
Útmutatás szerzıink részére 
 

1. A Növénytermelés c. kiadványba a következı jellegő kéziratok küldhetık be közlés céljából: 
a. Eredeti kutatási eredményeket ismertetı, ill. módszertani cikkek; 
b. Szemle. Áttekintı közlemények a tudományterület aktuális témáiról; 
c. Beszámolók nemzetközi és hazai tudományos eseményekrıl és évfordulókról; 
d. Ismertetık a szakterület külföldi tudományos szervezeteirıl és nemzetközi kapcsolatairól; 
e. Könyvismertetések; 
f. Emlékezés; 
g. Nekrológ; 
h. Felsıoktatási intézményekrıl (egyetemek, fıiskolák, tanszékek); 
i. Intézetekrıl; 
j. MTA Kutatócsoportokról; 
k. Doktori Iskolákról 

2. A kéziratok beállítása: felsı: 3 cm, alsó: 7,5 cm, bal: 3 cm, jobb: 6,5 cm-es margóval, elıfej: 1,7 cm, 
élıláb: 5,8 szimpla sorközzel, , Garamond betőtípussal (szöveg 10 pt, táblázatok 9 pt, 
Összefoglalás magyar és angol nyelven 9 pt) szövegszerkesztı programmal  írva (Word for Windows 
6.0 verzió-tól) küldendık be  
Leadás: Növénytermelés Szerkesztısége (4032 Debrecen, Böszörményi út 138., ill. 4015 Debrecen, 
Pf. 36. e-mail: novenytermeles@agr.unideb.hu, szelesne@agr.unideb.hu.  
Szükség esetén a beküldött kéziratokat nyomtatott formában is kérhetjük; Ez esetben 2 Példány 
nyomatot kérünk egyoldalas nyomtatással; 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 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/k. pontokban felsorolt dolgozatok szerkezetét a téma határozza meg. 

4. Az 1/a. és a 1/b. 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.  

5. A táblázatok szövegkörnyezetbe szerkesztve 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 (1), mőtrágyakezelés (2) stb.) pedig folyamatosan 
további számozással jelölni (pl. búza (3), rozs (4) 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, eredeti 
képformátumban :  jpg; tif; _  ( 2 verzióban: a kéziratba beemelve 72 dpi; a külön eredeti 
formátumban 300 dpi felbontással). 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 elektronikus fájl formátumban, 
a fájl megnevezésének tartalmaznia kell az ábra számát. Az ábra címét, számát 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 x 17 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. Angol nyelven kérjük az ábrák és táblázatok címét, az ábrák teljes jelmagyarázatát, ill. a táblázatok 
sorszámozott rovatai szövegét. 

9. 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: 

Berzsenyi Z. – Dang, Q. L.: 2004. Kukorica- (Zea mays L.) hibridek növényszám-reakciójának 
vizsgálata különbözı függvényekkel kísérletsorozatban. Növénytermelés. 52. 2: 147–165. 

b) Könyvek esetében a szerzı(k) vagy szerkesztı(k) nevét, a megjelenés évét, a mő címét, a kiadót, a 
kiadás helyét kell feltüntetni. Pl: 

Bocz E.: 1992. Szántóföldi növénytermesztés. Mezıgazda Kiadó, Budapest. 
c) Könyvrészletek esetében a könyvrészlet szerzıjének nevét, a könyv megjelenésének évét, a 
könyvrészlet címét, majd a könyv (c. pont alatt felsorolt) adatait kell feltüntetni. 

Nagy J.: 2000. A talajmővelés és a mőtrágyázás hatása a kukorica (Zea mays L.) termésére aszályos 
és kedvezı évjáratokban. [In: Nagy J., Pepó P. (szerk.) Talaj, növény és környezet 
kölcsönhatásai. III.]. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen, 97–119. 

A dolgozat végén a szerzık postai címét is kérjük megadni (intézet, osztály, helység, utca, házszám, 
E-mail). 

10. A beküldött dolgozatok közlésérıl lektori véleményezés alapján a Szerkesztıbizottság dönt. 
A szerzık pdf fájlt kapnak, melyet 72 órán belül kérünk kijavítva visszaküldeni a Szerkesztıségbe. A 
közlemények tartalmáért a szerzık felelısek.  


