
Útmutató
a Rence kötetben publikáló szerzők részére

A  Rence  kötetek  célja  a  Fertő-Hanság  Nemzeti  Park  Igazgatóság  működési  területén  folyó
természetvédelmi  kutatások  tudományos  igényű  publikálása  magyar  nyelven,  angol  nyelvű
összefoglalóval.  A  nemzetközi  szakmai  közvélemény  tájékoztatása  érdekében  a  magyar  nyelvű  cikkek
címét, kulcsszavait, összefoglalóját, az ábrák és táblázatok címét és feliratait angol nyelven is megadja.

A kéziratokat az alábbi címre kell elektronikus formában eljuttatni:
Takács Gábor
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
9435 Sarród, Rév-Kócsagvár
e-mail: pokasz@gmail.com

A kézirat tagolása:
1. oldal (külön sorokban):
A cikk címe magyar nyelven;
A cikk címe angol nyelven;
A szerző(k) neve; a szerző(k) munkahelye, postacíme, e-mail címe magyarul
A kulcsszavak (max. hat, ABC sorrendben magyarul és angolul).

1.  oldalon  indítva,  majd  folyamatosan:  Összefoglalás  angol  nyelven,  Bevezetés,  Anyag  és  módszer,
Eredmények, Értékelés, Összefoglalás magyar nyelven Köszönetnyilvánítás (ha van), Irodalomjegyzék

Az ezt követő oldalakon: a táblázatok (egyenként, külön oldalon) az adott táblázat magyar és angol címével
együtt;  majd  az  ábrák  (egyenként,  külön  oldalon)  a  megfelelő  ábraaláírások  magyar  és  angol  nyelvű
szövegeivel következzenek. Az ábrákat és táblázatokat elektronikusan, szerkeszthető formában is csatolni
kell.

Az egyes fejezetek tartalmi jellemzői:
Az  Angol  nyelvű  összefoglaló tartalmára  vonatkozóan  a  magyar  nyelvű  Összefoglalásnál  írottak  az
irányadók.
A  Bevezetés a  munkához  kapcsolódó  legfontosabb  szakirodalmi,  illetve  a  korábbi  saját  kutatási
eredményeket foglalja össze, melyekhez szorosan kapcsolódik az egyértelműen megfogalmazott kutatási
cél.
Az Anyag és módszer fejezetben részletesen kell ismertetni a felhasznált anyagokat, leírni az alkalmazott
módszereket a szükséges  hivatkozásokkal  együtt.  Itt  kell  röviden ismertetni  az alkalmazott  statisztikai
módszereket is.
Az  Eredmények az elért új kutatási eredményeket tartalmazza jól áttekinthető ábrákkal és táblázatokkal
dokumentáltan. Kerülni kell a táblázatokban és ábrákban az adatok ismétlődését, átfedését. Az ábrák és
táblázatok  csak  azokat  az  adatokat  tartalmazzák,  melyek  a  szemléltetni  kívánt  jelenség,  összefüggés
megértéséhez  feltétlenül  szükségesek.  A  terjedelmesebb  táblázatok  vagy  ábrák  elektronikus  (online)
függelékbe kerülhetnek, ami nyomtatásban nem jelenik meg, a folyóirat honlapjáról tölthető le.
Az Értékelés a kapott eredményeknek a szakirodalmi, illetve saját korábbi eredményekkel való összevetését
és értékelését, az új eredmények kiemelését tartalmazza. Indokolt esetben az Eredmények és a Megvitatás
összevonható.
Az  Összefoglalás csak  az  alkalmazott  módszerekre  és  az  azok  segítségével  elért  legfontosabb  új
eredményekre  és  következtetésekre  szorítkozzék,  ne  tartalmazzon  bevezetést,  diszkussziót,  irodalmi
hivatkozást, ne tartalmazza a szerzők régebbi eredményeit.
Az  Irodalomjegyzék csak a szövegközi hivatkozásokat foglalja magába (sem többet, sem kevesebbet). A
citálást az alábbi minták szerint kérjük elvégezni:

Folyóirat: Kis A.,  Nagy B. (1993): Cím. Tájökológiai Lapok 80: 100-110. (több szerzős művekben az
egyes szerzők neve között csak vesszőt használjanak)
Fejezet: Talaj A. (1990): Cím. In: Talaj B., Vagy C. (szerk.) Cím: Tájökológiai Kiadó, Budapest, pp. 62-
75.
Könyv: Bastian O.,  Schreiber  K-f.  (1994):  Analyse  und ökologische Bewertung der  Landschaft.  G.
Fischer V., Jena/Stuttgart.
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Formai előírások
A  számítógépes  szövegszerkesztéssel  készített  kézirat  terjedelme  az  ábrákkal,  táblázatokkal  és  az
irodalomjegyzék kel együtt nem haladhatja meg a 30-35 oldalt (Times New Roman, 12 pontos betű, 1,5-es
sorköz,  2,5  cm-es  margók).  Az  idegen  nyelvű  összefoglaló  terjedelme  30–50  sor.  A  szöveget  kérjük
folyamatos sorszámozással ellátni. 
A kézirat elkészítésekor kérjük alkalmazzanak 12-es méretű Times, normál betűtípust és egyes sortávot.
Dőlt betűvel csak a latin nevek, vastagon csak a címsorok lehetnek szerkesztve. A szövegközi citáláskor a
szerzők nevének írásakor kérjük használjanak KISKAPITÁLIS betűtípust.

További információ:
Takács Gábor
30/3966962


