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

Formai előírások
A maximálisan 10 oldalas dolgozatokat doc (ne docx) formátumban, B5‐ös
oldalbeállítással, mindenütt 2,5 cm margóval készítsük, Cambria betűtípussal, szimpla
sorközzel. A Tab és a Caps Lock billentyűt ne használjuk!
A dolgozat felépítése
Cím. Magyar és angol nyelven is kérjük megadni a dolgozat legelején. (12‐es félkövér betűk,
kisbetűs írásmód, balra igazítva, a cím fölött hagyjunk 6 üres sort)
Szerző(k). A családnevet kiírjuk, az egyéni névnek csak a kezdőbetűjét adjuk meg.
Társszerzőként csak olyan személy neve tüntethető fel, aki ehhez hozzájárult.
(KISKAPITÁLIS betűk, 12‐es betűméret, balra igazítva)
A nevek alatt a munkahelyet vagy a postacímet adjuk meg (9,5‐es betűméret, szintén balra
igazítva, dőlt betűkkel).
Kulcsszavak. Legfeljebb 5 olyan szó vagy kifejezés, amely a címben nem szerepel. (9,5‐es
betűméret, balra igazítva)
Keywords. A kulcsszavak angolul. (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. Csak az angol nyelvű cikkekhez kötelező. Az Abstract és a Kivonat együtt sem
lehet több annál, mint amennyi ráfér az első oldalra. (8‐as betűméret)

Javasolt alcímek a magyar, illetve angol nyelvű dolgozatokban (félkövér betűk, 9,5‐es
betűméret).
Bevezetés vagy Introduction
Anyag és módszer vagy Material and methods
Eredmények vagy Results
Értékelés vagy Discussion
Rövid közlemény (maximum 4 oldal) és áttekintő cikk (review) esetén eltérő lehet a tagolás.
Szöveg. A betűméret 9,5 pontos legyen. A szöveges részben a bekezdések első sorának
behúzása 0,5 cm (se Tab, se szóköz billentyűt ne használjunk e célra), az
irodalomjegyzékben a függőbehúzás értékét állítsuk be 0,5 centiméterre.
Szövegközi hivatkozás: Tóth (1998) vagy (Tóth 1998), illetve Tóth (1998, 1999), két
szerző esetén Tóth, Szabó (2009) vagy Tóth & Szabó (2009), kettőnél több szerző
esetén Tóth és munkatársai (2009), Tóth és mtsi. (2009) vagy (Tóth et al. 2009)
formában történjék.
Ha a zárójelen belül több szerzőnek több munkáját is idézzük, akkor a (Tóth 1999, 2001,
Szabó 2002) vagy a (Tóth 1999, 2001; Szabó 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,c).
A Tóth (in print) jelölés csak a már közlésre elfogadott, tényleges nyomdai előkészítés
alatt álló munkák esetében használható.
Szerző, cím és évszám nélküli internetes anyag esetén a hivatkozás: URL1, URL2 stb.
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Ábrák és táblázatok. Ugyancsak doc formátumban kell beilleszteni a szöveg megfelelő
helyére. Az ábrák címét az ábra alá, a táblázatokét a táblázat fölé írjuk. Magyar
nyelvű dolgozatokban az ábrák, táblázatok címét és feliratait angolul is fel kell tüntetni.
Az eredeti, minimum 300 dpi felbontású ábrákat és képeket is csatolni kell a kézirathoz.
Köszönetnyilvánítás vagy Acknowledgement
Legfeljebb 5 sor (8‐as betűméret).
Irodalom vagy References
Az irodalomjegyzékben kizárólag nyomtatásban vagy elektronikus úton publikált
dolgozatok szerepelhetnek. Közülük is csak azok, amelyekre a dolgozat szövegében
hivatkozunk. Az idézett munkák szoros ábécérendben, ezen belül időrendben, sorszámozás
nélkül kövessék egymást. (8‐as betűméret, 0,5 cm függőbehúzás)
Külföldi szerzők esetén a családnév után tegyünk vesszőt, majd ezt kövesse az egyedi név
kezdőbetűje. Magyar szerzők esetén a családnév után ne tegyünk vesszőt.
Minden tételnek azt a részét kell dőlt betűkkel kiemelni, amelyen a könyvtárban vagy
az internetes adatbázisban nyilvántartják. Tehát könyvek és alkalmi kiadványok
esetében a kötet címe legyen dőlt betűs, folyóiratban megjelent cikkek esetében pedig a
periodika neve. A folyóiratoknak a teljes nevét írjuk ki, az oldalszámok közé pedig
nagykötőjelet (–) tegyünk (8‐as betűméret).
Mintaként a továbbiak szolgálnak.
Tudományos közlemény (tanulmánykötetből, folyóiratból):

Bănărescu, P. M., Telcean, I., Bacalu, P., Harka Á., Wilhelm S. (1997): The fish fauna of the Cris/Körös river
basin. In Sárkány‐Kiss, A., Hamar, J. (ed.): The Cris/Körös Rivers Valleys. Szolnok–Szeged–Târgu Mures,
301‒325.
Guti G., Erős T., Szalóky Z., Tóth B. (2003): A kerekfejű géb, a Neogobius melanostomus (Pallas, 1811)
megjelenése a Duna magyarországi szakaszán. Halászat 96/3: 116‒119.
Juhász L., Sallai Z. (2001): A Dél‐Nyírség halfaunája. A debreceni Déri Múzeum évkönyve, 2000–2001, 17‒45.

Könyv:
Harka Á., Sallai Z. (2004): Magyarország halfaunája. Képes határozó és elterjedési tájékoztató. Nimfea
Természetvédelmi Egyesület, Szarvas, 269 p.

Könyvrészlet:

Bíró P. (1999): Ctenopharyngodon idella (Cuvier and Valenciennes, 1844). In Bănărescu P. (ed.): The
Freshwater Fishes of Europe, Vol. 5/I, Cyprinidae 2/I. AULA‐Verlag, Wiebelsheim, 305‒343.

Internetről letölthető anyag:

Halasi‐Kovács B. (2005): Ecological Survey of Surface Waters, Hungary, BQE: Fish. www.eu‐
wfd.info/ecosurv/presentations/ eloadas_HKB%20res.pdf

Ha szerző, esetleg cím sincs megadva:
URL1: www.fishbase.org (zárójelben a letöltés dátuma)
URL2: www.edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/vizved/w_felszini.html‐30k

Kézirat, szakdolgozat, disszertáció, kutatói jelentés:
A szerző nevének és esetleg a dolgozat címének vagy témájának az említésével
hivatkozhatunk rá a szöveges részben, de az irodalomjegyzékben csak nyomtatásban vagy
elektronikus úton publikált dolgozatok szerepelhetnek.
A dolgozat legvégén
Author(s): Balra igazított alcím alatt adjuk meg a szerző(k) teljes nevét az angol
nyelvhasználat szerinti sorrendben (a családnevet KISKAPITÁLISSAL), továbbá zárójelben
legalább egy, maximum 3 e‐mail címet. (8‐as betűméret, dőlt betűk)
A kéziratok benyújtása
Az ábrákat és táblázatokat is tartalmazó kéziratot a kívánt formába tördelve, egyetlen doc
(ne docx) fájlban kérjük beküldeni a szerkesztő címére (Harka Ákos: harkaa2@gmail.com).
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