
Лееrkés d ó i k&zL&mbiy,
L apunk színvonalának emelése, a felesleges többlet- 

m unka elkerülése és a szerkesztés m egkönnyítése é r 
dekében az alábbiakban adunk tájékoztatást- a szer
kesztés irányelveiről és a kéziratok elkészítési mód
járól.

A cikkek kívánatos terjedelm e  (ábrákkal együtt) 
3—6 nyom tatott (15—30 gépelt) oldal. Nagyobb te rje 
delem  csak kivételes esetekben fogadható el, de ilyen
kor a szerkesztő bizottság fen n ta rtja  m agának a jogot, 
hogy a cikket több részben közölje. A szerző m inden 
esetben a teljes cikket köteles beküldeni, akkor is, ha 
az esetleg több részletben fog megjelenni.

A beérkező cikkek m egjelenési sorrendjére, á lta lá
ban azok beérkezési időpontja mérvadó, mégis — azok 
fontossága, ak tualitása figyelem bevételével — a szer
kesztő bizottság egyes cikkeket előre sorolhat.

Lapunk általában  csak első közlésnek  ad helyet. A 
cikk beküldésével egyidejűleg a szerző nyilatkozni ta r 
tozik, hogy a cikk máshol még nem  jelent meg. M ás
hol m ár m egjelent cikkek közlését csak egész külön
leges esetekben tesszük lehetővé.

Vállalati, vagy népgazdasági vonatkozásban bizal
mas adatok közléséért a szerzőt terheli a felelősség. 
Kérdéses esetekben a szerzőnek feletteseitől a cikkhez 
írásbeli engedélyt kell mellékelnie. Más szerzők meg
állapításait, ábráit stb. csak a forrásm unka megjelölé
sével szabad közölni.

A cikk megjelenése nem  feltétlenül jelenti azt, hogy 
a szerkesztő bizottság annak  m inden m egállapításával 
egyetért, ezért lapunkban helyt adunk szakm ai hozzá
szólásoknak, v itáknak  is.

A szakirodalom rohamos m ennyiségi növekedése 
következtében alapvető követelm ény a tömör, szabatos 
fogalmazás. Célszerű a cikkeket alcím ekkel tagolni, 
a legfontosabb gondolatokat kurzív szedéssel (a kéz
iratban  aláhúzással) kiemelni. Levezetéseket nem  köz
lünk teljes terjedelem ben. Szám ítási m ódszereket cél
szerű — m iként a levezetéseknél is — csak a k iindu
lást és a végeredm ényt megadva, szám példával is 
szemléltetni. Prospektusokból vett adatok, elnevezé
sek használatát lehetőleg kerülni kell, vagy hivatkozni 
kell a forrásm unkára.

A szerkesztőség fen n ta rtja  m agának a jogot, hogy 
a nyelv helyessége érdekében a kéziratokban jav ítá 
sokat végezzen.

A cikkeket két példányban  kell beküldeni. Csak 
géppel, 25 soros (2-es sorköz, egy-egy sorban 50 le
ütés, 3—4 cm-es margó) oldalakon írt, tisztán  olvas
ható kéziratokat fogadunk el. A gépelt anyag első 
példányát és egy m ásolatot kérünk.

A cikk címe röviden, töm ören jellemezze a ta rta l
mat. A szerkesztő bizottság — szükség esetén — fenn
ta rtja  m agának a jogot a cím m ódosítására.

Egy-egy szakterületről teljes áttek in tést csak k ivé
teles esetben közlünk. Á ltalában a tudom ányág m ár 
ism ert tételeihez csatlakozóan kell a részletkérdéseket 
ism ertetni.

M inden cikkhez — külön oldalra gépelve — legfel
jebb 10—15 soros összefoglalót kell m ellékelni. Mivel 
ezt idegen nyelvre fordíttatjuk , itt különösen ügyelni 
kell a világos, rövid m ondatokban történő fogalm a
zásra, valam int arra , hogy az összefoglalás jól fedje 
a tartalm at. (A ta rta lm i összefoglaló ne legyen a cím 
kibővített megismétlése!)

Különös gondot kell fordítani a  képletek  írására. A 
bonyolult képleteket jól olvasható kézírással célszerű 
beírni. A képletekben szereplő jelek  értelm ezése a kép
let u tán  is megadható, de több je l esetén célszerűbb a

jelek értelm ezését (a m értékegységeket is feltüntetve) 
a cikk végén „JELÖLÉSEK” címmel külön lapon fel
sorolni. K épleteknél a törtvonal zárójelként nem  alkal
m azható; ezeket kérjük  kézzel beírni. Ugyancsak kü
lönbséget kell tenni az „1” betű és az „1” szám között! 
Különös gondot kell fordítani az idegen (görög, gót 
stb.) betűk írására.

M indenhol az Sí rendszer mértékegységei használan
dók. („Fizikai mértékegységek neve, jele és m érték- 
egysége” cím ű szabvány MSZ 4900/1----- 11------70). K ül
földi szerzők cikkeiben is a fenti szabvány m érték- 
egységeit kell használni.

A terjedelm es táblázatok közlését kerüljük. Minden 
egyes táblázato t kérjük  külön oldalra gépelni és sor
számm al ellátni. A szövegben m inden táb lázatra  h i
vatkozni kell és a táblázat helyét és szám át a szöveg 
m ellett a m argón is fel kell tüntetni.

Az ábrákat lehetőleg a lapban kíván t m éret 2—3- 
szorosára készítsük. Szám uk lehetőleg ne legyen több 
m int nyom dai o ldalanként 1—2. Az ábrákat is két pél
dányban kell beküldeni, tu srajz megfelelő, fontos az 
éles, jól lá tható  kivitel. G rafikonokra célszerű koordi
nátahálót rajzolni. Az ábrákat arab  számjegyű sor
szám m al kell ellátni. Az ábraaláírásokat külön lapra 
kérjük  gépelni. Ha ábraalá írás nincs, a rajzokat — 
azok szám ának taxatíve való felsorolásával — külön 
lapon fel kell tüntetni.

A szövegben m inden áb rá ra  hivatkozni kell. Az áb
raszám ot a kívánt helyen a m argóra kérjük kiírni.

Fényképekből jól exponált, éles, tiszta m ásolatokat 
kérünk, ugyancsak két példányban, m axim álisan 9 x 12 
cm m éretben. Felsorolásnál a fénykép is ábrának szá
m ít; a számozás folyam atosan történjen.

Az ábrákat és fényképeket nem  szabad a szöveg 
közé beragasztani, hanem  külön kell mellékelni.

Az irodalm i hivatkozásra vonatkozóan az alábbi 
részletes és feltétlenül megszívlelendő előírások betar
tását kérjük.

A cikk végén külön kéziratban  IRODALOM cím 
alatt, szögletes zárójelbe te tt számozással kell felso
rolni a műveket, m indenkor a m ű eredeti megjelenési 
nyelvén.
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K érjük  t. cikkíró inkat hogy kézirata ikat a jövőben 
az előbbiekben vázoltak szerin t elkészíteni szívesked
jenek!
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