Útmutató a Pisces Hungarici szerzői számára

(a kevésbé gyakorlott szerzők tájékoztatása érdekében evidenciákat is említve)
Mintaként a periodika legutóbbi kötete szolgál.
A Magyar Haltani Társaság évente megjelenő kiadványa, a Pisces Hungarici a
magyarországi és a szomszédos területek természetes vizeire vonatkozó vagy azokkal
kapcsolatban álló haltani kutatások eredményeit adja közre. Elsősorban olyan
eredeti (máshol még nem publikált) dolgozatokat közöl, melyek anyagát a Magyar
Haltani Társaság valamely fóruma előtt ismertették a szerzők, de más kéziratok előtt is
nyitott. A cikkek magyar vagy angol nyelven nyújthatók be, elfogadásukról a felkért
lektorok véleménye alapján születik döntés.
Formai előírások
(mintaként a Pisces Hungarici legutóbbi kötete szolgál)
Szöveg. A dolgozatokat doc (és ne docx) formátumban, ISO B5ös oldalbeállítással,
mindenütt 2,5 cm margóval készítsük, Cambria betűtípussal, szimpla sorközzel és
sorkizárással. A betűméret 9,5 pontos legyen, kivétel ez alól az Abstract, a Kivonat,
az ábrák és táblázatok címe és szövege, a köszönetnyilvánítás és az
irodalomjegyzék, ahol 8as. A szöveges részben a bekezdések első sorának behúzása
0,5 cm, az irodalomjegyzékben a függőbehúzás értékét állítsuk be ugyanilyen értékre. A
sor beljebb kezdését eredményező Tab és a nagybetűkre átváltó Caps Lock billentyűt
ne használjuk! A címet is kisbetűkkel írjuk be.
Ábrák és táblázatok. Ezeket is doc formátumban kérjük beilleszteni a szöveg
megfelelő helyére. Ügyeljünk rá, hogy a bennük lévő szöveg olvasható legyen. A más
formátumú ábrákat a képként másoljuk át a dolgozatba, a táblázatokat eleve Word‐ben
célszerű elkészíteni. Az ábrákon és táblázatokon belül címet ne adjunk meg, mert
annak helye az ábra alatt, illetve a táblázat fölött van. Magyar nyelvű dolgozatokban
az ábrák és táblázatok címét angolul is fel kell tüntetni. A bennük szereplő feliratokat
zárójelben sorszámozzuk, és ezeknek is adjuk meg az angol megfelelőjét. (Ha az
ábrában vagy a táblázat cellájában mindkét nyelven elfér a szöveg, akkor ott is
megadhatjuk, pl.: Faj/Species vagy Átlag/Average.)
A szövegközi hivatkozás módja: Tóth (1998) vagy (Tóth 1998), illetve Tóth (1998,
1999), két szerző esetén Tóth és 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) 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.).
A dolgozatban a címet, a szerzők nevét és az alcímeket félkövér betűkkel írjuk, a
genuszok és a fajok tudományos nevét, az ábrákra és táblázatokra történő
hivatkozásokat, valamint az ábrák és táblázatok címét pedig dőlt betűkkel. Egyéb
kiemelést ne használjunk.
Táblázatokban mindig a fajok tudományos nevét szerepeltessük. A szöveges részben
használhatjuk a magyar halneveket, de első előfordulásuknál adjuk meg zárójelben
a latin nevet is.

A dolgozat elkészítése
Az ábrákat és táblázatokat is tartalmazó, maximum 10 oldal terjedelmű dolgozat
összeállítását a következők szerint kérjük:
Cím. Ne legyen hosszú, de földrajzi és taxonómiai vonatkozásban konkrétan mutasson
rá a dolgozat tárgyára. Magyar és angol nyelven is kérjük megadni a dolgozat
legelején. (12es betűméret, kisbetűs írásmód, balra igazítva, előtte hagyjunk 6
üres sort a fejlécnek)
Szerző(k). A szerző(k) családnevét kiírjuk, az egyedi névnek csak a kezdőbetűjét
adjuk meg (12es betűméret).
Munkahely neve (cím nélkül) vagy postacím. (9,5es betűméret, a név és cím is
balra igazítva).
Kulcsszavak és Keywords. Legfeljebb 5 olyan szó vagy kifejezés, amely a címben
nem szerepel. (9,5es betűméret, balra igazítva)
Abstract
Angol nyelven foglalja össze, hogy mikor, hol, mit vizsgált a szerző, mutassa be a legfontosabb eredményeket
és következtetéseket. Irodalmi hivatkozások nem szerepelhetnek az összefoglalásban. (8as betűméret)
Kivonat
Az Abstract magyar nyelvű változata, amely az angol nyelven írt cikkeknél elmaradhat. Az Abstract és a
Kivonat együtt sem lehet több annál, amennyi még ráfér az első oldalra. (8as betűméret)

Bevezetés vagy Introduction
Tetszés szerint foglalkozhat a probléma felvetésével, a témaválasztás indokaival, a
téma jelentőségével, a munka célkitűzéseivel, a vizsgálat előzményeivel, a szakirodalom
áttekintésével, a helyszín bemutatásával, vagy bármely ide illő témával, amely az
érdeklődés felkeltését célozza. (Terjedelme ne haladja meg a dolgozat 20 százalékát.)
(ettől kezdve az Értékelés végéig 9,5es betűméret)
Anyag és módszer vagy Material and methods
Itt ismertetjük a vizsgálat helyét, idejét, eszközeit, a vizsgálati anyagot, valamint az
alkalmazott módszereket olyan mélységben, hogy az egy szakember számára lehetővé
tegye a vizsgálat megismétlését (a mások által már leírt módszerekre elegendő az
irodalmi hivatkozás).
Eredmények vagy Results
A saját eredmények lényegre törő leírását tartalmazza, többnyire táblázatok, diagramok
segítségével dokumentálva olyan részleteket is, amelyekre a szöveges rész nem tér ki.
Faunisztikai dolgozatokban vagy fajegyüttesek vizsgálata esetén, ahol lényeges, hogy
mely fajok, hol, milyen egyedszámban kerültek elő, a fogási adatokat vízterek szerint és
ezen belül lelőhelyek szerint csoportosítva, táblázatban célszerű bemutatni. Az adatok
feldolgozásában használjuk bátran a különböző statisztikai elemző módszereket, öncélú
alkalmazásukat azonban kerüljük.
Olyan adatokat, amelyek a vizsgált kérdés szempontjából lényegtelenek, és amelyeket
az értékelésben nem használunk fel, ne közöljünk. (Az elektromos halászgépek
hatékonyságát vizsgálva például megadhatók a víz sótartalmának, vezetőképességének
és átlátszóságának adatai, de faunisztikai szempontból – hacsak nem rendkívüli esetről
van szó – ezek elhanyagolható, mellékes körülmények.) Tartsuk szem előtt azt is, hogy a
különböző matematikai formulák, a számított paraméterek és indexek csupán eszközök
a kezünkben, amelyek segítségével egzaktabb módon fejezhetjük ki mondanivalónkat.
Az eredmények között csak akkor lehet helyük, ha fel is használjuk azokat valamely
feltevésünk megerősítésére, vagy éppen egy állítás cáfolatára.

Értékelés vagy Discussion
A dolgozat leglényegesebb része, amelyben az eredményeket a szakirodalmi adatok
tükrében értékeljük. Itt kerüljön sor a hasonlóságok és eltérések számbavételére, az
okok feltárására, a lehetséges magyarázatokra, a következtetések levonására, a
tendenciák megállapítására, a várható változások előrejelzésére stb. Ezekhez kell
felhasználni az adatok statisztikai feldolgozásával kapott eredményeket, indexeket,
amelyek ez által nyernek jelentőséget.
Az értékelésben világosan meg kell fogalmazni, és ki kell hangsúlyozni, hogy a
dolgozat milyen új tudományos megállapításokat tartalmaz. Ezeknek rövidített
formában a Kivonatban is meg kell jelenniük.
Ha az eredmények és az értékelés nehezen választható el egymástól, Eredmények és
értékelés, angol nyelvű cikkben Results and discussion alcím alatt a kettő
összevonható, de az értékelés nem hagyható el. Ha a dolgozat mondanivalója más
formát kíván (pl. rövid közlemény, összefoglaló‐áttekintő cikk) – a megadott alcímektől
el lehet és el is kell térni.
Köszönetnyilvánítás vagy Acknowledgement
Legfeljebb 5 sor terjedelmű lehet. (az alcím és a szöveg is 8as betűmérettel)
Irodalom vagy References
Az irodalomjegyzékben kizárólag nyomtatásban vagy elektronikus úton publikált dolgozatok
szerepelhetnek, de csak azok, amelyekre a dolgozat érdemben hivatkozik. Az idézett munkák
szoros ábécérendben, ezen belül időrendben, sorszámozás nélkül kövessék egymást.
Megjegyzés: Minden tételnek azt a részét kell kiemelni dőlt betűkkel, amelyen a könyvtárban/interneten rá
lehet keresni: könyvnél a könyvcím, dolgozatnál a folyóiratcím (lehetőleg teljes cím, rövidítés nélkül). Az
oldalszámok közé nagykötőjelet tegyünk. Mintaként az alábbiak szolgálnak.
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Ha szerző, esetleg cím sincs megadva:
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Kézirat, szakdolgozat, disszertáció, kutatói jelentés:
A szerző nevének és esetleg a dolgozat címének vagy témájának az említésével hivatkozhatunk rá a szöveges
részben (hasonlóan a szóbeli vagy írásbeli személyes közlésekhez), de az irodalomjegyzékben nincs helye.
A dolgozat legvégén adjuk meg a szerző(k) teljes nevét az angol nyelvhasználat szerinti sorrendben,
továbbá zárójelben legalább egy, de maximum 3 email címet. (8as betűméret)

A kéziratok benyújtásának módja
Az ábrákat és táblázatokat is tartalmazó kéziratot nagyjából a kívánt formába
tördelve, egy csatolt doc (ne docx) fájlként kérjük beküldeni a Pisces Hungarici
szerkesztőjéhez. A fényképeket külön, jpg formátumban is kérjük. A beküldési cím:
Harka Ákos: harkaa2@gmail.com.

