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Az e‐Acta Naturalia Pannonica (ISSN 2061–3911) a Pannon biogeográfiai régió elektronikus, tudomá‐
nyos folyóirata magyar, angol és német nyelven. Nevét a római Pannonia tartományról kapta. A folyó‐
irat elsősorban zoológiai, botanikai, állatföldrajzi, természetvédelmi és ökológiai tanulmányokat közöl.
Ezenkívül helyet biztosít geológiai, paleontológiai és archeológiai írásoknak, rövid közleményeknek, hí‐
reknek, könyvismertetőknek. Csak másutt még nem publikált kéziratok fogadhatók el. A beérkezett
kéziratokat két független lektor véleményezi, a megjelenéséről a szerkesztőbizottság dönt. A tördelést
követően e‐mail‐ben, pdf formátumban szerzőknek megküldjük a tanulmány korrektúráját. A korrek‐
túrát a szerző vagy a kinyomtatott példányon, vagy az arra alkalmas PDF‐reader‐rel (pl. Foxit Reader,
Adobe Reader 9, 10 verzió, stb. ) is elvégezheti.

1. ábra. Az ingyenes Foxit Reader az internetről letölthető, magyar menűrendszerrel
A kéziratok megküldésének módja
A Microsoft Word szövegszerkesztővel és rtf formátumban elmentett, publikálásra szánt kéziratokat
elektronikus formában e‐mail csatolmányban vagy CD‐n kell a szerkesztő címére megküldeni. A kézirat
szövegét, az ábraaláírásokat és magukat az ábrákat külön‐külön fájlban kell elmenteni.
Formai követelmények
A kéziratot 10 pontos Palatino Linotype vagy Times New Roman betűtípussal, 1.0‐s sorközzel, A/4‐es la‐
pon, mindenütt 2,5 cm‐es margóval, rtf formátumban kell elkészíteni. A címek, az alcímek és szöveg‐
törzs mindenütt zárjon balra. Mellőzni kell mindenféle sorbehúzást, tipizálást, s csak a latin genus és
species neveket kell dőlt betűkkel írni. Teljes mértékben kerülni kell a nagybetű (ANONYMOUS) és a
kiskapitális (ANONYMOUS) írását mind a szövegben mind pedig az irodalomjegyzékben.

2. ábra. Betűtípus
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A közlemények tagolása
– Cím: Magyar és angol nyelven, röviden.
– Szerző(k): A cím után, teljes névvel, több szerző estében felső indexel (pl. Tóth Lajos(1) & Nagy Iván(2))
– Abstract: Angol nyelven, nyelvileg lektorálva.
– Key words: Mintegy 5–8 kifejezés, amely a címre és a tartalomra utal.
– A szerzők címe: Pontos postai és e‐mail cím.
– Összefoglalás – Summary: Magyar nyelvű tanulmány esetén lehetőleg angolul vagy németül, idegen
nyelvnél pedig magyarul.
További tagolás (a tudományos publikációkra vonatkozó általános előírások alapján)
– Bevezetés
– Anyag és módszer
– Eredmények
– Értékelés
– Köszönetnyilvánítás
– Irodalom
Az irodalmi hivatkozások a szövegben
A szöveg folyamatos írása közben: pl. ….Hannemann (1958) szerint…. (ne használjon kiskapitálist!).
A vélemény vagy megállapítás végén a hivatkozott szerzőt helyezze zárójelbe (Hannemann 1958).
A szerző neve és az évszám közé ne írjon vesszőt! Helytelen forma: (Hannemann, 1958).
Ugyanazon szerző több tanulmánya esetén: Hannemann 1957, 1977 vagy (Hannemann 1957, 1977).
Azonos évben megjelent tanulmányok hivatkozása: Hannemann 2001a, 2001b, 2001c.
Két szerző esetén az &‐jelet használjuk: Hannemann & Weber 1997.
Kettőnél több szerző esetén: Hannemann et al. (1992) vagy (Hannemann et al. 1992).
Irodalomjegyzék
Egyes folyóiratok előírásaitól eltérően a szerzők nevének írásánál nem használunk semmiféle tipizálást,
így kiskapitálist sem. Az évszámokat nem kell zárójelbe tenni, a folyóiratok nevét nem írjuk dőlt betűk‐
kel, s nagy kötőjellel (–) választjuk el a publikáció címétől. Az oldalszámok közé szintén nagy kötőjelet
teszünk (pl. p. 23–32.). Lásd a következő példákat.
Folyóirat cikk (A folyóiratok címét nem kell rövidíteni!)
Bóna J. 1983: A mecseki felsőtriász és alsóliász palinológiai vizsgálata. – Őslénytani Viták 29: 47–57.
Pastorális G. 2010: A checklist of Microlepidoptera occurred in the territory of Hungary (1.4). – e‐Acta
Naturalia Pannonica 1 (1): 89–170.
Razowski, J. 1959: European species of Cnephasini (Lepidoptera, Tortricidae). – Acta Zoologica
Cracoviensia 4 (6): 179–423
Könyv, könyvrészlet
Karsholt, O. & Razowski, J. 1996: The Lepidoptera of Europe. – Apollo Books, Stenstrup, 380 pp.
Tóth S. 2006: A Mecsek szitakötői (Odonata). In: Fazekas I. (ed.): A Mecsek állatvilága 1. – Folia
Comloensis 15: 317–360.
Internetes hivatkozások
Aarvik, L. 2010: Faune Europaea: Tortricidae. In: Karsholt, O. & van Nieukerken, E. J. (eds.): Fauna Eu‐
ropaea: Lepidoptera, Moths. Fauna Europaea version 2.2. – www.faunaeur.org [visited 07.12.2010].
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Ábrák és táblázatok előírásai
A képek legyenek színesek, legalább 200–300 dpi
felbontásúak, jpg vagy tif formátumúak. A 4–6–8
képből álló képtáblákat a szerkesztő állítja össze a
szerző útmutatása alapján. A képek elhelyezésé‐
nek módozatiról az útmutató végén láthatunk
mintákat.
A tusrajzok legyenek élesek, s elküldhetők pa‐
uszpapíron is, ha viszont a szerző szkenneli be,
akkor azt legalább 600 dpi‐vel kell elvégezni. Ki‐
emelten preferáljuk a vektoros térképeket, rajzo‐
kat, amelyeket Corel Draw programmal kell elké‐
szíteni a laptükörnek megfelelő méretben. A fájlo‐
kat az X4‐es verzióig tudjuk fogadni.
Csak a laptükörnek megfelelő méretű Word és
Excel táblázatokat fogadjuk el. A táblázatok maxi‐
mális mérete 166 x 238 mm lehet. A kisebb, ha‐
sábszélességű táblázatok mérete maximum 80 x
238 mm.
A vonalvastagság ½ – ¾ pt. A Word vagy Ex‐
cel diagramoknál szintén az oldaltükör méreteit
kell figyelembe venni.
Minden ábrát és táblázatot valamint az ábra‐
jegyzéket külön fájlban kell elmenteni. Az ábrák,
táblázatok helyét a szövegben sorszámmal, piros
színnel lehet jelölni (pl. 1. ábra).
Az ábraaláírásokat magyar és angol nyelven kell
megküldeni.

3. ábra. Térképrajzolás CorelDRAW programmal

A folyóirat műszaki adatai
Méret (A/4): 210 x 297 mm
Oldaltükör: 165 x 238 mm (1/1 tükör)
Hasábméret: 80 x 238 mm (2 hasáb, térköz 5 mm)
Szöveg, ábra és kép elhelyezési minták
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