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Általános információk

A folyóirat önálló vizsgálaton alapuló, máshol korábban még nem közölt sport és
egészségtudományi tárgyú tanulmányokat közöl magyar, angol és német nyelven. Lehet séget
biztosít összefoglaló tanulmányok megjelentetésére is (review).
Az anonim kéziratokat az adott szakterület két elismert - a Szerkeszt Bizottság által felkért képvisel je,

egymástól

függetlenül

lektorálja.

A

közlésr l,

vagy

az

átdolgozás

szükségességér l az írásos lektori vélemények alapján a Szerkeszt Bizottság dönt. A nem
közölt kéziratokat a Szerkeszt Bizottság nem rzi 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 bet mérettel 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
szerkeszthet en) jelenjen meg.
A szövegtörzsben vastagon szedett, d lt bet s, aláhúzott kiemelés nem alkalmazható. A
fejezetcímeket félkövér bet stílussal, középre rendezve kérjük feltüntetni.

A táblázatokat és ábrákat a szövegt l elkülönítetten, táblázatonként és ábránként külön
file-ban kérjük mellékelni. 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 követ en szerepeljen, azaz: a táblázatok
és ábrák a szövegt l függetlenül is érthet k, értelmezhet k 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

Szerz k neve, munkahelye, elérhet sége
A szerz (k) neve („dr.” és egyéb titulus nélkül), a szerz (k) munkahelye (nem rövidítve), a
szerz (k) e-mail címe, a szerkeszt séggel kapcsolatot tartó szerz 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
célkit zést, hipotéziseket, az anyag és módszert, az eredményeket és a következtetéseket
röviden tartalmazzák.

Az összefoglaló maximálisan 5 (magyar és angol) kulcsszóval

fejez dnek be. Az absztraktban ne szerepeljenek hivatkozások.

A szövegtörzs javasolt felépítése
Bevezetés
Anyag és módszerek
Eredmények
Megbeszélés és következtetések
(Köszönetnyilvánítás)
Felhasznált irodalom

A felhasznált irodalom bet rendben felsorolva, az összes szerz 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 m ):
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. Elérhet : https://www.researchgate.net/publication/255593015_Selfreported_Hostile_Aggression_in_Contact_Athletes_No_Contact_Athletes_and_Non_athletes
Letöltés ideje: 2017. október 21.

A szövegben megjelen irodalmi hivatkozásokat zárójelben, vezetéknévvel és a megjelenés
évszámával kérjük megadni (Hadley, 2003). Több egymást követ hivatkozás esetén az egyes
tételeket pontosvessz vel (;) kérjük elválasztani (Hadley, 2003; Gendereau és Archer, 2005).
Amennyiben több szerz s tanulmányról, könyvr l stb. van szó, úgy két szerz ig kiírjuk
mindkett vezetéknevét, kett nél több szerz esetén az et al. rövidítést használjuk.
Szó szerinti idézés esetén az idézett szövegrész után szintén az el bb feltüntetett módon
hivatkozunk, azonban az évszám után szükséges a pontos oldalszám megadása is kett sponttal
elválasztva az évszámtól (Hadley, 2003:23).
Amennyiben egy szerz

több, azonos évben megjelent munkájára hivatkozunk, úgy a

megjelenés évét követ en az abc bet inek megfelel en különböztetjük meg azokat egymástól.
(pl. Hardley, 2003a; Hardley, 2003b).
Amennyiben egy szerz nek több munkájára hivatkozunk, akkor azokat a megjelenés
évszámának sorrendjében tüntetjük fel a felhasznált irodalom listában.
Törvények, jogszabályok, rendeletek esetén a következ képpen hivatkozunk:
51/2012.(XII. 21.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és
jóváhagyásának rendjér l.
Elérhet : https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200051.emm
Letöltés ideje: 2017.05.03.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésr l
Elérhet : https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV
Letöltés ideje: 2017.05.03.
A megadott formától eltér en elkészített, vagy nyelvtanilag, stilisztikailag, szaknyelvileg hibás
kéziratokat a Szerkeszt Bizottság nem lektoráltatja. Az idegen nyelv kéziratokat minden
esetben a kijelölt szaknyelvi lektor (angol vagy német) is véleményezi.

A kéziratokat az alábbi email címre kérjük eljuttatni:
E-mail: kata.sey@etk.pte.hu

