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Formai irányelvek 

az Acta Pintériana szerzői számára 

 

Az Acta Pintériana elektronikus folyóirat (https://acta-pinteriana.hu/) elsősorban első közlésre szánt 

cikkeket fogad. Amennyiben a cikk első megjelenési helye nem az Acta Pintériana, úgy kérjük ezt előre 

jelezni és az első közlés bibliográfiai adatait a törzsszöveg első lábjegyzeteként feltüntetni. A 

másodközlést akkor is jelezni kell, ha a két cikk terjedelme különböző: meg kell jelölni, hogy a 

tanulmány bővített vagy rövidített, átdolgozott változat. 

I. Cím, szerzőségi közlés és tartalmi összefoglaló 

A tanulmány címét és a szerzőségi közlést az alábbi módon adjuk meg: a címet 14 pontos, félkövér, 

Adobe Garamond Pro típusú betűvel, a szerző nevét 12 pontos, az affiliációt és az elérhetőségeket 10 

pontos betűmérettel, Times New Roman betűtípussal tüntessük fel: 

A tanulmány címe 

 

A tanulmány szerzője 

 

Intézményi affiliáció(k), Kutatóhely(ek) székhelye 

A szerző e-mail címe 

Abstract 

A magyar cím mellett annak valamilyen idegen nyelvű (angol, német, olasz, spanyol vagy francia) 

változatát is kérjük feltüntetni. Ennek megfelelően 5-10 soros magyar vagy idegen nyelvű abstractot 

kérünk (idegen nyelvű, ha a közlemény nyelve magyar; magyar nyelvű, ha a közlemény idegen nyelvű) 

a törzsszöveget megelőző bekezdésben. Az abstract nem bevezető vagy tartalmi összefoglaló, hanem az 

eredmények rövid, szinte tézisszerű felsorolása. Nem tartalmazhat hivatkozást vagy lábjegyzetet. 

II. A törzsszöveget érintő formai követelmények 

A tanulmányok szövegét lehetőség szerint *.docx (MS Office Word 2010 vagy ennél újabb 

szoftverrel készült) formátumban, 10 MB-ot nem meghaladó méretben kérjük beküldeni az alábbi – és 

a tanulmánymintában feltüntetett – formai követelmények megtartásával: 

- Margó: a lap mind a négy oldalán 2,5 cm mértékű. 

- Betűtípus és -méret: Times New Roman, a törzsszövegben 11-es betűméret. 

- A törzsszövegek bekezdése 0,5 cm mértékű behúzással indul, a sorköz 1,15 pont mértékű. A 

bekezdések előtti térköz 3 pont mértékű. 

- A különböző szintű címekben használható a római (I., II., III., stb.) (14-es betűméret, középre 

igazítva), az arab (1., 2., 3., stb.) (12-es betűméret, balra igazítva) számozás és a kisbetűs 

felsorolás (a., b., c., stb.) (11-es betűméret, dőlt betű, balra igazítva). 
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I.Rész cím 

1. Alrész cím 

A tanulmány törzsszövege (HORVÁTH 2011, p. 12)1 

„Behúzott idézet” 

a. Kis cím 

A tanulmány törzsszövege 

„Behúzott idézet” 

b. Kis cím 

2. Alrész cím 

A tanulmány törzsszövege 

„Behúzott idézet” 

III. Az idézés és a szövegközi hivatkozások módja 

A legalább egy teljes mondat hosszúságú idézeteket kérjük külön bekezdésbe írni, és balról 2 cm, 

jobbról 1,5 cm behúzást alkalmazni ezeken a szövegegységeken. Idézőjel: „xxx”, idézeten belüli 

(másodlagos) idézőjel: »xxx«, harmadlagos idézőjel: ’xxx’. Az idézet (az idézőjellel együtt) minden 

esetben dőlt betűs. 

Ferenc számára az Eucharisztia-tan nem pusztán racionális okfejtés, értelemkeresés és 

meghatározás, hanem az egész embert átjáró belátás, ami egy sajátos belső magatartásra is 

ösztökél. Ha Isten ilyen alázattal ajándékozza önmagát, akkor a hozzá térő ember sem maradhat 

meg magának, hanem az önátadás útját kell járnia: 

„Semmit se tartsatok tehát vissza magatokból magatoknak, hogy egészen 

visszafogadjon benneteket az, aki egészen odaadja önmagát nektek.” (LRend 

29) 

A feltámadott jelenlét mindenkit képes betölteni fogyatkozás nélkül, ezért Ferenc a napi egy közös 

mise hallgatására szólítja fel testvéreit. 

A tanulmány törzsszövegében az idézeteken túl a címek is kurzív betűkkel szerepeljenek. 

A törzsszövegben a szerző kiskapitálissal írott vezetéknevével és műve megjelenés évével 

hivatkozunk az alábbi módon: 

- Egy szerző esetén: (HORVÁTH 2011, p. 12) 

- Két szerző esetén: (KOVÁCS & SZABÓ 2017, pp. 12-13) 

- Három vagy több szerző esetén: (KOVÁCS et al. 2000) 

- Egy szerző több, azonos évben megjelent műve esetén kérjük az a, b, stb. 

megkülönböztető jelzés használatát: (SZABÓ 2014a, p. 3), (SZABÓ 2014b, pp. 23-24) 

A kiskapitálist azonban kerüljük, ha a nevet nem referenciaként használjuk. Pl.:  

A földikutyák szinte soha nem repülnek fel a troposzférába (vö. HORVÁTH 2011, p. 3; 

KOVÁCS 1995, p. 5), a szakirodalom mindössze egy ilyen esetet említ (SZABÓ 2014b, pp. 

                                                   
1 Lábjegyzetszöveg. 
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235-255). A témáról részletesen Szabó (2014a) is kifejtette a véleményét (vö. pl. KOVÁCS 

et al. 2000, p. 15). Erről azonban Horváth Dániel már nem értesülhetett. 

A lábjegyzeteket hagyjuk meg a hosszabb megjegyzéseknek, amelyekben természetesen a fentiekhez 

hasonló módon szintén használhatók hivatkozások. 

Természettudományos, rendszertani témájú munkákban a taxonnév első említésekor megjelölendő a 

leíró neve (kiskapitális) és a leírási évszám, köztük vesszővel. További említéskor ezek már nem 

kellenek. A taxon leírásokat a referenciák között nem kell hivatkozni, kivéve, ha a tartalom ezt 

megkívánja. A nem (nemzetség) és fajnév dőltbetűvel írandó, magasabb taxonok normál betűtípussal. 

Pl.: 

A Kordosia topali JÁNOSSY, 1970 a Kordosia MÉSZÁROS, 1998 nembe tartozik. A K. topali a 

Kordosia genus egyetlen ismert faja. 

IV. Ábrák és táblázatok 

Ha a tanulmány szövegében ábra szerepel, annak feliratát 11 pontos betűmérettel az ábra alatt 

számozottan, félkövér betűtípussal tüntessük fel. A törzsszövegben az ábrára annak számával 

hivatkozzunk, szintén félkövér betűtípussal: 

A 7. ábrán látható a Cervelox 2.0 berendezés sisakrésze hátsó (balra) és oldalsó (jobbra) nézetből. 

A Cervelox 2.0 berendezés következő eleme egy karosszék. 

 

 

Ha a tanulmány szövegében táblázat szerepel, annak feliratát 11 pontos betűmérettel a táblázat fölött, 

számozottan tüntessük fel, az alábbi módon (a törzsszövegben a táblázatra annak számával 

hivatkozzunk): 

 

A táblázatokat és az ábrákat szövegközi objektumként kérjük kezelni akkor is, ha több oldalra kell 

őket tördelni. Mellékleteket ne alkalmazzunk. 
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V. Írásjelek és rövidítések 

A szövegben szereplő páros írásjelek (idézőjelek, zárójelek) dőltek, ha a bennfoglalt szöveg egésze 

dőlt betűs. Ha a bennfoglalt szöveg csak egy része kurzivált, akkor a páros írásjelek írásmódja a szöveg 

egészét követi. Kurzív szövegben (pl. idézetben), ha erre szükség van, álló betűs kiemelést 

alkalmazzunk. 

Az előzéken olvasható Mária-antifónák Szeplőtelen Fogantatás ünnepének (dec. 8., 

Conceptio BMV) Leonardus de Nogaroli szerezte offíciumából (Sicut lilium) valók. 

(A Cantionale Catholicum második kiadását 1719-ben ugyanazon kottaformákkal 

szedték a csíki ferences nyomdában, mint amelyeket Kájoni a Calendariumhoz használt.) 

A két szó vagy kifejezés közötti kapcsolatos viszonyt, intervallumot, összevontságot kifejező kötőjel 

formája mind a törzsszövegben, mind az irodalomjegyzékben a nagykötőjel legyen 

(billentyűkombinációja: Alt+0150). 

magyar–latin szótár 

Duna–Tisza köze 

május–júniusi lapszám 

A ferences források magyar nyelvű rövidítésével kapcsolatban a 

http://www.ferencesek.hu/forrasrovidites/ oldalon közöltek az irányadók. Az idegen nyelvű fordítások 

rövidítésével kapcsolatban az adott tanulmányban hivatkozott kritikai kiadás gyakorlata az irányadó. 

 

V. Köszönetnyilvánítás 

Ha ez szükséges, a „Köszönetnyilvánítás” helye a törzsszöveg utolsó fejezete legyen. Itt lehet 

felsorolni, hogy milyen pályázatok támogatták a projektet, illetve hogy milyen személyeknek akar 

köszönetet mondani a szerző. 

VI. Az irodalomjegyzékkel kapcsolatos formai követelmények 

Az idézett irodalmat a tanulmány végén egy Irodalom – References című, utolsó fejezetben kérjük 

felsorolni. Az irodalomjegyzék tételeit az alábbi példák alapján kell elkészíteni: 

VI. Irodalom – References 

 

FERENC, ASSISI SZENT (2018): Assisi Szent Ferenc írásai. Ferences Források Magyarul 3., 
Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Budapest. 

HORVÁTH, D. (2011): Dénes levele édesanyjához a cserkészkirándulásról. In: CSERKÉSZ JÁNOS 

(szerk.): Cserkészeti Levélgyűjtemény. 118. köt., Budapest, pp. 14-15. 

KOVÁCS, B. & SZABÓ, D. J. (2017): Alapvető kérdések. A kvantumgravitáció hermeneutikai 
interpretációja. Asztrofizikai Kiadó, Budapest, pp. 1256. 

KOVÁCS, B.; SZABÓ, D. J. & MÉSZÁROS, L. (2000): A cserebogarak halhatatlansága. 

Geomorfológiai és biofizikai áttekintés a fosszilis cserebogarak bioetikájáról. Fragmenta 

Palaeontologica, 31: 83-115. doi:10.17111/FragmPal.2014.31.83  

http://www.ferencesek.hu/forrasrovidites/
https://doi.org/10.17111/FragmPal.2014.31.83
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MÁDL-SZŐNYI, J.; CZAUNER, B.; IVÁN, V.; TÓTH, Á.; SIMON, Sz.; ERŐSS, A.; KOVÁCSNÉ 

BODOR, P. & HAVRIL, T. (2019): Confined Carbonates. Regional Scale Hydraulic Interaction 

or Isolation? Marine and Petroleum Geology, 107(September): 591-612. 
doi:10.1016/j.marpetgeo.2017.06.006 

MÉSZÁROS, L. (2011): Ökoszisztéma változások kutatása a fosszilis bükki és recens alpi faunák 

összevetésével. In: KÁZMÉR, M. (szerk.): Környezettörténet. 2. rész, Környezeti események a 
honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források fényében. Hantken Kiadó, 

Budapest, pp. 61-69. 

RZEBIK-KOWALSKA, B. (1995): Climate and history of European shrews (Family Soricidae). Acta 

Zoologica, 38(1): 95-107. 
SZABÓ, D. J. (2014a): A vulkáni evaporitok ásványtani morfogenezise. Geomorfológiai és 

Vulkanológiai Közlöny, 145(1): 73-84. 

SZABÓ, D. J. (2014b): A hazai sünök (Erinaceidae) szaporodásbiológiája. Acta Biologica 
Hungarica, 51: 10-22. 

A folyóirat címek és a könyvcímek tehát dőlt betűvel írandók, a folyóirat kötetszámai félkövérrel, a 

füzetszámok (ha vannak), zárójelben. A szerzők vezetéknevei kiskapitálissal írandók. Akkor is 

szükséges minden szerző nevét ilyen módon megjelenítenünk, ha háromnál több név fűződik a 

hivatkozott műhöz. Az et al. rövidítést tehát nem használjuk a bibliográfiában, viszont a szövegközi 

hivatkozásoknál, ha több szerző/szerkesztő van, akkor elegendő csak az elsőt kiírni és az et al. utalással 

folytatni, majd következik az évszám és az oldalszám, ha szükséges a megadott módon. 

Tehát a bibliográfiában: 

MÁDL-SZŐNYI, J.; CZAUNER, B.; IVÁN, V.; TÓTH, Á.; SIMON, Sz.; ERŐSS, A.; KOVÁCSNÉ 

BODOR, P. & HAVRIL, T. (2019): Confined Carbonates. Regional Scale Hydraulic Interaction 

or Isolation? Marine and Petroleum Geology, 107(September): 591-612. 

doi:10.1016/j.marpetgeo.2017.06.006 

Szövegközi hivatkozásnál: (MÁDL-SZŐNYI et al. 2019, pp. 591-592) 

Amennyiben a referált irodalom rendelkezik DOI azonosítóval, azt a referencia után minden esetben 

fel kell tüntetni (lásd 5. tétel). Ennek ellenőrzéséhez alább belinkelve található két kereső, amelyekbe a 

címet beütve kiderül, hogy tartozik-e hozzá DOI: 

- Egyszerűbb (gyorsabb) kereső: http://search.crossref.org/   

- Pontosabb kereső: http://www.crossref.org/guestquery/ 

 

https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2017.06.006
https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2017.06.006
http://search.crossref.org/
http://www.crossref.org/guestquery/

