
   

 
 

Eurázsia Szemle 

Formai követelmények 

 

Szöveg 

• Formátum: Microsoft Word Dokumentum (doc, docx). 

• Lapformátum: A4, álló tájolás, bal, jobb, alsó és felső margó egyaránt 2,5 cm. 

• Törzsszöveg: 11, Times New Roman, szimpla sorköz, 6 pont a bekezdések után, 

sorkizárt. 

• 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; 

• Terjedelem: 6000 szó megközelítően 50 ezer karakter, ami max 5%-kal haladható 

meg, vagyis 6300 szó (szóközökkel, lábjegyzettel és irodalomjegyzékkel együtt.) 

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

alfejezet, 1.1.1. al-alfejezet stb.). 

 Absztrakt és kulcsszavak 

Az absztraktot magyar és angol nyelven kérjük benyújtani, terjedelme 10-10 sor, de maximum 

1000 leütés (szóközökkel); az absztrakt tartalmazza a választott téma jelentőségét, és 

relevanciáját, a cikk célját, a fő megállapításokat, a kutatás hozzáadott értékét. 

A kulcsszavak közül legalább 5, legfeljebb 7 adandó meg. 

 

Ábrák és táblázatok. 

Táblázatok. 

A Microsoft Word-ben szerkesztett táblázatokat a szövegben kell elhelyezni és a számuk 

alapján kell azokra hivatkozni. A tördelés miatt elhelyezkedésük a szövegben változhat, ezért 

kerüljük a térbeli irányra való utalásokat (előző, fenti, lenti, következő.). A táblázat előtt 

tüntessük fel a sorszámát és a címét és a táblázat után tüntessük fel annak forrását 

(betűméret: a törzsszöveggel azonos: Times New Roman, 11 pt.). 

 

Példa: 

Bár Kazahsztán és Üzbegisztán nem egymás legnagyobb kereskedelmi partnerei 2016 és 2019 

között a kereskedelmi forgalom a két ország között így is jelentős volt (1. sz. táblázat.) / Az 1. 

sz. táblázat adataiból jól látható, hogy Bár Kazahsztán és Üzbegisztán nem egymás legnagyobb 

kereskedelmi partnerei 2016 és 2019 között a kereskedelmi forgalom a két ország között így 

is jelentős volt 
 



   

 
 

1. táblázat A Kazahsztán és Üzbegisztán közötti kereskedelmi forgalom alakulása a Covid-19 

világjárvány kitöréséig 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kereskedel
mi 

forgalom 

3,5 
milliárd 
dollár 

2,7 
milliárd 
dollár 

1,8 
milliárd 
dollár 

2,1 
milliárd 
dollár 

3 milliárd 
dollár 

3,3 
milliárd 
dollár 

Forrás: Kazahsztáni Üzbég Nagykövetség, http://www.uzembassy.kz, Saját gyűjtés 

  

Ábrák, diagrammok, képek. 

Az egyéb programokkal készült táblázatokat, diagrammokat, ábrákat külön fájlként kérjük 

emailben megküldeni. A szövegben csak az elhelyezendő külső fájlként megküldött 

táblázat/ábra/diagramm/kép nevét kell feltüntetni az ábra elhelyezésének kívánt helyén. A 

csatolt ábrák fájlneve egyezzen meg a táblázat nevével (példa. 2. sz. diagram, India 

nanotechnológiás fejlesztések részesedése a globális IT piacon 2022.).  

 

Példa: 

Az 2. számú diagram adataiból megfigyelhető, hogy az Indiai nanotechnológiás fejlesztések 

2022-ben is növelték részesedésüket a globális piacon és a régió szereplőihez képest 

kimagasló mutatókat ért el. 

2. számú diagramm. India nanotechnológiás fejlesztések részesedése a globális IT piacon 

2022.  

A diagramból jól látszik, hogy az eddig vezető kelet ázsiai országok előnye egyre kisebb 

Indiához képest. 

 

Idegen szavak használata 

Az idegen kifejezéseket dőlt betűvel írjuk.  

 

Példa:  

A kormányzat pozitív hozzáállása ellenére egyes vélemények szerint a 21. Századi Új Tengeri 

Selyemút révén Szingapúr kikötője elveszítheti korábbi egyedülálló shipping hub jellegét, 

hiszen Kína malajziai fejlesztései és a szárazföldi utak révén a kereskedelmi forgalom 

csökkenésére számíthat.  

 

Hivatkozások. 

A szövegközi hivatkozások APA formátumban kell elvégezni, tehát hivatkozás esetén a szerző 

vezetéknevét dőlt betűvel és az idézett munka megjelenési évét kell feltüntetni.  

 

Például: 

Egy szerző esetében: (Preston, 2014) 

http://www.uzembassy.kz/


   

 
 

Két szerző esetében: (White & Perrone, 2014), (White & Perrone, 2014, p. 55) 

Három vagy több szerző esetében: (White et al., 2019) 

 

Mearsheimer (2022) vázolta az Egyesült Államok külpolitikája liberális eszméit… 

Az Egyesült Államok külpolitikája liberális eszméi felvázolása során (Mearsheimer, 2022)… 

2022-ben Mearsheimer vázolta az Egyesült Államok külpolitikája liberális eszméit… 

 

Amennyiben az adott szerzőtől ugyanabban az évben több munka jelent meg, úgy azokat 

ábécé sorrendnek megfelelően a hivatkozásban a, b, c, stb. betűvel jelöljük. (Mearsheimer, 

2022a), (Mearsheimer, 2022b), (Mearsheimer, 2022c) 

 

Idézetek. 

A szó szerint átvett, 40 szónál rövidebb idézeteket idézőjelbe kell tenni és feltüntetni a forrás 

oldalszámát. 

 

Például: 

Úgy vélte, hogy „Az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti versengés bizonyos tekintetben 

a geopolitikusok legdédelgetettebb elméleteinek beteljesülését jelentette” (Brzezinski, 1997, 

p. 12), ebben a tekintetben az elsőszámú tengeri hatalom és az elsőszámú szárazföldi hatalom 

szembenállását látta.  

Brzezinski szerint (1997), „Az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti versengés bizonyos 

tekintetben a geopolitikusok legdédelgetettebb elméleteinek beteljesülését jelentette” (p. 

12). 

A 40 szónál hosszabb idézeteket külön bekezdésben kell elhelyezni és ebben az esetben az 

idézőjelet nem kell használni. 

  

Például:  

A birodalmak az esetek többségében belülről robbannak szét és nem pedig katonai 

szembenállás hatására, vagy katonai vereség útján. 

Puchala 1994-es munkájában az alábbiakat állapította meg: a birodalmak politikailag 

instabilak, mivel a függő helyzetben lévő részek majdnem mindig nagyobb önállóságot 

szeretnének, és ezek ellenelitjei lehetőség szerint mindig úgy is cselekszenek, hogy nagyobb 

önállósághoz jussanak. Ebben az értelemben a birodalmak nem megbuknak hanem 

széthullanak általában nagyon lassan, bár olykor elképesztően gyorsan (p. 183). 

Az 1990-es években, ilyen körülmények között omlott össze a Szovjetunió is ami kiváltságos 

helyzetbe emelte az Egyesült államokat. 

 

Megjegyzés: Az idézőjellel kiemelt idézetek után a vessző és a pont az idézőjel mögé kerül.  

Például: …a politikai szempontból „szövetséges”, „barátságos”, és „lojális államok”. 



   

 
 

Lábjegyzetek. 

 A lábjegyzetekbe a szöveghez fűzött megjegyzések kerüljenek. Egy lábjegyzet ne legyen hosszabb, 

mint öt gépelt sor, betűmérete 10 pt. 

A közlendőket általában célszerű a szövegbe belefogalmazni, és mérsékelni a lábjegyzetek számát 

és hosszát. Elsősorban az kerüljön lábjegyzetbe, aminek az olvasása megtörné a főszöveg 

folyamatosságát.  

  

Példa: 

Kína oroszországi olajimportja,1 a várt eredményekhez képest más eredményt hozott.2 

 

Irodalomjegyzék 

A tanulmányhoz felhasznált irodalom jegyzéke a tanulmány tartalmi része után kerül 

felsorolásra, a szerzők vezetéknevének ABC-rendjének megfelelően. Amennyiben egy szerző 

több műve is szerepel a jegyzékben, akkor az idő szerint korábbi művet kell először feltüntetni. 

Ha egy szerző egyéni művével, valamint másokkal közösen elkészített művével is szerepel, 

akkor először az általa egyénileg publikált művet kell feltüntetni. A hivatkozást mindig adjuk 

meg magyarul is, ha nem angol nyelvű az adott mű. 

 

Példák: 

 

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). 

  

Folyóiratcikk 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://doiorg.ezproxy.navitas.com/10.1375/acri.39.1.34 

  

 

 
1 Példa lábjegyzet vessző esetében 
2 Példa lábjegyzet pont esetében 

https://doiorg.ezproxy.navitas.com/10.1375/acri.39.1.34


   

 
 

Weboldalak, riportok esetében: 

Royal Bank of Scotland. (2015). Annual report and accounts 2014.  

http://investors.rbs.com/~/media/Files/R/RBS-IR/2014-reports/annual-report-2014.pdf 

O’Neill, A. (2021, június 16). Gross domestic product of the ASEAN countries from 2011 to 

2021. 

Statista.com https://www.statista.com/statistics/796245/gdp-of-the-asean-countries/ 

  

Dátumok és számok használata a szövegben. 

Az évszázadok: kizárólag arab számokkal írjuk.  

Évtizedek: az 1990-es évek, a 2000-es évek.  

Dátum példák: 

• 2010 folyamán 

• 2010. évi kiadások 

• 2010. április 22-én 

• A 2010. április 22-i 

• A 2010. április 10-a/22-e óta eltelt 

• A 2010-es októberi események 

• 2010. szeptember 24–27. 

• A 2010. október végi 

• 2010 februárjában/2010 februárjának elején 

• A 2010. február – április közötti időszakban 

• A 2022. február 24. – április 10. közötti időszakban 

• A 2022–2023-ra vonatkozó kiadások 

  

A számokat 0-10 között, valamint a kerek számértékeket, mint az száz, ezer és a milliót szóval 

írjuk. Pontos szám és minden más esetben számokat használunk. A százalékokat „%” jellel és 

nem szóval írjuk és ennek megfelelően százalékos érték megadásánál minden esetben 

számjegyeket használunk 0% 5% 100% 1000%. Nagy számok esetében használjunk space-t 

vagy vesszőt, pl.: 145 123 235 vagy 145,123,235.  

  

Példák: 

Száz gazdasági és logisztikai szakértő érkezett a 200 ezer lakosú városba, a 35 millió dolláros 

beruházás keretén belül épült a korszerű konténerterminál átadására, amely 30%-al több árut 

tud befogadni. 

35 gazdasági-, 65 logisztikai szakértő érkezett a 199,560 lelket számláló kikötővárosba, a 

35,152,351 dollárból megépült konténerterminál átadására, amely 30%-al több árut tud 

befogadni. 

 

http://investors.rbs.com/~/media/Files/R/RBS-IR/2014-reports/annual-report-2014.pdf
https://www.statista.com/statistics/796245/gdp-of-the-asean-countries/

