adatok a szerzőről: Tudományos fokozat (opcionálisan kihagyandó), Beosztás, Intézmény, szervezeti egység
megnevezése, városa; szerző email címe (lehetőleg hiperhivatkozás nélkül)
1

2

PhD, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Biotechnológiai Tanszék, Pécs; cím@cím.hu

3

PhD hallgató, Szent István Egyetem, Alkalmazott Informatikai Tanszék, Gödöllő; minta@szie.hu

7. Táblázat/ábramagyarázat: 10-es betűméret, balra igazított, térköz előtte 3 pt, utána 12 pt.
8. Lábjegyzet: 10-es betűméret, sorkizárt, térköz utána 3 pt.
1.2. A tanulmány kötelező tartalmi elemei:

1.
2.
3.
4.
5.

Összefoglalás
Bevezetés
Irodalmi áttekintés
Anyag és módszer
Eredmények
Következtetések és javaslatok
Hivatkozott források

1.3. Ábrák és táblázatok
Az ábrák, táblázatok középre igazítva kerüljenek a szövegbe. A sorszám, cím, a táblázat fölé
kerül balra rendezve, a forrásmegjelölés, illetve az esetleges magyarázat pedig alá, szintén
balra igazítva. Hasonlóan a következőkhöz:
1. táblázat. A xyz változó előfordulása az egyes ország-csoportok szektorai szerint (%)
2015
Szektorok
S
K
ASZ
M
KKE EU27
Feldolgozóipar
Üzleti szolgáltatások
Közigazgatás
Oktatás
Átlagosan

4
12
16
14
13

15
19
16
35
22

11
20
21
41
21

12
27
23
37
27

17
31
30
38
32

13
21
20
36
24

Forrás: OECD (2016) alapján saját számítás. Jelmagyarázat: S= Skandináv ország-csoport, K= Kontinentális
országok, ASZ= Angolszász ország-csoport, M= Mediterrán országok, KKE= Közép-Kelet-Európai országcsoport.

1.4. Hivatkozás
A hivatkozások tekintetében a Harvard-rendszer szabályai a mérvadóak. A szövegközi
hivatkozások esetében e mondat a minta: egy szerző esetében (Molnár, 2010), két szerző
esetében (Szabó – Gipsz, 2017), kettőnél több szerző esetében (Lakatos et al. 2002), valamint
„szó szerinti idézet esetén az oldalszám feltüntetésével” (Lakatos et al. 2002:34).
A forrásjegyzékben a felhasznált irodalmak felsorolása ABC sorrendben történjék. Kérjük,
ebbe a részbe lehetőleg ne kerüljön olyan forrás, ami a szövegben nem került
felhasználásra/jelölésre, illetve a szövegben jelölt források mindegyike legyen feltüntetve a
szöveg végi forrásjegyzékben!
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