
Doktori Akta szerkesztési elvek 
 
Kérjük a szerzőket, hogy a lenti szerkesztési elveket maradéktalanul tartsák be! Csak olyan 
tanulmányt tudunk befogadni, amely a szerkesztési elveknek megfelel.  
 
1. A Doktori Aktában saját kutatásokon alapuló, a doktori témához kapcsolódó máshol még nem 
publikált önálló tudományos munkákat jelentetünk meg. Másodközlésre vagy könyvismertetés, 
fordítás publikálására nincs mód.  
2. A tanulmányok magyarul, vagy bármely idegen nyelven készülhetnek. Minden magyar nyelvű 
tanulmány végén 1 oldal terjedelmű idegen nyelvű összefoglalót kell készíteni. A publikáció címét 
is kérjük lefordítani az összefoglaló elé. A nem magyar nyelvű tanulmány lényegét – 1-3 oldalban – 
magyarul kell összefoglalni.  
4. A tanulmány elfogadásáról a szerkesztőbizottság dönt. A bizottság – a szakmai színvonal 
megállapítására – szakmai lektort bíz meg.  
5. Az Akta első sorban a fokozatszerzés előtt álló jelöltek publikációs lehetőségeit kívánja 
támogatni. Abban az esetben, ha szabad terjedelem áll rendelkezésre, megjelentethető a doktori 
iskolánkban fokozatot szerzettek disszertációjának anyaga vagy annak egy része is.  
6. A dolgozatok terjedelme – az összefoglalóval együtt – maximum egy ív (40.000 leütés) lehet. A 
tanulmányok minimális terjedelme 30.000 leütés.  
7. A publikációkat word formátumban kérjük megküldeni a dfdipublikacio@gmail.com címre.  
8. A publikáció kötetben való megjelenésének feltétele a témavezető hozzájárulása.  
9. A szerző nevéhez * lábjegyzettel kérjük megjelölni nevét, beosztását, e-mail elérhetőségét. 
9. A szöveg szerkesztésére a következő szabályok vonatkoznak:  
- A törzsszöveg Garamond 10 betűméret.  
- kérjük lábjegyzeteket használjanak, ne végjegyzetet. A lábjegyzet Garamond 8-as betűnagyság.  
- A szöveg szimpla sortávolsággal készüljön.  
- Margók mérete: Felső:1,5 cm Alsó: 1,5 cm, Külső: 1,5 cm, Belső: 2 cm  
- Oldalbeállítás – papírméret: 14,8 cm x 21 cm  
- Tabulátor 0,5 cm  
- Az oldalszámozást és a címsorok mellőzését kérjük!  
- Internetes hivatkozásnál kérjük a letöltés dátumának feltüntetését zérójelben a link után a 
következő formátum szerint: (letöltés dátuma: 2019. 04. 20.)  
- A szövegben kiemelésként csak dőlt betű használható. (Sem aláhúzás, sem félkövér, sem félkövér 
dőlt kiemelés nem használható!)  
8. Az irodalmi hivatkozásokhoz a következő formát kövessék.  
A szerző vezetékneve minden esetben KISKAPITÁLIS, nem NAGYBETŰS! 
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