Útmutató az elmélettörténet pályaművek összeállításához1
Formai elvárások, terjedelem, felépítés
 Az MS Word fájlformátumban (12-es betűméret, másfeles sorköz) elkészített
tanulmányokat a finance.titkarsag@gtk.bme.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.
 A tanulmányok kért terjedelme: min. 2500 - max. 5000 szó
 A főszöveg legyen jól strukturált: a fejezetek elején vastag betűs, az alfejezetek elején
dőlt betűs címek álljanak. A fejezeteket nem kell számozni. Tartalomjegyzéket nem
kell mellékelni. A tanulmány tartalmazzon bevezető, valamint összefoglaló fejezetet
min. 1000 karakter terjedelemben.
Táblázatok, ábrák, képletek mellékletek, jegyzetek, szövegközi kiemelések
 A táblázatokat és ábrákat folyamatosan kérjük számozni és címmel ellátni. A
táblázatok és ábrák forrásmegjelölését, valamint a kapcsolódó megjegyzéseket a
táblázatok/ábrák alatt kell elhelyezni.
 Mellékletek és lábjegyzetek használata megengedett.
 A szövegközi hivatkozásokat azonban ne lábjegyzetbe helyezzék el, hanem
közvetlenül az idézést követően a főszövegben a szerző és az évszám megadásával,
szó szerinti hivatkozás esetén az oldalszámmal együtt!
 Szövegközi kiemelésekhez dőlt betű használható.
Felhasznált források jegyzéke és hivatkozások
 A tanulmány végén szerepeljen a „Felhasznált irodalom” listája, mely alfabetikus
sorrendben tartalmazza az összes hivatkozott forrást: a szerző(k) teljes nevével
(külföldiek esetében elég a keresztnév monogramja), a megjelenés évszámával, a mű
pontos címével, kiadójával, illetve a folyóirat pontos címével, évszámával,
kötetszámával, a megjelenés hónapjával, a cikk oldalszámával. Ha egy hivatkozott
szerzőnek több ugyanazon évben készült munkája szerepel, ezeket 2009a, 2009b stb.
módon kell megkülönböztetni. Többszerzős munkáknál a szerzők neve között rövid
gondolatjelet használjanak. Szerkesztett műveknél a szerkesztő(k) neve után
zárójelben a „szerk.” megjelölés is szerepeljen az évszám megadása előtt.
 Ha az átvett meghatározáson, ábrán vagy táblázaton módosítanak, akkor a hivatkozás
mellett tüntessék fel, hogy pl. „alapján”, „átszerkesztésével”. Saját készítésű
ábra/táblázat esetén jelölni kell, hogy „saját szerkesztés”.
 Kétszerzős munkáknál mindkét szerző nevét kérjük feltüntetni a hivatkozáskor, köztük
gondolatjelet használva. Kettőnél több szerző esetén az első szerző neve mellett az „et
al.” megjelölés használható. Például: Wimmer–Mandják (2002), Lámfalussy et al.
(1975).
 Ismétlődően hivatkozott forrásoknál használható az „i. m.” (idézett mű), illetve az
„uo.” (ugyanott) megjelölés. Szövegbe fogalmazva: „Liska Tibor már idézett művében
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kiemeli azt is, hogy…” Ügyeljenek arra, hogy egyértelmű legyen, melyik az a már
idézett munka, amelyre utalnak.
 Ha egy hosszabb rész épül egy forrásra, összefoglaló hivatkozást is használható.
Például: „A következő alpont Kornai (1995) cikkére épül. Az ettől eltérő forrásokat
külön jelzem.”
 A felhasznált források listájára minta található az alábbi mellékletben. Kérjük, hogy
munkájukban az ott jelzett formai és tartalmi elemeket kövessék.

Melléklet – Minta a felhasznált irodalom listájához
Felhasznált irodalom:
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Challenge in the World Economy. Palgrave Macmillan, London. 282-309. o.
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Kornai János (1983): Bürokratikus és piaci koordináció. Közgazdasági Szemle, XXX. évf., 9.
sz. 1025–1038. o.
Wimmer, Ágnes - Mandják, Tibor (2002): Business relationships as value drivers? In:
Spencer, R. – Pons, J. F. – Gasigla, H. (eds.) 18th IMP Conference, Work in progress papers,
CD-ROM, Dijon, 1–11. o.
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