
HERA 

Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete 

Évkönyv 

Formai követelmények 

 

A HERA Évkönyv Szerkesztő Bizottsága az alábbi tartalmi és formai követelményeket rögzíti: 

 

1. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 
 

Felhívjuk leendő szerzőink figyelmét arra, hogy csak első közlésre szánt tanulmányokat 

közlünk. Olyan tanulmányokat, melyek máshol már megjelentek nem áll módunkban 

megjelentetni. Ezt ellenőrizni fogjuk. 

Kérjük továbbá, hogy olyan kéziratot se küldjenek, amelyeket más folyóiratokhoz, vagy 

konferenciára is benyújtottak. 

A tanulmányokat dupla vak lektorálással lektoráltatjuk, a lektorok által kért módosításokat a 

szerzőknek eljuttatjuk, és csak a lektorált tanulmányokat jelentetjük meg. 

A tanulmány elején kérjük, hogy jelezzék, hogy mely szakosztály tematikájába sorolják a 

tanulmányukat. 

Javasoljuk, hogy tanulmányát töltse fel DOI megosztó tudományos portálra (pl. Research 

Gate), és írják be a tanulmányba a rendszer adta DOI számot. 

 

 

2. FORMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

Kérjük leendő szerzőinket, hogy tanulmányuk megírásakor az alábbi formai követelményeket 

szigorúan tartsák be. Azokat a tanulmányokat, amelyek nem követik az alábbi formai 

követelményeket először javításra kérünk, majd ha akkor sem, akkor elutasítjuk. 

 

2.1. A TANULMÁNY CÍMOLDALÁNAK KÖTELEZŐ ELEMEI 
 

• 12 pontos helykihagyás. 

• A szerző(k) neve (12-es bold betű) 

• 12 pontos helykihagyás. 

• A TANULMÁNY CÍME MAGYARUL (14-es bold betű) nagy nyomtatott betűkkel. 

• 12 pontos helykihagyás. 

• ABSZTRAKT felirat 11-es bold betűvel középre igazítva. 

• 10 pontos helykihagyás. 

• Minimum 10 soros magyar nyelvű összefoglaló 11-es betűvel.  

Kérjük, hogy az összefoglaló valóban legalább 10 sorból álljon. Absztrakt nélküli 

kéziratot nem áll módunkban elfogadni. 

• 24 pontos helykihagyás 

• A tanulmány FEJEZET CÍMEI 12-es bold nagybetűvel. 

• 12 pontos helykihagyás 

• Majd kezdődhet a tanulmány szövege 

• Az ALFEJEZET CÍMEI 12-es bold, italic nagybetűvel 



2.2. A TANULMÁNY SZÖVEGE 

 

A szöveg Times New Román 12-es betűkkel és szimpla sorközzel készüljön. A szövegben a 

fejezetcímeken kívül semmiféle kiemelés (bold, illetve kurzív betűk) ne kerüljön! A 

tanulmány teljes hossza minimum 15.000, maximum 20.000 karakter lehet szóközök 

nélkül absztraktokkal (magyar, angol), kulcsszavakkal (magyar, angol), hivatkozásokkal, 

felhasznált szakirodalmakkal, ennél hosszabb tanulmányokat nem áll módunkba 

befogadni. 

 

 

PÉLDA a tanulmány címoldalára 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kiss István 
 

FENNTARTHATÓ OKTATÁS  
 

ABSZTRAKT 
 

A fenntartható fejlődés ma már sokak által kutatott területnek számít…. 

 

Kulcsszavak (max. 5):  

Szakosztály: 

DOI szám: 

 
1. BEVEZETÉS 

 

A világháborút előidéző okokról, a felelősség kérdéséről ma is viták folynak, s ennek 

eldöntése…. 
 

 

 

2.3. HIVATKOZÁS 
 

A hivatkozás a szövegben történjék, és a tanulmány végén FELHASZNÁLT 

SZAKIRODALOM címszó alatt legyenek abc rendben felsorolva a szakirodalmak. 

Amennyiben egyéb források is szerepelnek a tanulmányban, azokat kérjük, hogy TOVÁBBI 

FORRÁSOK címszó alatt sorolják fel, például a törvények vagy internetes szerző nélküli 

források esetében. Kérjük, hogy a hivatkozott irodalmak DOI számát – amennyiben ez 

lehetséges - a tanulmány végén elhelyezett FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM címszó után 

szíveskedjenek jelezni! 
 

 

 

PÉLDA a hivatkozásra 
 

A koszovói kérdés lényegében 1913. március 26. óta megoldatlan, amikor a nagyhatalmak 

londoni nagyköveti konferenciája meghúzta az akkor megszülető Albánia határait, mégpedig 

úgy, hogy jelentős albánlakta területeket hozzácsatolt más szomszédos államokhoz, ennek 

során a Szerb Királyság megkapta Koszovót (Kaproncay 1999). 

 



Amennyiben több szerzője van az adott műnek a következő formában kérjük lehivatkozni: 

két szerző esetében: (Kovács – Nagy 2000) 

kettőnél több szerző esetében: (Kovács et al. 2001) 

 

Szószerinti idézés esetében kérjük idézőjel és dőlt betű használatát az idézett szövegrész 

erejéig, illetve az oldalszám feltüntetését is a következő formában: (Kovács 2000:22)  

 

 

PÉLDA A SZAKIRODALOM BEMUTATÁSÁRA 

A felhasznált irodalmakat szoros ABC-ben kérjük feltüntetni! 

 

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 

Önálló könyvre történő hivatkozásnál: 
Romsics Ignác (1998): Nemzet, nemzetiség és állam. Budapest, Napvilág Kiadó, 124. p. 
 

Gyűjteményes kötetre történő hivatkozásnál: 
Kaproncay Péter (1999): A koszovói konfliktus történelmi és kulturális háttere. In. Krausz Tamás 

(szerk.): A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak. Budapest., Napvilág Kiadó, 23-36. p. 
 

Folyóirat cikkre történő hivatkozásnál: 
Gulyás László (2008): Regionalizációs törekvések és etnoregionalizmus a poszt-kommunista 

Szlovákiában, 1989-1998. Tér és Társadalom. 2008/4. szám. 205-221. p. 

 

 

3. SZÁMOZÁS 

 

A tanulmányon belül kérjük, használjon decimális számozást. 

 
 

PÉLDA a SZÁMOZÁSRA 
 

1. Benes élete 

1.1. A politikai pálya első szakasza 

1.2. Általános iskolai tanulmányok 

 

 

4. ÁBRÁK, TÁBLÁZATOK ÉS TÉRKÉPEK 

 

• A HERA kötetben csak fekete-fehér ábrákat és térképeket tudunk megjelentetni. 

Ezért kérjük a szerzőket, hogy csak olyan ábrákat és térképeket használjanak 

tanulmányukhoz, amelyek fekete-fehér kivitelezés esetén is értelmezhetőek. 

• Az ábrákat, táblázatokat és térképeket nem áll módunkban újrarajzoltatni. 

• Valamennyi ábrát, táblázatot és térképet sorszámmal kérünk ellátni. A sorszám és a cím 

felül szerepeljen. Lásd a példát! 

• Az ábrák, táblázatok és térképek esetében kérjük feltüntetni forrásukat. A forrás alul 

szerepeljen. Lásd a példát! 

 



PÉLDA az ábrák, táblázatok és térképek címének és forrásának megadására 

 

1. térkép: Lengyelország újjászületése 1918-ban 

 

 

Maga a térkép 

 

Forrás: Romsics 1998:124. 

 

 

5. ANGOL ABSZTRAKT ÉS SZERZŐI ADATOK 

 

A tanulmány végén kérjük az angol nyelvű absztraktot az alábbi formában:  

 

SUSTAINABLE EDUCATION 
 

ABSTRACT 

 
Keywords (max. 5):  

 

All we know that … 11-es Times New Roman betűmérettel 

 

A szerzőről szóló jegyzet tartalmazza az alábbi információkat: Tudományos fokozatát (ha van), 

a teljes nevét, a beosztását, a munkahely teljes nevét és e-mail címét. Lásd a példát! 

 

Prof. Dr. Kiss István, CSc. egyetemi tanár 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

kiss.istvan@bgf.hu 

 

Több szerző esetében szerzői sorrend szerint ugyanezen adatokat kérjük egymás alá felsorolni! 

 

Kérjünk valamennyi leendő szerzőnket, hogy a fenti tartalmi és formai követelményeket 

vegyék figyelembe tanulmányuk megírásakor. Azokat a tanulmányokat, amelyek nem 

követik az alábbi formai követelményeket először javításra kérünk, majd ha akkor sem, 

akkor elutasítjuk. 

 

Várjuk tanulmányaikat! 

 

 

Tisztelettel:      a HERA Évkönyv sorozat szerkesztői 

 

 

 
 


