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Útmutató a Földtani Közlöny szerzői számára 

A Földtani Közlöny csak eredeti, új tudományos eredményeket tartalmazó (magyar, 
ill. idegen nyelven még meg nem jelent) közleményeket fogad el. Eseti megítélés alapján 
a szerkesztőbizottság összefoglaló jellegű cikkek közléséhez is hozzájárulhat. 

Elsődleges cél a hazai földdel foglalkozó, vagy ahhoz kapcsolódó tárgyú cikkek meg
jelentetése. A szerkesztőbizottság elfogadhatja közlésre magyar vagy külföldi szerző 
külföldi tárgyú cikkét is. A kézirat lehet: értekezés, rövid közlemény, vitairat, fórum, 
szemle, rövid hír, könyvismertetés. Vitairat esetében a vitatott cikk megjelenésétől szá
mított hat hónapon belül küldhetők be. Ez esetben a szerző lehetőséget kap arra, hogy 
válaszukat a vitázó cikkel együtt jelentessék meg. Hosszabb tanulmányok a szerkesz
tőbizottsággal történő előzetes egyeztetés esetén jelentethetők meg. A tömör fogalmazás 
és az állításokat alátámasztó adatszolgáltatás alapkövetelmény. 

A mindenkori tényleges nyomtatási költség 2/3-ának megfelelő pénzügyi támogatás ese
tén a szakmailag megfelelő minőségű cikk vagy önálló kötet közreadása preferenciát élvez. 

A folyóirat nyelve magyar és angol. Más idegen nyelven történő megjelentetéshez a 
szerkesztőbizottság hozzájárulása szükséges). A közlésre szánt cikk bármelyik nyelven 
benyújtható, minden esetben magyar és angol nyelvű összefoglalással. 

A szerkesztőbizottság három lektort jelöl ki. A felkért lektoroknak 3 hét áll rendelke
zésre a lektorálásra. Egy pozitív és egy negatív vélemény esetén a harmadik lektor kapja 
meg a kéziratot. A szerzőtől a szerkesztő bizottság lektorálás után 3 héten belül várja 
a javított változatot. Késedelem esetén a cikk hátra sorolódik. 

A kéziratot minden esetben három példányban kell a technikai szerkesztőhöz eljuttatni. 
A Közlöny nem alkalmaz az alcímek esetében sem decimális, sem abc-s megjelölést. 

Az alcímek nem lehetnek három fokozatnál nagyobbak. 
Az egyik példányhoz tartozó illusztrációs anyag nyomdakész rajz, vagy ezzel azonos 

minőségű fénymásolat, ill. fényes felületű, kontrasztos fénykép legyen. A másik két 
példányhoz tartozó anyagok lehetnek jó minőségű másolatok is. A rossz minőségű 
nyomtatványok kiküszöbölése érdekében a számítógéppel készített, különböző fokozatú 
rasztert alkalmazó ábrák elfogadhatatlanok, a raszter jól megkülönböztethető sraffozás
sal helyettesíthető. A fénykép- és a fotótáblák, ill. a hozzájuk tartozó aláírások ne a cikk 
végén összesítve, hanem a táblák közelében legyenek elhelyezve. A képek számozását 
a képeken belül kell megoldani. 

Előnyt élveznek a lektorálás és javítás után mágneslemezen visszaküldött kéziratok. (Né
hány éves átmenetei periódus után a jelenleg csak javasolt megoldás követelménnyé válik.) 
A lemezhez egy kinyomtatott példányt kell mellékelni, amelyen a szövegszerkesztő prog
rammal le nem írható jelek, ékezetek, egyenletek egyértelműen jelölve vannak. 

Jelenleg IBM-kompatibilis személyi számítógépen bármely szövegszerkesztőből ASCII 
kódban (DOS Text Only) kimentett változat nyújtható be, de elsősorban a Word válto
zatok használata javasolt (legfeljebb word-7.0). A lemezen fel kell tüntetni a szövegszer
kesztő program típusát és verziószámát. 

A kézirat részei (kötelező', javasolt): 
a, Cím h, A téma kifejtése - megfelelő alcím alatt 
b, Szerzó'(k), postacímmel i, Eredmények, következtetések 
c, Tárgyszavak (Key words) j , Köszönetnyilvánítás 
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d, Összefoglalás (angol abstract) 
e, Bevezetés, előzmények 
f, Módszerek 
g, Adatbázis, adatkezelés 

k, Hivatkozott irodalom 
1, Ábra-, táblázat- és fényképmagyarázatok 
m, Ábrák, táblázatok és fényképtáblák 

Ábrák, táblázatok, fényképtáblák 
Az ábrákat arab, a táblázatokat és fényképtáblákat külön-külön római számokkal je

löljük. A végleges méretre történő kicsinyítés után az ábrák betűmérete legalább 1,5 
mm, a vonalvastagság 0,1 mm legyen. Kívánatos, hogy az ábra eredeti mérete legalább 
30%-kal haladja meg a közlés méretét. A fényképtáblákat kartonra ragasztva, a végleges 
tükörméretben (126X196 mm) kell elkészíteni. Kihajtós táblázat nem, kihajtós térkép, 
vagy ábra is csak indokolt esetben, a szerkesztőbizottság döntése alapján fogadható el. 
Színes térkép vagy fényképtábla csak a szerző költségén közölhető. A cikk elfogadása 
esetén a nyomdakész rajzok előállítása a szerző feladata. 

A teljeskörű angol nyekvű lektorálás elősegítése érdekében az ábra-, táblázat- és fény
képmagyarázatok angol változatít önálló lapon (is) mellékelni kell. 

A Földtani Közlöny hivatkozott-irodalom jegyzékére vonatkozó szabályok: 
A szerző utáni évszámot nem tesszük zárójelbe. A folyóirat nevét kurzívval (Földtani 

Közlöny) írjuk, a kötetszámot, és az indokoltnak vélt esetben kiírandó füzetszámot kövér 
betűvel (118/4). A kötetszámot mindig arab számmal jelöljük. Az intervallum oldalszám 
esetében nem írunk p. betűt (325-332), teljes kötet esetén a p. betű az oldalszám után 
írandó (142 p.), míg az 1 oldalas munkák esetében a p. betű a szám elé kerül (p. 79). 

- A hivatkozások az alábbiak szerint történjenek: 
R A D Ó C Z (1974), ill. ( R A D Ó C Z 1974) 

G A L Á C Z & V Ö R Ö S (1972), ill. ( G A L Á C Z & V Ö R Ö S 1972) 

K U B O V I C S et al. (1987), ill. (KuBOViCS et al. 1987) 
( R A D Ó C Z 1974, 1982; G A L Á C Z & V Ö R Ö S 1972; K U B O V I C S et al. 1987) 

A neveket mind a bibliográfiában mind a hivatkozásoknál nagybetűvel kezdjük, és 
kis kapitálissal folytatjuk ( R A D Ó C Z ) . 

- A keresztnevek kezdő betűjét csak abban az esetben írjuk ki, ha két vagy több 
azonos családnevű szerző van az irodalomjegyzékben azonos évszámmal. Ha emellett 
még két azonos kezdőbetűs keresztnevű szerző is van azonos évszámmal, a kereszt
nevet is ki kell írni (a kezdőbetű után normál kisbetűkkel, pl. Géza). 
- Az irodalomjegyzékben a folyóiratok nevét a szerző lehetőleg ne rövidítse. 
- A magyar folyóiratokra, ha van magyar nevük, idegennyelvű publikáció esetén is, 
mindig magyar nevükön kell hivatkozni. 
A nem folyóiratban megjelent publikációk (könyvek, disszertációk, konferencia kiad

ványok) a hivatkozott irodalom jegyzékében történő írásmódjával kapcsolatban a szer
kesztő bizottság az alábbiak szerint foglalt állást: 

- Önálló (fejezetenként szerzőkre nem tagolt) könyv címe normál betűvel, pl. 
KOCH, S. 1985: Magyarország ásványai. 276 p., Akadémiai Kiadó, Budapest 

- Fejezetenként szerzőkre tagolt könyv címe kurzív, a fejezetcímek normál betűvel, pl. 
M E R I N G , J. 1975: Smectites. In: GíESEKiNG, J. E., (ed.): Soil components. Vol. II. Inorganic 
components. 97-119, Springer, Berlin, Heidelberg, New York 

- Cikkgyűjteményt tartalmazó könyv címe kurzív, az egyes cikkek címe normál betűvel 
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S A L T E R S , V. J . M., H A R T , S. R., P A N T Ó , Gy. 1988: Origin of late Cenozoic volcanic 
rocks of the Carpathian Arc, Hungary. - In: H O R V Á T H , F., R O Y D E N , L. H. (eds.): The 
Pannonian Basin. AAPC Memoir 4 5 , 279-293. 

- Disszertációra, kirándulásvezetőre történő hivatkozásnál a disszertáció címe normál 
betű pl, 

F Ó R I Z S , 1.1995: A rétegvizek eredete és a hozzájuk keveredő friss talajvíz kimutatása 
stabilizotóp mérésekkel. - Egyetemi doktori dolgozat, Kossuth Lajos Tudo
mányegyetem, 109 p. 

- Konferencia kiadvány esetén az egyedi munkák normál betűs, a kiadvány címe 
kurzív, 

M E L K E R U D , P. A. 1985: Smectite formation below stands of 1st, 2nd and 3rd gene
ration of coniferous forest. - Uppsala Symposium Clay Minerals, Modern Society, 133-
150, Uppsala 

Kéziratra történő hivatkozás esetén is fel kell tüntetni a terjedelmet. 
Az irodalomjegyzék csak a hivatkozott irodalmat tartalmazza! 
A horvát, román, szlovák stb. ékezetek lehetőség szerint a lemezen is rögzítendők. 

Ennek hiányában a kéziraton kell egyértelműen jelölni. Cirill betűs munka esetén (ha 
nincs latin betűs címe) az eredeti címet, angol írásmód szerinti átírásban, szögletes zá
rójelben, valamint angol fordításban is meg kell adni. 

A Földtani Közlöny a jövőben fel fogja tüntetni a cikk beérkezési és elfogadási idejét is. 
Az előírásoknak meg nem felelő kéziratokat a technikai szerkesztő az első szerzőnek 

visszaküldi. 
A kéziratokat a következő címre kérjük beküldeni: 
P I R O S Olga 1443 Budapest, Pf. 106. 

Instructions for the authors 

"Földtani Közlöny" accepts only original contributions containing 
new scientific results which have not ben published yet in any language. 
A primary goal is to publish papers dealing with (or at least being related to) the 

territory of Hungary. However, the Editorial Board may also accept for publication 
manuscripts submitted by Hungarian or foreign authors dealing with other regions. 

Basic requirements are concise wording and presentation of the data supporting the 
conclusions. 

In case of a financial support equivalent with or superior to two thirds of the effective 
printing costs, the supported paper or special issue) may obtain priority, if its scientific 
standard is adequate. 

The languages of the journal are Hungarian and English. Publication in other langu
ages requires special approval by the Editorial Board. All papers are accompanied by 
ABSTRACTS in Hungarian and English. Also the captions are bilingual. 

Manuscripts have to be submitted to the Technical Editor, in three copies. They should 
be drawings ready for print, xerocopies of suitable quality, or shining surface, high-
contract photo- graphs. The other two copies of the manuscript may contain average 
quality xerocopies. Computer-made figures prepared with various grade rasters are not 
acceptable. Raster may be replaced, however, by well distinguishable hachure. 

Any IBM-compatible PC processed SCII code saved version may be submitted (DOS 
Text Only). "Word" versions are preferable (up to word.7.0). 
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The obligatory parts of the manuscripts are as follows. 
a, Title 
b, Authors), with mailing address 
c, Key words 
d, English Abstract 
e, Introduction, antecedents 
f, Methods 
g, Data base and processing of data 

h, Discussion 
i, Results, conclusions 
j , Acknowledgments 
k, References cited 
1, Captions 
m, Figures, tables and plates 

Figures are numerated by Arabic numbers, while the tables and photos by Roman 
ones (separately). After definitive reduction the size of letters on the figures should be 
at least 1,5 mm, the width of lines not less than 0,1 mm. Photo plates should be mounted 
on hard paper, in the definitive inner format (126 by 196 mm). Folded tables are not 
acceptable, folded map or figure bu special agreement of the Editorial Board only. Co
loured maps or figures can be printed only on the expenses of the author. After accep
tance of the manuscript, print-ready drawings have to be produced and submitted by 
the author. 

Regulation concerning the bibliographic references 
Periodicals are printed in italics, volume and number with bold characters. Volume 

is indicated always in Arabic numbers. In case of page interval "p" is omitted. Full 
volume is indicated by "p." put after the total number of pages. In case of single-page 

papers "p." is put before the page number. 

References have to be made as follows. 
- Titles of periodicals should not be abbreviated by the author 
- As far as references to non-periodical publications are concerned: 
- Title of a book not subdivided into chapters according to authors: normal. 
- Book subdivided into chapters according to authors: title of chapter: normal, title 

of the book: italics. 
- Title of a book containing a collection of papers: italics, titles of the individual 

papers: normal. 
- Reference to a Ph.D. Thesis or an Excursion Guidebook: normal. 
- Title of Conference Proceedings: italics, those of the individual papers: normal. 
Referring to manuscripts, the overall number of pages has to be indicated. 
The list of References cited should contain only papers actually referred to in the 

text! 
Special diacritic signs (e.g. of Croatian, Romanian, Slovak etc. letters) preferably have 

to be recorded on the floppy. In case of a title in Cyrillic script the original should be 
transliterated according to English orthography, in angular brackets, and its English 
translation should be added. 

Manuscripts not complying with the above requirements will be regretfully returned 
to the senior author. 

Manuscripts should be sent to the following address: 

Mrs. Olga Piros 

Geological Institute of Hungary 
H-1443 Budapest, Pf. 106, Hungary 


