
Szerzői útmutató és minta 1 

 2 
A bírálati folyamat anonimitásának megtartása érdekében kérjük, hogy a 3 

benyújtott kéziraton csak annak címe szerepeljen. A szerzőkre és intézményekre 4 
vonatkozó adatokat külön fájlban szíveskedjenek beküldeni. A szerző(k) nevét az 5 
élőfejben és a fájl nevében se tüntessék fel. 6 

Ha a dolgozat angol összefoglalót is tartalmaz (eredeti cikkek esetében ez 7 
elvárás) kérjük, hogy az angol nyelvű szerzői és intézményi adatokat is ebben a 8 
fájlban közöljék. A kéziraton csak az angol címet adják meg. 9 

 10 
Szerzői és intézményi adatokat tartalmazó fájl: 11 
 12 

Cím 13 
 14 

1*SZERZŐ Neve, 2SZERZŐ Neve, 3SZERZŐ Neve  15 
 16 

1Szerző munkahelye, Helység, 2Szerző munkahelye, Helység, 17 
3Szerző munkahelye, Helység 18 

 19 
A dolgozatok tömör és kifejező címe után feltüntetendő a szerző(k) neve és az 20 

intézet(ek) pontos megjelölése (intézet, osztály, helység) ahol a munka folyt. Az első 21 
szerző postai címét is szükséges megadni (intézet, osztály, helység, utca, házszám, 22 
E-mail).  23 
 24 
*Levelező szerző: LEVELEZŐ SZERZŐ NEVE, Levelező szerző munkahelyének 25 
pontos megnevezése, Levelező szerző (munkahelyének) levelezési címe.  26 
E-mail: levelező szerző E-mail címe 27 
 28 

English title  29 

 30 
1*NAME of Author, 2NAME of Author, 3NAME of Author 31 

 32 
1Workplace of Author, City, 2Workplace of Author, City, 3Workplace of Author, City 33 
 34 
  35 



 

Kézirat: 36 

Cím 37 
 38 

Bevezetés 39 
 40 

Az AGROKÉMIA és TALAJTAN-ba a következő jellegű kéziratok küldhetők 41 
be közlésre: 42 

a) Eredeti kutatási eredményeket ismertető, ill. módszertani cikkek; 43 
b) Beszámolók nemzetközi és hazai tudományos eseményekről és évfordulókról; 44 
c) Áttekintő közlemények a tudományterület aktuális témáiról; 45 
d) Ismertetők a szakterület külföldi tudományos szervezeteiről, rendezvényeiről 46 

és nemzetközi kapcsolatairól; Könyvismertetések. 47 
 48 

A dolgozatok Word dokumentumként (.doc vagy .docx kiterjesztésben) 49 
küldendők az AGROKÉMIA és TALAJTAN Szerkesztőségéhez a 50 
https://submit.akademiai.com/agrokemia/index.php/agrokemia weboldalra feltöltve 51 
(az OJS online szerkesztőségi rendszerbe történt regisztráció és belépés után, a 52 
kéziratbeküldés menüpontra kattintva). 53 

A dolgozatok terjedelme a rövid összefoglalással, táblázatokkal, ábrákkal és 54 
irodalomjegyzékkel együtt ne haladja meg a 16 gépelt oldalt.  55 

Margók: 5 cm felső, 5,5 cm alsó, 4 cm bal, 4,5 cm jobb. Sorköz: szimpla. 56 
Betűtípus: Times New Roman, a szöveg rész 10,5 pt, a táblázatok és ábraaláírások 57 
9,5 pt. A sorokat számozzák a bírálati folyamat könnyítése érdekében. Jelen útmutató 58 
tartalma a kéziratok benyújtásával és a bírálati – közlési folyamatával kapcsolatos 59 
információkat tartalmaz. Egyúttal formátuma és szerkezete is megegyezik a kéziratok 60 
formátumával és felépítésével. 61 

 62 
Anyag és módszer 63 

 64 
A Bevezetés a) pontban jelzett dolgozatok lehetőleg egységes felépítése 65 

érdekében célszerű az alábbi szerkezeti tagolást követni: 66 
a) Bevezetés (a téma felvetődése, indokolása, szakirodalmának rövid 67 
áttekintése). 68 
b) Vizsgálati anyag és módszer. 69 
c) Vizsgálati eredmények. 70 
d) Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések. 71 
e) Rövid összefoglalás  72 
 73 
Legyenek figyelemmel, hogy a mindenkor érvényes magyar helyesírás 74 

szabályai szerint fogalmazzanak, törekedjenek a magyaros nyelvhasználatra 75 
(kifejezetten kerülendő az angol szakirodalomban használt szenvedő szerkezet, mint 76 
pl. „a tápelem-tartalom az 1-es kísérletben volt megmérve”). 77 

A Bevezetés b–d. pontokban felsorolt dolgozatok szerkezetét a téma határozza 78 
meg. 79 

https://submit.akademiai.com/agrokemia/index.php/agrokemia


 

 80 
Eredmények 81 

 82 
A vizsgálati eredményeket vagy táblázatban, vagy ábrán közöljük, ezek adatai 83 

között nem lehet átfedés. A táblázatok és ábrák számát kérjük 3–4-ben maximálni, 84 
ezeket a kézirat végére illesszék be. Nagy méret esetén külön fájlban is benyújthatók. 85 
Tördeléskor a szöveg megfelelő helyére kerülnek. A táblázatokat sorszámmal és 86 
címmel kell ellátni. A fej rovatait az odaírt szöveg mellett kérjük felül számozni, a 87 
táblázaton belüli, lefordításra kerülő szövegeket (pl. talajtípusok, növények 88 
elnevezése stb.) pedig folyamatosan kisbetűkkel jelölni (a) búza; b) rozs stb.). 89 
Ügyelni kell a dimenziók pontos és szabatos feltüntetésére. A táblázatok 90 
túlterheltségét kérjük mellőzni, ezért azokon csak a legfontosabb adatokat kell 91 
feltüntetni, a tizedes vessző utáni számokat is kérjük korlátozni. 92 

 93 
Az eredmények értékelése 94 

 95 
A fényképek és rajzok „ábra" megjelöléssel, folyamatosan sorszámozva 96 

küldendők. Ügyelni kell a közölni kívánt fényképek minőségére (élesség, kontraszt), 97 
valamint a rajzok áttekinthetőségére, pontosságára, gondos kivitelezésére. Célszerű, 98 
hogy a rajzok minél kevesebb szöveget tartalmazzanak, ezért a több részes ábrák 99 
egyes részeit nagybetűkkel jelöljük, egy ábrán belül pedig (pl. több görbe 100 
megkülönböztetésére) kisbetűket használunk. Az alkalmazott jelzések magyarázatát 101 
az ábraaláírás tartalmazza. A közlésre kerülő ábrák mérete nem haladhatja meg a 12,5 102 
x 18,5 cm-t. Az online cikkekben a képek, grafikonok színesen jelennek meg, de a 103 
nyomtatott füzetben csak szürkeárnyalatos formában tudjuk azokat közölni. Az ábrák 104 
kidolgozása során vegyék ezt figyelembe és ellenőrizzék, hogy mindkét esetben jól 105 
elkülönülnek egymástól az eltérő színek.. 106 
 107 

Következtetések 108 
 109 

A kéziratbeküldő rendszer lehetővé teszi a kettős vak bírálat megvalósítását, 110 
azaz sem a bíráló nem ismeri a szerző(k) személyét, sem a szerző(k) a bírálókét. A 111 
szerző(k) a kézirat beküldése során javaslatot tehetnek a lektorok személyére, akik 112 
minden esetben a kézirat témakörében elismert, a szerző(k)től független személyek 113 
lehetnek. A beküldött dolgozat lektorálását a témakörnek megfelelő szakterületi 114 
szerkesztő koordinálja. A beküldött dolgozatok közlésére a szakterületi szerkesztő 115 
legalább két lektor véleménye alapján javaslatot tesz. Eltérő vélemények esetén a 116 
szakterületi szerkesztő további bíráló(ka)t kér fel. A cikkek elfogadásáról a bírálók 117 
és a szakterületi szerkesztő véleménye alapján a Szerkesztőbizottság illetve a 118 
Főszerkesztő dönt.  119 

A szerzők a véleményeket erre rendszeresített bírálati űrlapon kapják vissza, 120 
szükség szerint a beküldött cikkben jelzett javításokkal. A jelzett hibák, 121 
hiányosságok, illetve egyéb észrevételek javítását követhető módon jelöljék meg (pl. 122 
korrektúra/változások követésével, vagy javított szövegrész színes 123 
kiemelésével). A cikkben történt javításoktól függetlenül, a bírálói véleményekre 124 



 

egy külön fájlban is reagálni szíveskedjenek. Ezek hiányában a kéziratot 125 
automatikusan visszautasítjuk. 126 

A szerzők a közölhetőnek minősített, végleges formátumú cikkekről camera 127 
ready levonatot kapnak, melyet 72 órán belül kérünk kijavítva visszaküldeni a 128 
Szerkesztőségbe. 129 

A közlemények tartalmáért a szerző(k) felelős(ek). A cikk beküldésével 130 
automatikusan nyilatkoznak, hogy megismerték és elfogadják az Akadémiai Kiadó 131 
Etikai irányelveit. 132 

A kéziratok elfogadásakor jogosultságnak megfelelő közlési engedélyt küldünk 133 
ki, ezek aktuális változatai az alábbi oldalakon érhetők el: 134 
- Az EISZ és az Akadémiai Kiadó megállapodása alapján OA közlésre jogosult 135 

szerző nyilatkozata. 136 
- Copyright Transfer Statement (Szerzőijog-átruházási nyilatkozat - Green Open 137 

Access) 138 
- Optional Open Access  139 

Összefoglalás 140 
 141 

Egy oldalnyi terjedelemben, tömören tartalmazza a tanulmányozott problémát, 142 
az alkalmazott vizsgálati módszereket, a kapott vizsgálati eredményeket, valamint az 143 
azokból levont következtetéseket. Az Összefoglalást követően kérünk maximum 5 144 
kulcsszót megadni. 145 
 146 
Kulcsszavak: kulcsszó 01, kulcsszó 02, kulcsszó 03, kulcsszó 04, kulcsszó 05 147 
 148 

Köszönetnyilvánítás 149 
 150 

A kutatás az XYZ támogatásával jött létre. 151 
 152 

Irodalom 153 
 154 

A felhasznált és idézett irodalom jegyzékét a dolgozat végén, a szerző(k), ill. 155 
szerkesztő(k) betűrendjében, minden szerző nevét megadva (kerülendő az et al. 156 
használata) közöljék. Az irodalomjegyzékben részletesen megjelölt forrásokra a 157 
szövegben röviden, az első szerző nevét a mondatba szerkesztve, vagy a mondat végén a 158 
megjelenési évvel zárójelben megadva hivatkozzanak. Pl. ALLEN, et al. (1998) 159 
megállapította…, vagy a mondat végén: (ALLEN, et al. 1998). A szerző azonos évben 160 
megjelent közleményeit az évszám után írt kisbetűvel különböztessék meg.  161 

Az irodalomjegyzék összeállításánál az alábbi szabályok irányadók: 162 
a) Folyóiratokban megjelenő közlemények esetében a szerzők nevét, a közlemény címét, 163 

a folyóirat címét, kötetszámát, esetleg füzetszámát (zárójelben), valamint a 164 
közlemény nyitó és záró oldalszámát kell feltüntetni. 165 

b) Könyvek esetében a szerző(k) vagy szerkesztő(k) nevét, a megjelenés évét, a mű 166 
címét, a kiadót, a kiadás helyét kell feltüntetni. 167 

https://akjournals.com/page/EthicalGuide/ethical-guide-for-contributors-of-journals-published-by-akadmiai-kiad
http://www.eisz.mtak.hu/index.php/hu/open-access/295-open-access-megallapodas-az-akademiai-kiadoval.html
https://akademiai.com/pb-assets/kiado/OA/license_agreements/Kozlesi_nyilatkozat_OA-1555414721993.pdf
https://akademiai.com/info/authors/copyright
https://akademiai.com/page/openaccess


 

c) Könyvrészletek esetében a könyvrészlet szerzőjének nevét, a könyv megjelenésének 168 
évét, a könyvrészlet címét, majd a könyv (b. pont alatt felsorolt) adatait kell 169 
feltüntetni. 170 

d) Szóbeli közléseket nem kell felsorolni, kéziratok esetében pedig csupán a szerzőt, az 171 
évszámot és a címet kell megjelölni. 172 
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 185 

English title 186 
 187 

Summary 188 
 189 

Az eredeti kutatási eredményeket ismertető, illetve módszertani cikkek esetében 190 
önmagában is világosan érthető, tömör angol nyelvű összefoglaló készítendő. 191 
Terjedelme a dolgozat témájától függ, de szöveges része ne haladja meg a 40 gépelt 192 
sort; röviden összefoglalva a vizsgálat célját, anyagát, módszerét és a kapott 193 
eredményekből levonható következtetéseket. 194 

Az összefoglaló után közöljék a kulcsszavak angol megfelelőit (keywords). Az 195 
ábrák, táblázatok címének, jelmagyarázatának, a számozott, illetve betűvel jelölt 196 
részeinek angol megfelelőit ábrajegyzékben (Tables and figures) kell feltüntetni.  197 

 198 
Keywords: keyword1, keyword2 … keyword5 199 
 200 

Tables and figures 201 
 202 
Table 1.Title of Table 1. (Notes: …) 203 
Table 2 204 
Figure 1 Title of Figure 1 (Notes:…) 205 
Figure 2 206 
 207 
  208 



 

1. táblázat 209 
Az 1. táblázat pontos címe, esetleges hivatkozások megjelölésével 210 

 211 

(1) Jellemző 

(2) Tárgy 

(3) 

Tárgy 01 

(4) 

Tárgy 02 

(5) 

Tárgy 03 

a) Jellemző 01 mérés 01 mérés 02 mérés 03 

b) Jellemző 02 mérés 04 mérés 05 mérés 06 

c) Jellemző 03 mérés 07 mérés 08 mérés 09 

Megjegyzés. 212 
 213 

 214 
 215 

1. ábra 216 
Az 1. ábra pontos címe, esetleges hivatkozások megjelölésével. Jelmagyarázat. 217 


