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Mint azt a Lapok korábbi számaiban je-
leztük, évente egyszer közzétesszük a
tudományos igényességû közlemé-
nyekkel szemben támasztott követel-
ményeket, amelyek az alábbiak:

Tartalmi követelmények
• A közleménynek új, a szerzô(k) ál-

tal önállóan elért, máshol még nem
publikált tudományos eredményt kell
tartalmaznia.

• Tömören és érthetô stílusban kell is-
mertetni a tárgyalt tudományos probléma
lényegét, vizsgálatának/elemzésének
módszerét, a vizsgálati eredményeket
(adatok, megfigyelések, mérések stb.),
azok értékelését, következtetéseket a tár-
gyalt probléma vonatkozásában.

• Utalni kell a tárgyban korábban el-
ért mértékadó eredményekre, jelezni
kell, hogy a cikkben közölt eredmé-
nyek mennyiben újak.

• A következtetéseket, megállapítá-
sokat a tudományos gondolkodás sza-
bályait alapul véve kell megtenni.

Formai követelmények
• A cikk terjedelme ábrákkal, táblá-

zatokkal összesen maximum 5 oldal (1
oldal 3024 n terjedelmû; A4-es lapon Ti-
mes 12-es betûtípussal ez 42 sorban 72
n leütéssel azonos).

• A tömören megfogalmazott, minden
lényeges információt tartalmazó címet
egy idegen nyelven is meg kell adni.

• A cím után kb. 100 szavas magyar
és idegen nyelvû összefoglaló, valamint
max. 5 kulcsszó (szintén magyarul és
idegen nyelven is) következik.

• A szerzôk neve mellett munkahe-
lyüket és a levelezési címet, telefonszá-
mot, elektronikus postafiókcímet is fel
kell tüntetni.

• A cikk végén meg kell adni a cikkben
hivatkozott források bibliográfiai adatait (a
cikk tárgykörének megfelelô tudományte-
rületen elfogadott formátumban). Az iroda-
lomjegyzékben csak olyan forrás szerepel-
tethetô, amelyre a szövegben hivatkozás
történt. A hivatkozás formája: szerzô(k) és
évszám [pl. szöveg (Horváth, 1998)].

• Az irodalomjegyzék után lehetô-
ség van köszönetnyilvánításra, egyéb
fontos megjegyzésre.

• A cikkben, ha feltétlenül szüksé-
ges, vonalas ábrák vagy fekete-fehér
fényképek is helyet kaphatnak. Az áb-
rák formai kialakítása a szerzô(k) fel-
adata.

• A kéziratot nyomtatott és elektro-
nikus formában is le kell adni az EL
szerkesztôségébe.

A követelmények teljesítését az EL
Szerkesztôbizottságának tagjaiból ala-
kult albizottság által felkért lektorok el-
lenôrzik.

Mindazok a tudományos témájú cik-
kek, amelyek a fenti követelményeket
nem elégítik ki, de témájukat, kidolgo-
zásuk színvonalát tekintve megfelelnek
az Erdészeti Lapok idevonatkozó köve-
telményeinek (pl. szakirodalmi össze-
foglalók, önálló eredményeket, hipoté-
ziseket nem tartalmazó közlemények),
az Erdészeti Lapok más rovataiban ke-
rülhetnek közlésre.

Az Erdészeti Lapok „Tudományos közlemények”
c. rovatában közlésre szánt írásokkal szemben
támasztott követelmények

Közlemény
Az Erdészeti, Faipari, Papíripari Nemzetközi

Ösztöndíjas Alapítvány javára tett 1%-os sze-
mélyi jövedelemadó felhasználásáról

2002-ben az APEH 1 947 446 forintot utalt át Ala-
pítványunknak. A kuratórium döntése alapján ebbôl
az összegbôl az alábbi pályázók kaptak támogatást:
1. Balekoktatás, selmeci út (400 000 Ft)
2. II–III–IV. évf. erdész, fás és környezetmérnök

hallgatók tanulmányútjai (750 000 Ft)
3. Faiparos Diáktalálkozó, Sífutó Bajnokság (35.),

Unicum Cup (350 000 Ft)
4. Nemzetközi oktató- és hallgatócsere (300 000 Ft)
5. Valétálás támogatása (150 000 Ft)
Köszönet mindazoknak, akik felajánlásukkal Ala-
pítványunkat támogatták, amelyet a fenti név és
az alábbi adószám: 19112855-1-08 feltüntetésé-
vel lehet megtenni.
Kérjük, támogassák továbbra is a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem hallgatóinak és fiatal oktatóinak
szakmai fejlôdését.

a Kuratórium

A Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Erdômérnöki Kar Technológiafejlesztési 

Csoportja felvételt hirdet

3 fô erdômérnök
részére

Feladatuk: Erdôhasználati technológiák
felmérése és fejlesztése, közremûködés
továbbképzésekben, tájékoztató kiad-

ványok készítésében és gépfejlesztési te-
vékenységben.

A felvételnél elônyt jelent a mûszaki fej-
lesztési területen szerzett tapasztalat, az

idegennyelv-tudás és a számítástechnika-
alkalmazási képesség. A megbízások ha-

tározott idôre szólnak.
Bérezés: bruttó 144 000 Ft/hó.

Jelentkezés:
NYME Erdészeti-mûszaki és Környezet-

technikai Intézet, 9400 Sopron, Bajcsy-Zs.
u. 4.

Felvilágosítást ad: dr. Gólya János, tel.:
99/518-335, e-mail: golya@emk.nyme.hu


