SZERZŐI ÚTMUTATÓ A
GAZDASÁGI ÉLET ÉS TÁRSADALOM C.
FOLYÓIRATBAN PUBLIKÁLÓK RÉSZÉRE
A kéziratokat elektronikus formában, mellékletként kérjük beküldeni
az arva.laszlo@wsuf.hu illetve zsebok.csaba@wsuf.hu e-mail címekre. A Microsoft
Office programcsomag használatát kérjük.
Mivel a beküldött cikkek kettős vak lektoráláson mennek át, kérjük, gondoskodjanak
arról, hogy a beküldött cikkekből, illetve a file-ok neveiből a szerzők nevei ne
legyenek kikövetkeztethetők.
A kézirattal együtt kérjük, csatolják honlapról letölthető szerzői nyilatkozatot
kitöltve:



szerzői nyilatkozat (egyszerzős kézirat)
szerzői nyilatkozat (többszerzős kézirat).

A benyújtott közlemények hossza a 40 000 karaktert (szóközökkel) nem haladhatja
meg.
A kézirat tartalmazza:







címoldal;
magyar összefoglalás, kulcsszavak; angol összefoglalás (angol
címmel), keywords;
szöveg;
irodalomjegyzék;
táblázatok;
ábrák.

A címoldalon sorrendben a következők szerepeljenek: a kézirat címe, esetleg
alcíme, a szerzők neve, a szerzők tudományos fokozata, titulusa, a szerzők
munkahelye (feltüntetve a város is), a szerzők beosztása. Továbbá adják meg a
kapcsolat tartó szerző e-mail címét, telefonszámát és a beadás dátumát.
Az összefoglalást magyar és angol nyelven kell beküldeni, külön-külön lapon.
Nem tartalmazhat rövidítéseket. Megszerkesztésénél az alábbiakat kell
figyelembe venni: "Bevezetés", "Célkitűzés", "Módszer", "Eredmények" és
"Következtetések" lényegre törő megfogalmazása történjék oly módon, hogy
csupán az összefoglalás elolvasása is elegendő legyen a tanulmány lényegének
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megértéséhez. A magyar és angol összefoglalás hossza igazodjon egymáshoz,
maximális karakterszám 1000. Maximum öt kulcsszó adható meg a magyar és
az angol nyelvű összefoglaló után, JEL-kód.
A kézirat világos szerkesztése különösen fontos az olvasó számára. Az eredeti
közleménynél a bevezetőben, néhány mondatban meg kell jelölni a
kérdésfelvetést. A módszertani részben világosan és pontosan kell bemutatni
vagy hivatkozni azokat a módszereket, amelyek alapján a szerzők az
eredményeket megkapták. Az eredmények és a diszkusszió részeket külön és
világosan kell megszerkeszteni. A diszkusszió rész legyen kapcsolatban az
idevonatkozó legújabb ismeretanyaggal, valamint azokkal a megállapításokkal,
amelyekből a szerzők a következtetéseket levonták. Az eredmények újszerűsége
világosan tűnjön ki. A módszerek, eredmények, elemzés részek megfelelő
alcímeket kapjanak. A kéziratban az ábrák helyét, címét kérjük arab számokkal
jelölni.
Irodalmi hivatkozások. Az irodalmi hivatkozásokat a legújabb eredeti
közleményekre és összefoglalókra kell korlátozni. Csak azok az irodalmi
hivatkozások sorolhatók fel, amelyekre a szövegben utalás történt és direkt
kapcsolatban vannak a kutatott problémával. Háromnál több szerző esetén a
három szerző neve után "et al" írandó. A szövegközti szakirodalmi utalásokat
zárójelben kérjük feltüntetni, például (Berger, 2004). Ha valamelyik szerzőtől
több, azonos évben megjelent munkára hivatkozik, a művek
megkülönböztetésére használja az évszám mellé írt a, b, c stb. indexet. Oldalszám
megadása esetén (szó szerinti idézetnél) az oldalszám kötelezően megadandó.
Az irodalomjegyzéket a tanulmány végén abc-sorrendben
következőképpen oldva fel a szövegközi utalásokat:








közöljék,
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A táblázatokat címmel kell ellátni, minden táblázatot külön lapon kell megadni.
A táblázat ne legyen kép, a táblázatokat wordben, excelben kérjük elkészíteni.
Az ábrákat címmel kell ellátni. Az ábrákat mindig grafikus rajzolja, ezért - hogy
pontosak legyünk - kérjük az adatsorokat. Kérjük a mértékegység, jelmagyarázat
szükség szerinti megadását. Az ábra forrását kérjük megjelölni; a szövegben
megfelelő helyen jelenjen meg az ábrákra, táblákra, jegyzetekre való hivatkozás.
Köszönjük, hogy megfelelően előkészített kézirattal segíti munkánkat!
a Gazdasági Élet és Társadalom szerkesztősége
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