
Cikkíróinkhoz
Lapunk színvonalának emelése, a  felesleges többlet- 

munka elkerülése és a szerkesztés megkönnyítése 
érdekében az alábbiakban adunk tájékoztatást a szer
kesztés irányelveiről és a kéziratok elkészítési mód
járól.

A cikkek kívánatos terjedelme (ábrákkal együtt) 
3—6 nyomtatott (15—30 gépelt) oldal. Nagyobb terje
delem csak kivételes esetekben fogadható el, de ilyen
kor a  szerkesztőbizottság fenntartja magának a jogot, 
hogy a  cikket több részben közölje. A szerző minden 
esetben a teljes cikket köteles beküldeni akkor is, 
ha az esetleg több részletben fog megjelenni.

A beérkező cikkek megjelenési sorrendjére általában 
azok beérkezési időpontja mérvadó, mégis — azok 
fontossága, aktualitása figyelembevételével — a szer
kesztőbizottság egyes cikkeket előre sorolhat. Ide 
tartoznak elsősorban a vándorgyűlésekről, kongresz- 
szusokról szóló beszámolók.

Lapunk általában csak első közlésnek ad helyet. A 
cikk beküldésével egyidejűleg a szerző nyilatkozni 
tartozik, hogy a cikk máshol még nem jelent meg. 
Máshol m ár megjelent cikkek közlését csak egész 
különleges esetekben tesszük lehetővé.

Vállalati vagy népgazdasági vonatkozásban bizalmas 
adatok közléséért a  szerzőt terheli a felelősség. Kér
déses esetekben a szerzőnek feletteseitől a cikkhez 
írásbeli engedélyt kell kérnie, mefflékelnie. Más szer
zők megállapításait, ábráit stb. csak a forrásmunka 
megjelölésével szabad közölni.

A cikk megjelenése nem feltétlenül jelenti azt, hogy 
a szerkesztőbizottság annak minden megállapításával 
egyetért, ezért lapunkban helyt adunk szakmai hozzá
szólásoknak, vitáknak is.

A szakirodalom rohamos mennyiségi növekedése 
következtében alapvető követelmény a tömör, szabatos 
fogalmazás. Célszerű a cikket alcímekkel tagolni, 
a legfontosabb gondolatokat kurzív szedéssel (a kéz
iratban aláhúzással) kiemelni. Levezetéseket nem köz
lünk teljes terjedelemben. Számítási módszereket cél
szerű — miként a levezetéseknél is — csak a  kiin
dulást és a  végeredményt megadva, számpéldával is 
szemléltetni. Prospektusokból vett adatok, elnevezések 
használatát lehetőleg kerülni kell, vagy hivatkozni kell 
a forrásmunkára.

Törekedni kell a magyar műszaki nyelv helyes 
használatára. A helyesírásra vonatkozóan a Helyes
írási tanácsadó szótár, A  magyar kémiai elnevezés és 
helyesírás szabályai és A  magyar helyesírás szabá
lyainak mindenkor érvényben levő előírásai az irány
adók.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy 
a nyelv helyessége érdekében a kéziratokban javítá
sokat végezzen.

A cikkeket két példányban kell beküldeni. Csak 
géppel, 25 sorosan (2-es sorköz, egy-egy sorban 60 
leütés, 3—4 cm-es margó) írt, tisztán olvasható kéz
iratokat fogadunk el. A gépelt anyag első példányát 
és egy másolatot kérünk.

A cikk címe röviden, tömören jellemezze a tarta l
mat. A szerkesztőbizottság — szükség esetén — fenn
tartja  magának a jogot a cím módosítására.
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Egy-egy szakterületről teljes áttekintést csak kivé
teles esetben közlünk. Általában a tudományág már 
ismert tételeihez csatlakozóan kell a részletkérdése
ket ismertetni.

A szerző (szerzők) nevén kívül közölni kell a leg
magasabb végzettséget, az esetleges tudományos foko
zatot, hivatali beosztást, a  munkahelyet, annak címét 
és az állandó lakcímet és a  személyi számát (a jö
vedelemadó-bejelentéshez).

Minden cikkhez — külön oldalra gépelve — legfel
jebb 10—15 soros összefoglalót kell mellékelni. Mivel 
ezt idegen nyelvre fordíttatjuk, i t t  különösen ügyelni 
kell a  világos, rövid mondatokban való fogalmazásra, 
valamint arra, hogy az összefoglalás jól fedje a tar
talmat. (A tartalmi összefoglaló ne legyen a cím ki
bővített megismétlése.)

Különös gondot kell fordítani a képletek írására. 
Bonyolult képleteket jól olvasható kézírással célszerű 
beírni. A képletekben szereplő jelek értelmezése a 
képlet után is megadható, de több jel esetén cél
szerűbb a jelek értelmezését (a mértékegységeket is 
feltüntetve) a  cikk végén JELÖLÉSEK  címmel fel
sorolni. Képleteknél a törtvonal zárójelként nem a l
kalmazható; ezeket kérjük kézzel beírni. Ugyancsak 
különbséget kell tenni az „1” betű és az „I” szám 
között! Különös gondot kell fordítani az idegen (gö
rög, gót stb.) betűk írására.

Mindenütt az International System of Units (Si)- 
rendszer mérőegységei használandók. [L. a Miniszter- 
tanács 8/1967. (IV. 27.) sz. rendeletét.] Részletes ismer
tetése megjelent a Földtani Kutatás 1979. évi 1—2. 
számában.

A terjedelmes táblázatok közlését kerüljük. Minden 
egyes táblázatot kérjük külön oldalra gépelni és sor
számmal ellátni. A szövegben minden táblázatra hi
vatkozni kell.

Az ábrákat a  lapban kívánt méretre készítsük. Szá
muk lehetőleg ne legyen több, m int nyomdai olda
lanként 1—2. Az ábrákat is két példányban kell be
küldeni, tusrajz és fénymásolat egyaránt megfelel, de 
fontos az éles, jól látható kivitel. Grafikonokra cél
szerű koordinátahálót rajzolni. Az ábrákat arab szám
jegyű sorszámmal kell ellátni. Az ábraaláírásokat 
külön lapra kérjük gépelni. Ha ábraaláírás nincs, a 
rajzokat — azok számát taxatíve való felsorolásá
val — külön lapon fel kell tüntetni. A szerkesztőség 
az ábrákat nem rajzoltatja át, így csak megjelente
tésre alkalm as ábrákat tudunk elfogadni.

A szövegben minden ábrára hivatkozni kell.

Fényképekből jól exponált, éles, tiszta másolatokat 
kérünk, ugyancsak két példányban, maximálisan 9X12 
cm méretben. Felsorolásnál a fénykép is ábrának 
számít; a  számozás folyamatosan történjen.

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

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

A cikk végén külön kéziratoldalon IRODALOM cím 
alatt, szögletes zárójelbe tett számozással kell felsorol
ni a  művet, mindenkor a mű eredeti megjelenési 
nyelvén.
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Kérjük T. Cikkíróinkat, hogy a kézirataikat a jövő
ben az előbbiekben vázoltak szerint elkészíteni szí
veskedjenek!

FÖLDTANI KUTATÁS
szerkesztőbizottsága
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