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Útmutató a szerzőknek 

 

 

Útmutató a szerzőknek a bioKontroll nevű szaklapban való 2015 utáni publikációkhoz 

 

 

 

A ’bioKontroll’ elektronikus, nyílt hozzáférésű (open access), ingyenes, féléves megjelenésű, 

referált tudományos szaklap. Témakörei, amelyeket rovatvezetői gondoznak. 

 

 

 

 

 

Témakörök 

 

 Genetikai-, kémiai és élelmiszer-biztonság – Darvas Béla DSc (bdarvas@freemail.hu) 

 Környezetanalitika, publicisztika – Székács András DSc (aaszek@gmail.com) 

 Környezet-egészségügy – Kocsis Zsuzsanna PhD (kocsis.zsuzsanna@okbi.antsz.hu) 

 Méhészet – Békési László CSc (bekesi@katki.hu) 

 Ökológiai gazdálkodás (állattenyésztés) – Pusztai Péter PhD (anubis46@gmail.com) 

 Ökológiai gazdálkodás (növénytermesztés) – Sipos Kitti PhD (sipos.kitti@biokontroll.hu) 

 Ökotoxikológia – Bakonyi Gábor DSc (Bakonyi.Gabor@mkk.szie.hu) 
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Az elfogadás menete 

 

A kéziratot az első szerzőnek a leginkább érintett rovatszerkesztő e-mail címére kell megküldenie az 

alábbi formai és tartalmi feltételek betartásával illetve elfogadásával: 

 A szerző ekkor nyilatkozik arról, hogy írása eredeti közlemény és a nyílt megjelentetéshez 

ellenszolgáltatás nélkül hozzájárul. 

 A rovatvezető előbírálja a küldött anyagot és amennyiben számára elfogadható, akkor független 

bírálónak adja ki. 

 A lap meghirdetett témaköreit nem érintő cikket a szerkesztőség nem fogad be. 

 A két bíráló közötti véleményeltérés esetén a két főszerkesztő is bírál, vagy ezt a jogát átadhatja 

szakbírálónak. Ha ezt követően sem születik döntés (2 igen és 2 nem az eredmény), akkor a 

szerkesztőbizottság minden tagja szavazatot ad le. Az előzetes tartalmi döntést a rovatvezető 

kommunikálja, illetve kéri a szükséges átdolgozásokat. 

 Esetleges átdolgozás utáni elfogadáskor az anyag, a bírálati lapokkal együtt valamelyik 

főszerkesztőhöz, a kép- és ábra-szerkesztőkhöz kerül. A végleges elfogadást követően, az olvasó-

szerkesztő munkája után a főszerkesztő .pdf küldéssel mutatja be a szerzőnek a közlendő írást, 

amelyre a szerzőtől azonnali választ kérünk. 

 Ekkor már csak apró javításokra van lehetőség. 

 A lapszám kész .pdf-változata a honlap-szerkesztőkhöz kerül, akik a megjelentetést intézik. 

 Papíron való megjelenés után az írások nem javíthatók, illetve nagyon indokolt esetben, röviden 

a következő számban jelenhet meg hibajegyzék. Kiemelt közkönyvtárak fekete-fehér nyomtatott 

példányt is kapnak. 

 

Tudományos közleményként szerepelhet tudományos szemlecikk (review), saját kísérleti eredményeket 

leíró eredeti szakcikk, illetve rövid, saját munkára épülő tudományos közlemény. A folyóirat elsősorban 

magyar nyelvű írásokat szerepeltet, de indokolt esetben a közlemény angol nyelven is megjelenhet. A 

folyóirat további részeiben a tudományos közlemények mellett publicisztikai, agráretikai írásokat, 

szakkönyv-recenziókat, valamint konferencia- és rendezvényismertetéseket is szerepeltetünk. 
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Szerkezet 

A tudományos közlemények szerkezete az alábbi legyen: 

 cím (legfeljebb 100 karakter); 

 szerzői nevek; 

 szerzői munkahelyek és az első szerző e-mail címe. 

 

A tudományos szakcikkek elején, legfeljebb 1000 ’n’ (rövid közleménynél 500 ’n’) terjedelmű 

összefoglaló szerepeljen magyar nyelven. Teljes közleményben a magyar összefoglalóval megegyező 

tartalmú angol összefoglaló is szükséges (itt a címet és szerzői neveket is angolul kell meg adni). 

A továbbiakban a kézirat lehetőség szerint a Bevezetés – Módszer – Eredmények – Következtetések – 

Szakirodalom tagolást kövesse. Szemlecikkben a fenti tagolástól a szerző(k) szabadon eltérhet(nek). 

Rövid közleményben a szöveg szerepelhet tagolás nélkül, csupán a Szakirodalom szekció külön 

megjelölésével. 

 

 

Szakirodalmi hivatkozások 

A szakirodalmi hivatkozások a szövegben szerzőnév és megjelenési év szerinti hivatkozással, szögletes 

zárójelben szerepeljenek. (Kettőnél több szerzőjű cikket angol nyelvű cikk esetén ’et al.’, magyar nyelvű 

cikk esetén ’és mtsai’ megjelöléssel kérjük hivatkozni.) A Szakirodalom szekcióban az egyes hivatkozások 

tartalmazzák valamennyi szerző nevét az alábbi alakban: 

 folyóiratcikk hivatkozása 

o [1] Ames BN, Durston WE, Yamasaki E, Lee FD (1973) Carcinogens are mutagens: A 

simple test system combining liver homogenates for activation and bacteria for 

detection. Proc Nat Acad Sci USA 70, 2281-2285. 

 könyv vagy könyvfejezet hivatkozása 

o [2] van den Bosch R (1978) The Pesticide Conspiracy. University of California Press, 

Berkeley, CA, USA. 

o [3] Whalon ME, McGaughey WH (1998) Bacillus thuringiensis use and resistance 

management. In: Insecticides with Novel Modes of Action (Ishaaya I, Degheele D, Eds) 

Springer Verlag, Berlin, Germany, pp. 107-137. 

Kérjük a szerzőket, hogy az irodalmi hivatkozások mértékében az ésszerűség határain belül maradjanak: 

teljes szakcikkek esetében max. 30, rövid közleményekben max. 15 hivatkozásra szorítkozzanak. A 

szövegben hiperlinkes idézés is lehetséges, amit nem kell feltüntetni az irodalmi hivatkozások között. 
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A szerző és a rovatvezető együttműködése 

A kéziratokat elektronikus (.docx) formában kérjük a téma szerint választott rovatvezető címére 

elküldeni. 

A teljes közlemények (szemle, eredeti közlemény) 12 000-36 000 ’n’ (bruttó leütésszám) terjedelmű 

lehet, amihez max. 2 színes, eredeti képet (.jpg kiterjesztés, min. 12x8-9 cm, 300 dpi – a képnek címet 

kell adni és a szerző nevét kell megadni – a közlési jogot a szerzőnek kell megszereznie, vagyis ebbéli jogi 

viták őt terhelik) és max. két eredeti színes ábrát lehet mellékelni (.png kiterjesztés, min. 12x8-9 cm, 300 

dpi – az ábrának címet kell adni és csak eredeti lehet). Lehet max. 4 ábra is, de ekkor kép nem 

mellékelhető. Kép (szigorú bírálatra kerül) viszont nem lehet több kettőnél. Az ábrák készítésénél 

tekintettel kell arra lenni, hogy fekete-fehérben is elkülönüljön az ábratartalma (vö. közkönyvtári 

nyomtatott példányok). 

A rövid közlemények 9 000-14 000 ’n’ terjedelműek legyenek és max. egy kép vagy ábra mellékelhető. 

Publicisztikai írások, beszámolók, könyvrecenziók 6 000-9 000 ’n’ terjedelemben szerepeltethetők max. 

egy képpel. 

A közleményekhez tartozó ábrákat külön grafikus állományként (nem csak a szöveget tartalmazó 

dokumentumba ágyazva!) is kérjük. A megadott kiterjesztéstől eltérő file-kat a szerkesztőség nem tud 

elfogadni. 

Eredeti, színes címlap-fotóval (24x16-18 cm, 300 dpi, professzionálisan kidolgozott) is lehet jelentkezni, 

ami lap irányultságát valamilyen módon kifejezi. Ezt valamelyik főszerkesztőnek kérjük küldeni, aki a 

képszerkesztő felé küldi, aki dönt a technikai megfelelőségéről. 


