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Ludovika Kiadó

Irányelvek a 2021-es új szerzői útmutatóhoz szerzőknek,
olvasószerkesztőknek 2021.09.01.1

A Rektor úr által elfogadott és engedélyezett új, 2021-től érvényes, szerzői útmutatóhoz
(http://www.repulestudomany.hu/elemek_rtk/conditions.html) a következő kéréseink,
javaslataink vannak, melyek nincsenek részletesen leírva a szerzői útmutatóban:
-

számok írása csak kizárólag számmal lehetséges; kivételt képezhet szövegben a
millió, a milliárd és a billió, ha pénzről van szó;
számok ezres tagolása 10 000 fölött kötelező; nem keverhető az angol 10,000
és a magyar 10 000; nem használható 10.000;
a mértékegységek csak az elfogadott rövidítésükkel írhatók.
Lásd: https://hu.wikipedia.org/wiki/SI-m%C3%A9rt%C3%A9kegys%C3%A9grendszer
o

A Nemzetei Tankönyvkiadó ajánlása
(http://www.repulestudomany.hu/doc/Pont_pont_vesszocske_Nemzeti_Tankony

vkiado.pdf) alapján az idő esetében: óra: h, perc: m (vagy min),
-

-

-

másodperc: s (nem pedig „mp” vagy „sec”!)
a cikkben alkalmazott Birodalmi és/vagy az egyéb nem SI mértékegységeket,
mögötte zárójelben az SI megfelelőjére át kell számítani;
a cikk szerzői ‒ ha több van, mint egy ‒ egymástól vesszővel vannak elválasztva
(ez került elfogadásra a Rektor Úr által);
a fentebbi pont vonatkozik az irodalmi hivatkozásban található többszerzős
művekre is;
az ábrák, képek, táblázatok stb. forrását ugyanúgy a cikk végén kell
megjelentetni és azt a megfelelő cím végén []-ben jelölni;
rövidítések, idegenszavak magyarázatát a lábjegyzetben kell megadni;
a lábjegyzet kizárólag számozott lehet;
A szerzői útmutató 4. és 6. pontjai is említés tesznek az idegen szavak,
kifejezések, rövidítések használatáról. A félreértések elkerülése érdekében az
egyszavas kifejezések, idegen szavak magyar megfelelője megadható a
szövegben ()-be rakva, minden más a lábjegyzetbe kerüljön;
a Felhasznált irodalom, mivel számozott listaként használjuk, egyben kezelendő.
Nem kell az Internetes hivatkozásokat külön venni. Legyen egy listában a
többivel szerzőség szerint ABC rendben.
a kg az tömeg. Ha súly akkor pl. N (Newton);
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a tapasztalatok alapján folyamatosan javítani, frissíteni fogjuk az irányelveket. A módosítások minden
esetben más színnel jelenítjük meg és ezt a főcímben egy dátummal, mint egy verziószámmal jelölni fogjuk.
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-

-

A pénzek jelölése, ha forint Ft vagy HUF, a külföldiek a 3 betűs rövidítésükkel pl.
USD, EUR stb. Ha szükséges, pl. nem közismert valutáknál, lábjegyzetben
kibontható;
a mínuszjel az hosszú ‒;
a +/‒ ebben a formában helytelen. Van rá spec karakter ±;
a mértékegység nem tapad a számhoz, kivétel a %;
rövidítések esetében, ha pl. ha sz vagy zs betűt rövidítünk akkor Sz és Zs jelölést
használunk. Pl. ENSz.
pl. 2‒3000 m helyett legyen 2000‒3000 m. Sajnos az előbbi félreérthető.
a táblázat az táblázat legyen és ne ábraként legyen beszúrva. Ez azért kell, hogy
ha szükséges javítani lehessen a benne lévőket.
magyar nyelvű cikkben az ábra csak magyarul fogadható el. Angolban angolul.
Természetesen a mértékegységek és a számok is az adott nyelvnek megfelelően
kell alkalmazni. Kivétel valamilyen programból, diagnosztikai alkalmazásból
kivett grafikon, amit körülményes módosítani. Viszont ez utóbbi esetben, ha
szükséges legyen az ábrához magyarázat.
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