A beérkező cikkekre vonatkozó tartalmi és formai elvárások
A tartalmi követelmények
Élelmiszer-tudomány, élelmiszer-technológia, élelmiszer-biztonság témakörében, K+F tevékenységekkel
kapcsolatos, közérthető stílusban megfogalmazott, színvonalas cikkeket, áttekintéseket, ismeretterjesztő és
ismeretfeltáró anyagokat várunk.
Szövegtörzs jellemzése
►Margók: fent: 2,5 cm; lent: 2,5
►Betűtípus: Times New Roman
►Betűméret: 12 pont
►Igazítás: sorkizárt
►Sorköz: szimpla

cm; bal: 2,5 cm; jobb: 2,5 cm

Terjedelem
►Illusztrációval (ábrák, táblázatok, képek) együtt maximum 10 gépelt oldal.
►Az illusztrációkat külön fájlban, csatolmányként (jpg, tif, vagy pdf fájlként)

nyomdakész állapotban
várjuk, a címek feltüntetése nélkül. Az illusztrációk címét külön jegyzékben kérjük megadni.
A kéziratot az alábbi formában kérjük a szerkesztőség címére megküldeni
►A cím félkövér betűvel,
►alatta középre zárva a szerző illetve szerzők neve,
►egy sor kihagyásával a maximum 150 szavas magyar nyelvű összefoglaló,
►ugyancsak egy sor kihagyással a fő szöveg,
►köszönetnyilvánítás,
►felhasznált szakirodalom listája,
►az írás angol címe és maximum 200 szavas, angol nyelvű összefoglalója, amelynek

nyelvi minőségéért a
szerző felel,
►végezetül a szerző, illetve több szerző esetén a szerzők neve, beosztása és címe, valamint e-mail címe.
Irodalom és ábrajegyzék
►A

teljes irodalomjegyzéket a szerzők neve szerint ABC sorrendben kérjük megadni, megjelölve annak 10
legfontosabb elemét, mivel ennyit áll módunkban a lapban közölni.
►A szövegbeli hivatkozáskor egy szerző esetén fel kell tüntetni a szerző nevét és a kiadás évét, pl.: (Kramer,
1994). Két szerző esetén a neveket és-sel, külföldi szerzők esetén &-jellel elválasztva kérjük felsorolni, pl.
(Láng és Csete, 1999) vagy (Vinson & Hontz, 1995). Több szerző esetén az első szerző neve, majd az és
mtsai, vagy idegen nyelvű hivatkozáskor az et al., formátumot kérjük használni, végén a kiadás évszámával,
pl.: (Szabó és mtsai, 1994) vagy (Hendrickx et al., 1998).
►Az irodalomjegyzék elkészítésekor a következő formát ajánlott követni:
Hendrickx, M., Ludikhuyze, L., Van den Boeck, I. & Weemaes, C. (1998): Effects of high pressure on
enzymes related to food quality. Trends in Food Science and Technology, 9 (5), 197-203.
Farkas, J. (2007): Kombinált tartósítás. In: Növényi nyersanyagok tartósító technológiái. (Szerk.: Barta, J.,
Körmendy, I.) Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 92-96.
►A teljes irodalomjegyzék a NAIK ÉKI (www.eki.naik.hu) és a MÉTE (www.mete.hu) honlapján a cikk
magyar és angol nyelvű összefoglalójával együtt megtalálható.
►A szöveges részben egyértelműen hivatkozni kell a táblázatra, ábrára, vagy az adott képre.
A cikkeket elektronikus úton elküldve a következő e-mail címre várjuk: Cserhalmi.Zsuzsanna@eki.naik.hu
A szerzők szakmai anyagait a lap hűen közli, azok tartalmáért a szerző felel, a szerkesztőség azonban
fenntartja magának a jogot a cikkek rövidítésére, a szükséges nyelvi és formai javítások végrehajtására.

