
 

 
 

 
 
 
 
 

Eurázsia Szemle 
Formai követelmények 

 
 A tanulmány hossza hozzávetőlegesen 6.000 szó 

 
Szöveg 
 MS Word formátum; 
 A4-es lapméret, bal, jobb, alsó és felső margó egyaránt 2,5 cm; 
 A használandó betűtípus: Times New Roman 
 Fejezet címek: 13 pt, normál, szimpla sorköz, térköz: 6 pont a bekezdések után, sorkizárt 

igazítás; 
 Alfejezet címek: 12 pt, normál, szimpla sorköz, térköz: 6 pont a bekezdések után, sorkizárt 

igazítás; 
 A fejezetek és alfejezetek számozása decimális rendszerben történik (1.fejezet, 1.1. 

alfejezet, 1.1.1. al-alfejezet stb.); 
 Szöveg: 11 pt, normál betűtípus, szimpla sorköz, térköz: 6 pont a bekezdések után, 

sorkizárt igazítás. 
 

Táblázatok, ábrák, térképek 
 Minden táblázatot, ábrát és térképet szerkeszthető formában (excel, word) kérünk 

elhelyezni a tanulmányban. 
 Kép formátumban (pl. jpg kiterjesztéssel küldött) táblázatot, ábrát és térképet nem áll 

módunkban elfogadni.  
 Táblázatok és ábrák formai követelménye:  

a. Cím: Times New Roman, 11 pt, normál (a cím a táblázat felett elhelyezve); 
b. Forrás: Times New Roman, 11 pt, normál (a forrás a táblázat alatt elhelyezve). 
 

Kivonat 
 A tanulmány részeként kivonatot (absztraktot) kell készíteni: legalább 150, legfeljebb 300 

szó terjedelemben, magyar és angol nyelven egyaránt. 
 Az absztrakt alatt 4-5 kulcsszó megadása kötelező, ugyancsak magyar és angol nyelven. 
 Teljes nevet, titulust és intézményi affiliációt kérjük megadni. 

 
Hivatkozások 
 A hivatkozásokat az APA formátumnak megfelelően kérjük elkészíteni, amelyhez részletes 

leírást ide kattintva találhat. (További példák a következő oldalon szerepelnek.) 
 Jegyzetek szerepeltetése a tanulmány végén végjegyzet formájában történhet. 
 A tanulmány végén szerepeljen egy bibliográfiai jegyzék, ABC sorrendben. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
Szöveg végén található hivatkozás:  
 
Könyv esetében: 
Preston, N. (2014). Understanding ethics (4th ed.). The Federation Press. 
 
E-könyv esetében:  
White, R., Perrone, S., & Howes, L. (2019). Crime, criminality and criminal justice (3rd ed.). 
Oxford University Press. 
 
Könyvfejezet esetében:  
Israel, M. (2017). Victims and criminal justice. In D. Palmer, W. De Lint & D. Dalton (Eds.), Crime 
and justice: a guide to criminology (5th ed.). (pp.517-538). Thomson Reuters (Professional). 
 
Cikk esetében: 
Carrington, K. (2006). Does feminism spoil girls? Explanations for official rises in female 
delinquency. Australian & New Zealand Journal of Criminology, 39 (1), 34-53. https://doi-
org.ezproxy.navitas.com/10.1375/acri.39.1.34 
 
Weboldalak, riportok esetében: 
Flatau, P, Zaretzky, K, Valentine, k, McNelis, S, Spinney, A, Wood...Habibis, D. (2017). Inquiry 
into funding and delivery of programs to reduce homelessness: final report (No. 279). REPOA. 
https://www.ahuri.edu.au/research/final-reports/279  
Szövegen belüli hivatkozás:  
 
Egy szerző esetében: 
(Preston, 2014) 
 
Két szerző esetében:  
(White & Perrone, 2014) 
(White & Perrone, 2014, p.55) 
 
Három vagy több szerző esetében: 
(White et al., 2019) 
 


