
Tanulmánykötet 

 
A konferenciához kapcsolódó tanulmánykötetbe szánt írásokat legkésőbb 2022. november 15-
ig kérjük megküldeni. A tanulmány elfogadásáról legkésőbb 2022. november 30-ig értesítünk 
minden szerzőt.   
 
 
Formai és tartalmi követelmények 
 

Terjedelem 

 
Plenáris előadóknak: 15-30 000 karakter szóközökkel együtt. 
Szekcióelőadásoknak, módszerbemutatásoknak minimum kikötés nincs, maximum 25 000 
karakter szóközökkel együtt. 

 

Szövegszerkesztés 

 

A kéziratokat Word formátumban, másfeles sorközzel, Times New Roman betűtípusban, 12-

es betűvel kérjük gépelni. 

 

Ábrák, grafikonok, fényképek (nem kötelező elem) 

 

Kérjük a szerzőket, hogy az ábrákat és grafikonokat úgy készítsék, hogy azok fekete-fehér 

nyomtatásban is értelmezhetők legyenek. Az ábrákat és fényképeket külön fájlban (tif vagy jpg 

formátumban), minimum 300 dpi felbontásban is kérjük mellékelni. Az ábrák és táblázatok 

méretezésénél és a táblázatszövegek mennyiségénél kérjük figyelembe venni a szedéstükör 

méreteit (szélesség: 130 x magasság: 200 mm). Az ennél nagyobb ábrát, táblázatot 

kicsinyítenünk kell, ez pedig csak annyira lehetséges, amennyire még nem rontja a szövegek 

olvashatóságát. 

 

Hivatkozások rendje 

 

Kérjük a Szerzőket, hogy APA (Amerikai Pszichológiai Társaság) 7. kiadás, 2019-től érvényben 

lévő hivatkozási rendjét használják az alábbiak szerint: 

(A kiadás helyét nem kell megjelölni; csak 3 nevet kell kiírni a többszerzős műveknél, után 

első szerző et al.) 

https://www.scribbr.com/apa-style/apa-seventh-edition-changes/ 

 

 

1) Szövegben 

 

 Könyv: 
(Könyvíró vezetékneve, Évszám) (Tardos, 1975) (Faber & Mazlish, 2013) 
Folyóirat: 
(Tanulmány szerzőjének vezetékneve, Évszám) (Németh, Polónyi & Dobszay, 1979) (Taylor et 

al., 2018) 

https://www.scribbr.com/apa-style/apa-seventh-edition-changes/


 
 

2) Irodalomjegyzék 

 

A kézirat végén ábécérendben felsorolásra kerül valamennyi hivatkozott szakirodalom. A 

címleírásokat az alábbi formában kérjük: 

 

Könyv: 

Tardos, A. (1975). Neveléstan IIl Csecsemő- és gyermekgodnozónő, gyermekápolónőképző 
egészségügyi szakiskolák hallgatói részére.  Egészségügyi Minisztérium.  
Faber, A., & Mazlish, E. (2013). Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje 
(bővített kiad.). Reneszánsz Kiadó. 
Könyvfejezet:  

Herczog, M. (2011). Fejlődés a környezetben: család, intézmény, társadalom. In Danis I., 
Farkas M., Herczog M., & Szilvási L., A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés 
színterei. Biztos Kezdet kötetek I. (pp. 470–521.). Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. 
Folyóirat 

Németh, M., Polónyi, E., & Dobszay, L. (1979). A bölcsődei adaptáció („beszoktatás”). 
Gyermekgyógyászat, 30(3), 376–381.  
Essa, E. L., Favre, K., Thweatt, G., & Sherry, W. (1999). Continuity of care for infants and 
toddlers. Early Child Development and Care, 148(1), 11–19. 
 

 

3) Internetes hivatkozások kezelése  

  

Az interneten talált tanulmányokat és folyóiratokat a szokásos módon szerző, évszám, hely 

megjelölésével a felhasznált irodalomban adjuk meg a címleírás végén közölve a megtekintés 

idejét is. Pl.: MÁTÉ ZSOLT (2015): Iskolai szociális munka. Esély 2015/4. 77–92. 

http://www.esely.org/kiadvanyok/2015_4/2015-4_1-6_mate_iskolai_szocialis.pdf (Utolsó 

megtekintés: 2019. október 20.) 

  

4) Közvetett hivatkozás: 

Szövegben: (az eredeti mű szerzője, megjelenés évszáma idézi annak a szerzőnek a neve, 

akit olvastunk, és műve megjelenésének évszáma) pl. (Gosling, 2008 idézi Gyöngy, 2015) 

 

 

A konferencia tudományos bizottsága:  
Dr. Gloviczki Zoltán rektor 
dr. Nagy Beáta Magda 
Homokiné Hollósi M. Cecília 
dr. Szigeti F. Judit 
Frankó András 
dr. Nyéky Kálmán 
 


