
A kéziratok elkészítésének módja

A Földtani K utatás Szerkesztősége kéri a 
szerzőket, hogy kézirataikat, valam int az azok
hoz tartozó m ellékleteket az alábbiak szerint 
szíveskedjenek elkészíteni:

A cikk terjedelm e 20 szabvány gépelt oldal 
(ebbe a  m ellékletek terjedelm e is beleértendő). 
A szabvány gépelt oldal: 25 sor, soronként 55 
leütéssel. A szedési m unka m egkönnyítése ér
dekében gyöngybetűs írógéppel íro tt szöveget 
nem tudunk elfogadni. A kézirati oldalak bal 
felső sarkában (margó részben) a szerző nevét 
fel kell tüntetn i. Az ábrák, képek és táblázatok 
kívánt helyét a szövegben aláhúzással kell je
lölni és a  m argóra kiírni, pl. . . .  a te rü le t föld
tani viszonyait az 1. ábrán lá thatjuk  . ..

Külön oldalon kell megadni:

1. Az irodalomjegyzéket, ahol a m unkákat a 
szerzők nevének ábc-sorrendjében kell ösz- 
szeállítani.

2. Az ábra aláírásokat, illetve a  táblázat felira
tait.

3. A táblázatokat, ezek számozására római 
számokat használunk, pl. III. táblázat.

4. Idegen nyelvű összefoglalást, m ely egy szab
vány gépelt oldalnál nem lehet több. Ezt úgy 
kell összeállítani, hogy valam ennyi ábrára, 
illetve táb lázatra  vonatkozó hivatkozást ta r
talmazz. Az idegen nyelvű összefoglalás orosz, 
angol, ném et nyelven készülhet, am ennyiben 
szerkesztőségünkhöz csak m agyar nyelvű 
összefoglalás érkezik be, fel kell tün te tn i a 
kívánt nyelvet, fordításáról a szerkesztőség 
gondoskodik a szerző költségére.

Ábrák kivitele: Á brákat pauszra, fekete 
tussal kell elkészíteni. A vonalvastagságot és a 
feliratok m értékét úgy kell megválasztani, hogy 
azok a klisézési kicsinyítés u tán  is jól olvas
hatók legyenek. Az ábrák m érete egy form á
tum m al (A/4 ív, 21 x 29,7 cm) lehetőség szerint 
nagyobb ne legyen, kivételes esetben három 
form átum nyi rajz készíthető. A feliratok dőlt 
szabványírással készítendők.

A közlésre beküldött fekete-fehér fényké
pek csak akkor klisézhetők, ha kontrasztosak, 
lehetőség szerint norm ál, illetve kem ény papír
ra  készítendők. Beküldhető álló alakú 6—9, 
fekvő alakú 9 x 1 4  cm-es fényképm éret.

Szerkesztőség


