
SPORT- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI FÜZETEK 

Közlési feltételek 

 

A SPORT- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI FÜZETEK évente minimum 4 alkalommal jelenik 

meg nyomtatott, valamint online elérhető formátumban az alábbi elérhetőségen: 

http://etk.pte.hu/oktatas_aloldalak/sport-es-egeszsegtudomanyi-fuzetek 

Felelős főszerkesztő: Dr. Rétsági Erzsébet c. egyetemi tanár 

Felelős kiadó: Prof. Dr. habil. Oláh András, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi 

Kar dékánja 

Nyomtatott formátum azonosítója: ISSN 2560-0680 

Online megjelenő formátum azonosítója: ISSN 2560-1210 

 

Általános információk 

 

A folyóirat önálló vizsgálaton alapuló, máshol korábban még nem közölt sport és 

egészségtudományi tárgyú tanulmányokat közöl magyar, angol és német nyelven. Lehetőséget 

biztosít összefoglaló tanulmányok megjelentetésére is (review). 

Az anonim kéziratokat az adott szakterület két elismert - a Szerkesztőbizottság által felkért - 

képviselője, egymástól függetlenül lektorálja. A közlésről, vagy az átdolgozás 

szükségességéről az írásos lektori vélemények alapján a Szerkesztőbizottság dönt. A nem 

közölt kéziratokat a Szerkesztő Bizottság nem őrzi meg! 

 

A kéziratokat maximum 15 gépelt oldal terjedelemben (amely terjedelem magában foglalja a 

szövegtörzset, az illusztrációkat és a felhasznált irodalmat is) 1,5 sor-távolsággal, behúzás 

nélkül, sorkizártan, 12-es betűmérettel kérjük elkészíteni és elektronikus formában (e-mail) a 

megadott címre elküldeni.  

A dokumentumokat „stílus” alkalmazása nélkül Word (doc., docx.), a táblázatokat Excel 

formátumban, a grafikonokat, ábrákat és fényképeket (kizárólag 9×12 cm méretben, színes és 

fekete-fehér formátumban is kérjük (online és nyomtatott megjelenés), minimum 300 dpi) 

elkészíteni. Az ábra és az ábra aláírása külön egységben (egymástól függetlenül 

szerkeszthetően) jelenjen meg.  

A szövegtörzsben vastagon szedett, dőlt betűs, aláhúzott kiemelés nem alkalmazható. A 

fejezetcímeket félkövér betűstílussal, középre rendezve kérjük feltüntetni. 

http://etk.pte.hu/oktatas_aloldalak/sport-es-egeszsegtudomanyi-fuzetek


A táblázatokat és ábrákat a szövegtől elkülönítetten, táblázatonként és ábránként külön 

file-ban is kérjük mellékelni (szerkeszthető formában). A táblázatokat fölül (arab) 

számozással és címmel, az ábrákat alul számozással és aláírással kérjük ellátni. A jelölések és 

rövidítések magyarázata a táblázatok alatt, az ábrák esetében az ábra aláírásában, vagy azt 

követően szerepeljen, azaz: a táblázatok és ábrák a szövegtől függetlenül is érthetők, 

értelmezhetők legyenek. A táblázatok címét és az ábrák aláírását magyar és angol nyelven is 

kérjük megadni. A táblázatok és ábrák javasolt helyét a szövegben kérjük pontosan megjelölni, 

feltüntetni. 

 

A kézirat szerkezete 

Szerzők neve, munkahelye, elérhetősége 

A szerző(k) neve („dr.” és egyéb titulus nélkül), a szerző(k) munkahelye (nem rövidítve), a 

szerző(k) e-mail címe, a szerkesztőséggel kapcsolatot tartó szerző neve és levelezési címe. 

Cím 

A cikk, tanulmány címe magyar és angol nyelven. Német nyelven írt tanulmány esetén angolul 

is kérjük megadni a címet. Amennyiben szükséges megadható alcím is. A címnek tükröznie 

kell a kutatási problémát/ témakört, legyen informatív az olvasó számára.  

Abstract (rezümé) 

Az összefoglaló maximum 25 soros, melyet magyarul és angolul is mellékelni szükséges.  

Német nyelven írt tanulmány esetén angolul is kérjük elkészíteni. Az összefoglalók a 

célkitűzést, hipotéziseket, az anyag és módszert, az eredményeket és a következtetéseket 

röviden tartalmazzák.  Az összefoglaló maximálisan 5 (magyar és angol) kulcsszóval 

fejeződnek be. Az absztraktban ne szerepeljenek hivatkozások.  

 

A szövegtörzs javasolt felépítése 

Bevezetés 

Célkitűzés 

Hipotézisek 

Anyag és módszerek 

Eredmények 

Megbeszélés és következtetések 

(Köszönetnyilvánítás) 

Felhasznált irodalom  

 



A felhasznált irodalom betűrendben felsorolva, az összes szerző nevével és a folyóiratok teljes 

címével kerüljön megjelenítésre az alábbiak szerint: 

Folyóiratban közölt tanulmány: 

Buss, A.H., Perry, M.P. (1992): The aggression questionnaire. Journal of Personality and 

Social Psychology, 63: 452-459. 

Könyv: 

Aáry Tamás, L., Aronson, J. (szerk., 2010): Iskolai veszélyek. Complex Kiadó, Budapest. 

Könyvrészlet (befoglaló mű): 

Gendreau, P., Archer, J. (2005): Subtypes of Aggression in Humans and Animals. In: 

Tremblay, R.E., Hartup, W.W., Archer, J. (eds): Developmental Origins of Aggression. The 

Guilford Press, New York, 25–46. 

Internet: 

Lemieux, P., McKelvie, S.J., Stout, D. (2002): Self-reported Hostile Aggression in Contact 

Athletes, No Contact Athletes and Non-athletes. Athletic Insight. The Online Journal of Sport 

Psychology, 3. Elérhető: https://www.researchgate.net/publication/255593015_Self-

reported_Hostile_Aggression_in_Contact_Athletes_No_Contact_Athletes_and_Non_athletes 

Letöltés ideje: 2017. október 21.  

 

A szövegben megjelenő irodalmi hivatkozásokat zárójelben, vezetéknévvel és a megjelenés 

évszámával kérjük megadni (Hadley, 2003). Több egymást követő hivatkozás esetén az egyes 

tételeket pontosvesszővel (;) kérjük elválasztani (Hadley, 2003; Gendereau és Archer, 2005). 

Amennyiben több szerzős tanulmányról, könyvről stb. van szó, úgy két szerzőig kiírjuk 

mindkettő vezetéknevét, kettőnél több szerző esetén az et al. rövidítést használjuk.  

Szó szerinti idézés esetén az idézett szövegrész után szintén az előbb feltüntetett módon 

hivatkozunk, azonban az évszám után szükséges a pontos oldalszám megadása is kettősponttal 

elválasztva az évszámtól (Hadley, 2003:23). 

Amennyiben egy szerző több, azonos évben megjelent munkájára hivatkozunk, úgy a 

megjelenés évét követően az abc betűinek megfelelően különböztetjük meg azokat egymástól.  

(pl. Hardley, 2003a; Hardley, 2003b).  

Amennyiben egy szerzőnek több munkájára hivatkozunk, akkor azokat a megjelenés 

évszámának sorrendjében tüntetjük fel a felhasznált irodalom listában.  

Törvények, jogszabályok, rendeletek esetén a következőképpen hivatkozunk: 

51/2012.(XII. 21.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és  

jóváhagyásának rendjéről.  



Elérhető: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200051.emm  

Letöltés ideje: 2017.05.03. 

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

Elérhető: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV  

Letöltés ideje: 2017.05.03. 

 

A megadott formától eltérően elkészített, vagy nyelvtanilag, stilisztikailag, szaknyelvileg hibás 

kéziratokat a Szerkesztő Bizottság nem lektoráltatja. Az idegen nyelvű kéziratokat minden 

esetben a kijelölt szaknyelvi lektor (angol vagy német) is véleményezi.  

 

A kéziratokat az alábbi email címre kérjük eljuttatni: 

E-mail: sportegeszseg@etk.pte.hu 

 

 


