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Társadalomkutatás
A Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és
Jogtudományok Osztályának folyóirata

1. A Társadalomkutatás a Magyar Tudományos Akadémia Gazdasági- és
Jogtudományok Osztályának széles kutatási területéhez kapcsolódó
tanulmányokat, vitaanyagokat, kutatói beszámolókat, könyvkritikákat, tudományos
eseményekrıl készült beszámolókat fogad el közlésre. Olyan aktuális témákról is
közöl írásokat, mint pl. az európai integráció vagy a szociológiai megközelítéső
környezetvédelem.
2. A kézirat terjedelme tanulmányok esetében általában nem haladhatja meg az
egy szerzıi ívet (egy ív 40.000 leütés, vagy pedig 20 oldal, oldalanként 28 sor,
soronként 60 leütés). Beszámolók, recenziók esetében a terjedelem ne haladja
meg a negyed ívet! Amennyiben a téma kifejtése tanulmány esetében
szükségessé teszi, a szerkesztıség valamivel hosszabb kéziratot is elfogad. A
teljes kinyomtatott kéziratot 2 példányban kell a szerkesztıségbe beküldeni. Az
elfogadott cikkeket lehetıség szerint IBM-kompatíbilis számítógépen mőködı
szövegszerkesztıvel, WinWorddel (6.0, '95, '97) elıállítva szövegfájlban,
mágneslemezen is kéri a szerkesztıség.
3. Az eredeti közlemények 25-30 soros magyar és angol nyelvő összefoglalását
külön oldalon 2 példányban és lemezen is kell csatolni a közleményhez. Itt kérjük
közölni a magyar és angol nyelvő kulcsszavakat is. A magyar nyelvő
összefoglalás elé a tanulmány címét, a szerzı(k) nevét, e-mail-címét és a
munkahely megnevezését kell írni. A cikk címének angol fordítása, valamint az
angol nyelvő kivonat a cikk végére kerül.
4. Szöveg közbeni kiemelésként dılt bető alkalmazható, ritkítás és aláhúzás nem.
A lábjegyzeteket a footnote/lábjegyzet paranccsal elıállítva, arab számokkal
sorszámozva kérjük az anyagba illeszteni úgy, hogy azok ne lapalji, hanem a
közlemény végére kerülı jegyzetek legyenek.
5. A táblázatok szövegét külön lapon kérjük.
A számozott és címmel ellátott ábrákat az elsı példányban csak eredeti rajzban

(nem xerox másolat!), vagy lézernyomtatóval elıállítva külön oldal(ak)on fogadjuk
el. Az ábrák méretezésénél kérjük figyelembe venni a szedéstükör méretét
(17,2x11,8 cm). Az ennél nagyobb ábrákat kicsinyítjük. A közlemény szövegébe
az ábrák számozott helyét és az ábracímet kérjük beírni. Az ábrákat kérjük
elektronikusan - lemezen - is eljuttatni a szerkesztıséghez. A folyóirat
szerkesztısége terjedelmi okokból arra kéri a szerzıket, hogy közléseiket kevés
táblázattal, grafikonnal stb. illusztrálják.
6. Az irodalmi hivatkozások esetében a szöveg közben vagy a szerzı
vezetékneve után zárójelben a megjelenés évszámát, vagy zárójelben a szerzı
vezetéknevét és vesszıvel elválasztva a megjelenés évszámát, illetve az
oldaszámo(ka)t kérjük feltüntetni. Ha azonos szerzı(k)tıl ugyanabban az évben
több tanulmányra hivatkozunk, akkor a közleményeket az évszám után írt a, b, c
jelekkel kérjük megkülönböztetni mind a szövegben, mind az irodalomjegyzékben.
Kérjük, fordítsanak különös figyelmet a bibliográfiai adatoknak a szövegben,
illetıleg az irodalomjegyzékben való egyeztetésére.
7. Az irodalomjegyzék összeállítása ábécérendben történik. A tételek formája a
következı legyen:
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