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A benyújtott kéziratok nyelvi helyességét a szerző(k) garantálják. A szerzők vállalják a
felelősséget a kéziratok tartalmának hitelességéért, a felhasznált irodalmak korrekt kezeléséért,
valamint a formai követelmények betartásáért. A kéziratok mindegyike független bírálati
folyamaton megy át, minden benyújtott kéziratot két független szakmai lektor lektorál. A
kéziratok nyelve magyar vagy angol. A leadási határidő folyamatos.
A formai követelmény könnyebb betartása céljából sablon dokumentum érhető el a
honlapon a „Szerzőknek” menü alatt.
A tanulmány felépítése:
Megjegyzés: Az alábbi felépítés javaslat. Ha a kézirat jellege indokolja ettől a szerző eltérhet.
Azonban a lektorok jelezhetik ennek a felépítésnek az alkalmazását.
MAGYAR CÍM
ANGOL CÍM
Szerző/k (több szerző esetén (max. 4) felső indexben számmal jelölni kell az egyes szerzőket a
megkülönböztetés céljából.
Beosztás (több szerző esetén felső indexben számmal jelölni kell, hogy melyik beosztás mely
szerzőhöz tartozik)
Intézmény (több szerző esetén felső indexben számmal jelölni kell, hogy melyik intézmény
mely szerzőhöz tartozik)
E-mail cím (több szerző esetén felső indexben számmal jelölni kell, hogy melyik e-mail cím
mely szerzőhöz tartozik)
Összefoglaló magyarul (1500–2000 karakter hosszúságú)
Összefoglaló/Abstract angolul (egyezzen meg az összefoglaló szövegével)
Kulcsszavak (min.3 - max. 5)
JEL besorolás (min. 1, https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel)
LCC kód (Library of Congress Classification, min. 1, https://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/)
Bevezetés
Anyag és Módszertan
Eredmények
Következtetések
Köszönetnyilvánítás
Irodalomjegyzék

Általános formai követelmény:
Betűtípus: Times New Roman
Betűméret: 12 pt
Térköz: előtte 0 pt – utána 12 pt
Sortáv: szimpla
Igazítás: sorkizárt
Terjedelem: minimum 20 000 karakter (szóközökkel), valamint maximum 30 000 karakter
(szóközökkel, irodalomjegyzék nélkül)
Margók: 2,5 cm körben
Oldalszám: nincs
Stílus (pl.: címsor1) alkalmazása nem engedélyezett (kivétel a cím), továbbá behúzás sem.
Részletes formai követelmények:
Megjegyzés: Csak az általános formai követelménytől való eltérés kerül részletezésre az egyes
kézirat részekre.
Magyar cím: Címsor1 stílus, nagybetű, félkövér, középre igazított, végén sortörés
(SHIFT+Enter).
Angol cím: nagybetű, középre igazított, végén két sortörés (SHIFT+Enter).
Szerző/k: félkövér, középre igazított, térköz utána 12 pt.
Beosztás: középre igazított.
Intézmény: középre igazított.
E-mail cím: középre igazított.
Fejezetcímek: térköz előtte – utána 12 pt, nem használjon decimális számozást és behúzást a
fejezetek jelölésére. Kérjük, kerüljék a túl sok alfejezet használatát Az alábbi formázással kell
megkülönböztetni a fejezeteket:
1. szint (főfejezet): félkövér
2. szint: félkövér, dőlt
Ábrák és táblázatok: Az ábrákat (fotókat, diagramokat és folyamatábrákat) és a táblázatokat
a szövegbe (középre igazítva) építse be úgy, hogy számozással jelezze a szövegben elfoglalt
pontos helyüket (ne alkalmazzon felirat beszúrást), mely számozásokra hivatkozzon a kézirat
szövegében. A táblázatok és ábrák rendelkezzenek címmel és forrással, valamint nem lóghatnak
túl a margókon. Ábrák és táblázatok esetén is Times New Roman betűtípus és 12 pt betűméret
használatát várjuk el.
Táblázatok esetén a sorszámot és a címét (félkövéren, középre igazítva, térköz előtte utána 6 pt)
a táblázat felett, a forrást (dőlten, a bal oldalra igazítva, térköz előtte 6 pt - utána 12 pt) a
táblázat alatt kell elhelyezni.
Ábrák esetén a sorszámot, a címét (félkövéren, középre igazítva, térköz előtte 6 pt - utána 0 pt)
és a forrást (dőlten, a bal oldalra igazítva, térköz előtte 0 pt - utána 12 pt) a táblázat alatt kell
elhelyezni.

Példa:
1. táblázat: Állandó népesség száma (fő)
Megnevezés
Budakalász
Csobánka
Dorog
Dömös
Dunabogdány
Esztergom

1990
7494
1910
13471
1030
2696
29558

2017
11165
3453
12158
1211
3234
29520

Forrás: Saját kutatás alapján saját szerkesztés (2020)

1. ábra: Studia Mundi – Economica logó
Forrás: Saját szerkesztés (2020)
Kérjük a szerzőket, hogy kerüljék az alábbiak alkalmazását a kéziratban:
- stílusok
- oldalszámozás
- oldal- és szakasztörés
- word-felirat beszúrása (a kép- és ábracímnél és forrásmegjelölésnél). A címet és a forrást
kérjük gépeljék be a megfelelő helyre.
Irodalomjegyzék
(a tudományterület specifikusságát figyelembe véve, de lehetőség szerint min. 10 felhasznált
irodalom, ha DOI azonosítóval ellátott a felhasznált irodalom, akkor azt is fel kell tüntetni)
A szövegközben hivatkozni kell az idézett szerzőkre, évszámokkal. Amennyiben a szerzőre
vagy az irodalomra való hivatkozás nem közvetlenül történik, úgy a névnek és a datumnak
zárójelben, egymástól vesszővel elválasztva kell szerepelnie. Ha a tanulmány egy szerzőtől
egynél több irodalomra hivatkozik, amelyek ugyanabban az évben lettek kiadva, akkor “a, b, c
(...)” betűkkel kell ellátni a különböző irodalmakat. Pl.: (Csete, 1987/a); (Csete, 1987/b.)
Ha egynél több szerző írta az irodalmat, akkor mindkét szerző nevét és az évszámot is fel kell
tüntetni, pl.: (Bernáth – Enyedi, 1981). Amennyiben három vagy több szerzős az irodalom, úgy
az első szerző nevét kell leírni, jelezve, hogy egynél több szerző munkájáról van szó, pl.:
(Szerdahelyi et al., 1980). Az irodalomjegyzék esetén azonban minden szerző nevét ki kell írni.
A szerkesztő nevének megadásakor először a nevet kell leírni, majd pedig zárójelben
megjeleníteni, hogy ő volt a szerkesztő, pl.: Székely (szerk.).

Az irodalomjegyzéket a hivatalos formának megfelelően kell írni:
• a szerző(k) neve(i) (a keresztnévnek kizárólag az első betűjét megjelenítve),
• a publikáció címe,
• a kiadás éve, helye,
• a kiadó,
• évfolyamszám (amennyiben a publikáció esetén ez értelmezhető),
• oldalak száma (p.),
• ISSN vagy ISBN számok.
a) Könyvek esetében:
Ladó L.: (1979): Szervezéselmélet és módszertan. Budapest, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, 340 p., 230-300. p., ISSN .................
b) Könyvrészletek/fejezetek esetében:
Burján A. (1984): A mezőgazdasági vállalatok irányítása. In: Dobos K. – Tóth M. (szerk.): A
mezőgazdasági vállalati gazdálkodás alapjai és szervezése. Budapest, Mezőgazdasági Kiadó,
370 p., 241-328. p., ISSN ......................
c) Tanulmányok esetében (konferencia-kiadványok, intézeti tanulmányok stb.):
Papp J. – Komáromi N. (1998): Hatásos promóciós eszközök fiatalok körében. In:
Mezőgazdaság és vidékfejlesztés. VI. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok.
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar Gyöngyös, Volume 3. 223228. p., ISBN ........................
d) Folyóiratok esetében:
Szűcs I. et al. (2001): A kedvezőtlen adottságú területek EU-konform behatárolása.
Gazdálkodás. Vol. 45. No. 3. 67-76. p., ISSN ...............................
e) A külföldi könyvekre vagy folyóiratkora való hivatkozásnak az eredeti nyelven kell
történnie, hasonlóan a fentebb leírtakhoz.
f) Az internetes oldalakra való hivatkozáskor a weboldal pontos elérhetőségét (linkje) és a
letöltés dátumát is meg kell jeleníteni.
g) Abban az esetben, ha DOI azonosítóval rendelkező publikációra történik hivatkozás, akkor
a DOI számot is fel kell tüntetni az irodalomjegyzékben pl.
Salovey, P., Mayer, J. (1990): Emotional Intelligence. Imagination, Cognition, and Personality.
Vol 9 (3), 1989-1990, 185-211., http://dx.doi.org/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG
Amennyiben a publikáció OTKA kutatáshoz kapcsolódik, kérjük feltüntetni az azonosítót és a
pályázat címét is.
Prof. Dr. Szűcs István
a Szerkesztőbizottság elnöke
Gödöllő, 2020. május 28.

