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SZERZŐI ÚTMUTATÓ A KÉZIRATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

A Botanikai Közlemények a növénytan különböző szakterületeit képviselő színvonalas, eredeti köz-

leményeket, valamint egy-egy szakterületet áttekintő szemle cikkeket közöl magyar vagy angol nyelven. A 

nemzetközi szakmai közvélemény tájékoztatása érdekében a magyar nyelvű cikkek címét, kulcsszavait, ösz-

szefoglalóját, az ábrák és táblázatok címét és feliratait angol nyelven is megadja. A kéziratokat Kalapos 

Tibornak (kalaposti@gmail.com) kérjük elküldeni, kizárólag elektronikus úton, MS Word dokumentum 

formátumban (doc vagy docx). A lap profiljába nem illő kéziratokat a szerkesztő indoklással a szerzőknek 

azonnal visszaküldi. A tárgyévi 1. füzetbe január 31-ig, a 2. füzetbe augusztus 31-ig tudjuk fogadni a kézira-

tokat. A később érkezők a következő füzetben kerülnek közlésre elfogadás esetén.  

 

A kézirat tagolása 

1. oldal (külön sorokban): A cikk címe; szerző(k) neve; a szerző(k) munkahelye, postacíme, e-mail cí-

me; a dolgozat rövid címe (max. 50 karakter, szóközzel együtt); kulcsszavak (max. hat, ABC sorrendben). 1. 

oldalon indítva, majd folyamatosan: Összefoglalás, Bevezetés, Anyag és módszer, Eredmények, Megvitatás, 

Köszönetnyilvánítás (ha van), Irodalomjegyzék, Angol nyelvű összefoglaló: a dolgozat címe, a szerző(k) 

neve, munkahelye, postacíme, a kulcsszavak és a dolgozat összefoglalója angol nyelven. Az ezt követő olda-

lakon: 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 következ-

zenek.  

 

Az egyes fejezetek tartalmi jellemzői 

A Bevezetés a munkához kapcsolódó legfontosabb szakirodalmi, illetve a korábbi saját kutatási ered-

ményeket foglalja össze, melyekhez szorosan kapcsolódik az egyértelműen megfogalmazott kutatási cél. 

Az Anyag és módszer fejezetben részletesen kell ismertetni a felhasznált anyagokat, leírni az alkalma-

zott 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 táblázatok-

kal 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 megér-

téséhez feltétlenül szükségesek, kerülni kell az adatok ismétlődését, átfedését. A terjedelmesebb ábrák és 

táblázatok elektronikus (online) mellékletbe kerülhetnek, ami nyomtatásban nem jelenik meg, a folyóirat 

honlapjáról tölthető le. 

A Megvitatás a kapott eredményeknek a szakirodalmi, illetve saját korábbi eredményekkel való össze-

vetését és értékelését, az új eredmények kiemelését tartalmazza. Indokolt esetben az Eredmények és a Meg-

vitatás összevonható. 

Az Összefoglalás csak az alkalmazott módszerekre és az azok segítségével elért legfontosabb új ered-

ményekre 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). 

Az Angol nyelvű összefoglaló tartalmára vonatkozóan a magyar nyelvű Összefoglalásnál írottak az 

irányadók. 

 

Formai előírások 

A számítógépes szövegszerkesztéssel készített kézirat terjedelme az ábrákkal, táblázatokkal és az iroda-

lomjegyzék kel együtt nem haladhatja meg a 30 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 kéziratok benyújtása kizárólag elektronikus, a szerkesztőnek küldött e-mail üzenet 

mellékleteként kérjük csatolni MS Word dokumentum (doc vagy docx) formátumban. Az ábrákon a felira-

tok Arial betűtípusban készítendők el. A kép formátumú ábrákat 600 dpi felbontású képfájl (JPEG, TIF) 

formájában is készítsék el, külön fájlokban, de ezeket csak a kézirat elfogadása esetén kérjük majd elküldeni 

a szerkesztőnek. A kézirat szövegének belsejébe se az ábrákat, se a táblázatokat NE illesszék be, azok a fent 

ismertetett módon az „Irodalomjegyzék” utáni oldalakon helyezendők el. Kérjük, hogy színes ábrákat, graf-

konokat csak indokolt esetben használjanak, és azok jelkészletét lehetőleg úgy válasszák meg, hogy fekete-
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fehér nyomtatásban is jól értelmezhetőek legyenek. A nyelvhelyesség tekintetében a Magyar Helyesírási 

Szabályzat, a szakmai kifejezések, idegen szavak helyesírását illetően a Biológiai Lexikon (Akadémiai Ki-

adó 1975–78) és a Környezetvédelmi Lexikon (Akadémiai Kiadó 1993, 2002) az irányadó. A magyar nö-

vényneveket KIRÁLY G. (szerk.): Új magyar füvészkönyv c. munkája (Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 

2009) szerint kell említeni. A mértékegységek az SI-rendszer szerint használandók.  

Az egyes fejezetcímek fölött és alatt egy sorkihagyás legyen. A bekezdések első sora 1,25 cm-rel bel-

jebb kezdődjék. Tabulátorjel vagy „helyköz” karakterek bekezdésként NEM használhatók. A tizedes szá-

moknál tizedes vessző írandó. A kéziratban a szerző nevek kis kapitálissal, a fajnevek dőlt betűvel, a fajok 

auktor nevei normál szedéssel írandók. Másféle tipizálást NE alkalmazzanak.  

A szöveg közben az irodalmi hivatkozások a következőképpen szerepeljenek: egy szerző esetén: (JÁ-

VORKA 1964); két szerző esetén: (MÁTHÉ és PRÉCSÉNYI 1973); több szerző esetén: (ZÓLYOMI et al. 1967). 

Több szerző egy-egy munkájára történő hivatkozásnál a szerzőket vesszővel (UDVARDY 1998, CZIMBER 

2006), egy szerző több munkáját a következő szerzőtől pontosvesszővel (SOÓ 1964, 1980; KOVÁCS és 

PRISZTER 1977) kell elkülöníteni. A felsorolást a szerzők legkorábbi idézett munkái szerint időrendben kér-

jük megadni (a név szerinti abc-sorrend csak azonos publikálási év esetén veendő figyelembe). Ha a szerzők 

egy mondat alanyaiként szerepelnek – ami csak akkor indokolt, ha a szerzők személye a fontos, és nem az 

általuk vizsgált jelenség, vagy az általuk tett megállapítás – akkor a szerző(k) nevének említése után szere-

peljen az évszám zárójelben: JUHÁSZ-NAGY (1986) szerint stb. A hivatkozásokban a társszerzők nevei közé 

kötőjelet NE illesszünk. 

Az Irodalomjegyzékben szereplő hivatkozásokat szoros ABC sorrendben, ezen belül időrendben az 

alábbi minták szerint kell feltüntetni.  
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Ábrák, táblázatok, illusztrációk 

Az ábrák publikálásra alkalmas állapotban, kiváló minőségben készítendők el. Méretük olyan le-

gyen, hogy a tükör méretre (12,5 × 19,5 cm) történő kicsinyítéssel egyetlen részlet se vesszen el.  Az ábrá-

kon szereplő feliratok, beírások betűméretének megválasztásakor figyelembe kell venni a kényelmes olvas-

hatóság szempontját. A kézirat szövegében a táblázat(ok)ra és az ábrá(k)ra számozásuk sorrendjében, leg-

alább egy alkalommal, a megfelelő helyen hivatkozni kell. Az ábrák aláírásainál és a táblázatok beírásainál 

az oszlopok, sorok elnevezése után/alatt zárójelbe tett számmal jelezze, hogy az adott szöveg, szó az angol 

nyelvű fordításban milyen számmal szerepel, pl. hajtáshossz (1). A számmal jelzett szövegrészek fordításait 

az adott ábra vagy táblázat angol nyelvű címe alatt, új sorban a számokat előreírva – (1) shoot length – kell 
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felsorolni. Ebben a tekintetben (és minden további, itt nem részletezett kérdésben) a Botanikai Közlemények 

legutóbbi kötetei nyújtanak támpontot. A szerkesztőbizottság csak a fentieknek megfelelően elkészített kéz-

iratot fogad el és bocsát lektorálásra. A szerkesztőség a kézirat szövegének angol nyelvre fordítását, az ábrák 

és/vagy táblázatok elkészítését, az előírásoknak megfelelővé alakítását NEM végzi el. A kéziratok elbírálá-

sát anonim lektorok végzik. A kéziratok elfogadásáról a szerkesztő dönt. A lektorok javaslatai alapján a 

kéziratok módosítását, véglegesítését a szerzők végzik. A szerzők feladata a korrektúrázás is, és ők felelnek 

kéziratuk tartalmáért. A közlemény online megjelenésekor az elfogadás időpontja feltüntetésre kerül. 

 


