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Összefoglalás

Az összefoglalás legyen sorkizárt, 12-es betűméret, maximum 2 000 leütés, szimpla sortáv. 
Ne legyenek benne hivatkozások és sorközök sem! Az összefoglalás legyen sorkizárt, 12-es 
betűméret,  maximum  2  000  leütés,  szimpla  sortáv.  Ne  legyenek  benne  hivatkozások  és 
sorközök sem! Az összefoglalás legyen sorkizárt, 12-es betűméret, maximum 2 000 leütés, 
szimpla sortáv. !

Kulcsszavak: elviselhető fejlődés, holisztika, jó gyakorlatok, konfliktusok......

Bevezetés

A fejezet  a  cím  után  egy  üres  sorral  kezdődjön  és  minden  bekezdés  1,25  cm-es 
behúzással  induljon,  12-es,  Times  New  Roman  betűtípus  legyen,  és  sorok  legyenek 
sorkizártak! Egy citálásakor " la véritable définition du normal et de l'anormal dépend du 
cadre culturel auquel on se réfère1" az információk a lábjegyzetbe kerülnek. 12-es, Times New 
Roman  betűtípus  legyen,  és  sorok  legyenek  sorkizártak!  Egy  citálásakor  "  la  véritable 
définition  du  normal  et  de  l'anormal  dépend  du  cadre  culturel  auquel  on  se  réfère2"  az 
információk a lábjegyzetbe kerülnek. 12-es, Times New Roman betűtípus legyen, és sorok 
legyenek sorkizártak!  Egy citálásakor  "  la  véritable  définition  du  normal  et  de  l'anormal 
dépend du cadre culturel auquel on se réfère3" az információk a lábjegyzetbe kerülnek.

Kérjük, hogy a fejezet ne végződjön ábra vagy fejezetcímmel, hanem folyamatos 
szöveggel!

Anyag és módszer

A fejezet  a  cím  után  egy  üres  sorral  kezdődjön  és  minden  bekezdés  1,25  cm-es 
behúzással  induljon,  12-es,  Times  New  Roman  betűtípus  legyen,  és  sorok  legyenek 
sorkizártak! • Ha felsorolást tartalmaz a szöveg, akkor lehet jelölés (pont, csillag, vízszintes 
vonal, betűjelzés stb.), igazítás 0.5 behúzás 1.5. A felsorolás elemei kerüljenek egymás alá 
külön sorban, a sor elején kezdődve

Kérjük, hogy a fejezet ne végződjön ábra vagy fejezetcímmel, hanem folyamatos 
szöveggel!

1 a név és az évszám közé vesszőz kell tenni (Johnston, 2009; Harrison, 2005). Két szerzőnél a családnevek közé “és” szócskát kell tenni 
(Harrison és Brown, 2008). Több szerző esetén az első szerző neve után az “et al.” segítségével fejezzük ki, hogy kettőnél több szerző van 
(Disckinson et al., 2007). 8-as Times New Roman betűtípus
2 Pouchain Denis. Des données actuelles de la science à leur application en pratique ambulatoire. EBM Journal. 26 (2001): Commentaires. 
8-as Times New Roman betűtípus
3 DUBOS R., Man, Medicine and Environment, p. 87-113 8-as Times New Roman betűtípus



Táblázatok

A fejezet  a  cím  után  egy  üres  sorral  kezdődjön  és  minden  bekezdés  1,25  cm-es 
behúzással  induljon,  12-es,  Times  New  Roman  betűtípus  legyen,  és  sorok  legyenek 
sorkizártak  (Táblázatokat  és  ábrákat  csak  akkor  kell  számozni,  ha  a  későbbiekben 
hivatkozásra van szükség)!

Jogcím A tudásközpont központi költségei beszámolási időszakonként (eFt)
1. 

(eFt)
2.

(eFt)
3.

(eFt) 
4.

(eFt) 
Összesen

(eFt)
Működési költségek 18 927 18 927 18 927 20 927 77 708
Személyi juttatások 9 720 9 720 9 720 9 720 38 880
Dologi kiadások 6 000 6 000 6 000 8 000 26 000
Felhalmozási költségek 26 265 0 0 0 26 265
K+F eszközbeszerzés 14 265 0 0 0 14 265
Immateriális javak 2 000 0 0 0 2 000
Összesen: 45 192 18 927 18 927 20 927 103 973

Táblázat A vizsgált vízfolyások fajszámának alakulása
Table. The species number of the investigated running waters

Az ábrák felirata az ábra alatt helyezkedjen el (Táblázatokat és ábrákat csak akkor 
kell számozni, ha a későbbiekben hivatkozásra van szükség)!

Ábra Eróziós kártétel intenzív szántóföldi területen, Bonnya, Magyarország, 2009 (Fotó: 
Centeri Cs.)

Figure . Negative erosion effects near an intensive arable land, Bonnya Hungary, 2009 
(Photo: Centeri Cs.)



Kérjük,  hogy  a  fejezet  ne  végződjön  ábra  vagy  fejezetcímmel,  hanem folyamatos 
szöveggel! 

Megvitatás

A fejezet  a  cím  után  egy  üres  sorral  kezdődjön  és  minden  bekezdés  1,25  cm-es 
behúzással  induljon,  12-es,  Times  New  Roman  betűtípus  legyen,  és  sorok  legyenek 
sorkizártak!

Köszönetnyilvánítás

A fejezet a cím után egy üres sorral kezdődjön, legyen középre rendezve és ne legyen 1,25 
cm-es behúzás!

Irodalom

Az  irodalmak  legyenek  ABC-sorrendben!  A sorok  legyenek  1  cm-es  függő  behúzással 
formázva és legyenek sorkizártak! Itt minden szerzőt ki kell írni, az et al. itt már nem 
szerepelhet! A forrásnál azt kell feltüntetni, amit citálunk, ha másik cikkben találtuk, azt 
nem kell beírni!
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