AKADÉMIAI KIADÓ ZRT.
H-1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19.
Tel: + 36-1-464-8200
Honlap: www.akkrt.hu
Agrokémia és Talajtan
Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és
Agrokémiai Kutatóintézet az MTA Agrár

1. Az AGROKÉMIA ÉS TALAJTANba a következı jellegő kéziratok küldhetık be
közlés céljából:
a) Eredeti kutatási eredményeket ismertetı, ill. módszertani cikkek;
b) Beszámolók nemzetközi és hazai tudományos eseményekrıl és évfordulókról;
c) Áttekintı közlemények a tudományterület aktuális témáiról;
d) Ismertetık a szakterület külföldi tudományos szervezeteirıl és nemzetközi
kapcsolatairól;
e) Könyvismertetések.
2. A kéziratok egy oldalon, felsı: 5 cm, alsó: 5,5 cm, bal: 4 cm, jobb: 4,5 cm-es
margóval, szimpla sorközzel, két példányban (eredeti és egy másolat), Times New
Roman betőtípussal (szöveg 11 pt, táblázatok 10 pt) géppel írva (és lemezen Word
for Windows 6.0 verzióban) küldendık be az AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN
Szerkesztıségébe (1022 Budapest, Herman O. út 15., ill. 1525 Budapest, Pf. 35). Az
1/a pontban jelzett dolgozatok terjedelme a rövid összefoglalással, táblázatokkal,
ábrákkal és irodalomjegyzékkel együtt ne haladja meg a 16 gépelt oldalt.
3. A dolgozatok tömör és kifejezı címe után feltüntetendı a szerzı(k) neve és az
intézet(ek) pontos megjelölése (intézet, osztály, helység) ahol a munka folyt. Az elsı
szerzı postai címét is kérjük megadni (intézet, osztály, helység, utca, házszám, Email).
Az 1/a. pontban jelzett dolgozatok lehetıleg egységes felépítése érdekében célszerő
az alábbi szerkezeti tagolást követni:
a) Bevezetés (a téma felvetıdése, indokolása, szakirodalmának rövid áttekintése).
b) Vizsgálati anyag és módszer.
c) Vizsgálati eredmények.
d) Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések.

e) Rövid összefoglalás (egy oldalnyi terjedelemben, tömören tartalmazza a
tanulmányozott problémát, az alkalmazott vizsgálati módszereket, a kapott vizsgálati
eredményeket, valamint az azokból levont következtetéseket). Az Összefoglalást
követıen kérünk maximum 5 kulcsszót megadni.
Az 1/b-1/e. pontokban felsorolt dolgozatok szerkezetét a téma határozza meg.
4. Az 1/a. pontban szereplı dolgozatok esetében önmagában is világosan érthetı,
tömör idegen nyelvő összefoglaló készítendı. Terjedelme a dolgozat témájától függ,
de szöveges része ne haladja meg a 40 gépelt sort; röviden összefoglalva a
vizsgálat célját, anyagát, módszerét és a kapott eredményekbıl levonható
következtetéseket. Az összefoglaló angol nyelven küldendı, de kérjük a szöveget
magyarul is mellékelni.
Az idegen nyelvő összefoglalónak tartalmaznia kell a dolgozat címét, a szerzı(k)
nevét, az intézet pontos megjelölését, továbbá az ábrák és táblázatok címét, az
ábrák teljes jelmagyarázatát, ill. a táblázatok sorszámozott rovatainak, valamint
betővel jelzett részeinek szövegét.
5. A táblázatok két példányban, külön-külön oldalra géppel írva küldendık be.
Minden táblázatot sorszámmal és címmel kell ellátni. A fej rovatait az odaírt szöveg
mellett kérjük felül számozni, a táblázaton belüli, lefordításra kerülı szövegeket (pl.
talajtípusok, növények elnevezése stb.) pedig folyamatosan kisbetőkkel jelölni ( a)
búza; b) rozs stb.). Ügyelni kell a dimenziók pontos és szabatos feltüntetésére. A
táblázatok túlterheltségét kérjük mellızni, ezért azokon csak a legfontosabb adatokat
kell feltüntetni, a tizedes pont utáni számokat is kérjük korlátozni.
6. A fényképek és rajzok "ábra" megjelöléssel, folyamatosan sorszámozva küldendık
be két példányban (és lemezen is). Színes rajzokat és fényképeket nincs módunkban
közölni! Ügyelni kell a közölni kívánt fényképek minıségére (élesség, kontraszt),
valamint a rajzok áttekinthetıségére, pontosságára, gondos kivitelezésére. A
fényképek hátoldalára, ill. a rajzra grafit ceruzával fel kell írni az ábra számát. Az
ábra címét és jelmagyarázatát ábrajegyzékben kell feltüntetni. Célszerő, hogy a
rajzok minél kevesebb szöveget tartalmazzanak, ezért a több részes ábrák egyes
részeit nagybetőkkel jelöljük, egy ábrán belül pedig (pl. több görbe
megkülönböztetésére) kisbetőket használunk. Az alkalmazott jelzések magyarázatát
az ábraaláírás tartalmazza.
A közlésre kerülı ábrák mérete nem haladhatja meg a 12,5 x 18,5 cm-t.
7. A vizsgálati eredményeket vagy táblázatban, vagy ábrán közöljük, a táblázatok és
ábrák adatai között nem lehet átfedés. A táblázatok és ábrák számát kérjük 3-4-ben
maximálni.
8. A felhasznált és idézett irodalom jegyzékét a dolgozat végén, a szerzı(k), ill.
szerkesztı(k) betőrendjében kell megadni. A szövegben a hivatkozás a szerzı neve
után zárójelbe tett évszámmal történik. Ha a hivatkozott szerzınek azonos évben
több közleménye is megjelent, és a dolgozatban közülük egynél többre is utalás

történik, az év-szám után írt kisbetővel kérjük megkülönböztetni azokat. Az
irodalomjegyzék összeállításánál az alábbi szabályok irányadók:
a) Folyóiratokban megjelenı közlemények esetében a szerzık nevét, a közlemény
címét, a folyóirat címét, kötetszámát, esetleg füzetszámát (zárójelben), valamint a
közlemény nyitó és záró oldalszámát kell feltüntetni. Pl:
Kilmer, V. I. & Alexander, L. T., 1949. Methods of making mechanical analysis of
soils. Soil Sci. 14. 485-499.
b) Könyvek esetében a szerzı(k) vagy szerkesztı(k) nevét, a megjelenés évét, a mő
címét, a kiadót, a kiadás helyét kell feltüntetni. Pl:
Hutchinson, C. S., 1974. Laboratory Handbook of Petrographic Techniques. Wiley.
New York.
c) Könyvrészletek esetében a könyvrészlet szerzıjének nevét, a könyv
megjelenésének évét, a könyvrészlet címét, majd a könyv (c. pont alatt felsorolt)
adatait kell feltüntetni.
Day, P. R., 1965. Particle fractionation and particle size analysis. In: Methods of Soil
Analysis. (Ed.: Black, A.) 110-127. Am. Soc. Agron. Madison, Wisc.
d) Szóbeli közléseket nem kell felsorolni, kéziratok esetében pedig csupán a szerzıt,
az évszámot és a címet kell megjelölni.
9. A beküldött dolgozatok közlésérıl lektori véleményezés alapján a
Szerkesztıbizottság dönt.
A szerzık camera ready levonatot kapnak, melyet 72 órán belül kérünk kijavítva
visszaküldeni a Szerkesztıségbe. A közlemények tartalmáért a szerzık felelısek.

