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1. Beküldési útmutató
Beküldés
Folyóiratunk az alkalmazott nyelvészet területén korábban nem publikált cikkeket vár. Az
online folyóirat évente kétszer, áprilisban és novemberben jelenik meg. A kéziratokat MS Word
és PDF formátumban kell benyújtani március 15-ig, illetve október 15-ig az alábbi e-mail címek
egyikére:
navju@yahoo.co.uk
navracsics.judit@uni-pannon.hu
Terjedelem
A tanulmányok terjedelme: 30 000–40 000 karakter (szóköz nélkül).
A recenziók és a konferenciabeszámolók maximális terjedelme: 10 000 karakter (szóköz
nélkül).
A tanulmány részei
cím
absztrakt (legfeljebb 1000 karakter)
kulcsszavak (legfeljebb 5)
Az absztrakt és a kulcsszavak nyelve a tanulmány nyelvétől függetlenül minden esetben angol.
A szövegben történő hivatkozásoknak és az irodalomjegyzéknek az APA-stílust kell követniük
(7. kiadás).
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2. Formátum
Kérjük, hogy az alábbi előírásokat kövessék a kézirat formázásakor!

A SZERZŐ NEVE (TNR 14)
Affiliáció, e-mail cím és ORCID-azonosító (https://orcid.org) (TNR 11)

Cím (TNR 16)
Absztrakt: TNR 11, szimpla sorköz, sorkizárt
Kulcsszó (5): TNR 11

Alcímek: TNR 15 pt, félkövér
Törzsszöveg: TNR 14, szimpla sorköz, sorkizárt, kézileg számozott alcímek.
Minden bekezdés első sora 0,5 cm-es behúzással kezdődik, kivéve az egyes címek
utáni első bekezdéseket. Margók: 2.5 cm balra, jobbra, felül és alul. Oldalszámok
ne szerepeljenek a tanulmányban.
Irodalom: TNR 11, szimpla sorköz, sorkizárt, függő behúzás (0.5 cm)
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2.1. Táblázatok és ábrák
A féloldalnál nagyobb terjedelmű táblázatok és ábrák a Függelékben szerepeljenek (a
szövegben számmal kell hivatkozni rájuk).
A grafikus vagy vizuális ábrázolás nem minden esetben optimális formája a közlésnek, például
a statisztikai eljárások eredményeit célszerű lehet szöveges formában (is) közölni:
Pl.: A két csoport közötti különbség statisztikailag szignifikáns, ahogy azt az egyirányú ANOVAteszt eredményei is mutatják: F(1, 136) = 4.86, MSE = 3.97, p = .029, η2 = .03.
A táblázatok és ábrák szerkesztésénél a következőket vegye figyelembe:
 A táblázat minden oszlopának legyen címe!
 Az ábra minden alkotóelemének legyen címe (pl. a grafikon tengelyeinek)!
 Az ábra szövege TNR betűtípussal készüljön, és legyen olvasható nagyítás nélkül is!
 Az ábrának és a táblázatnak önmagában is értelmezhetőnek kell lennie (azaz szöveges
magyarázat nélkül is). Az ábra alatt, annak részeként oldja fel a rövidítéseket, abban az
esetben is, ha ezt a törzsszövegben már megtette.
 Kerülje a díszítő elemeket, amelyek az olvasó figyelmét elvonják az eredményekről;
törekedjen az eredmények minél hatékonyabb közlésére!
A táblázatok és azt ábrák ugyanazt a szerkezetet és formát kövessék:
 sorszámozás;
 cím;
 törzs (maga a táblázat vagy ábra);
 megjegyzés (ha szükséges, pl. magyarázat közlése vagy a rövidítések feloldása).
A szövegben a táblázatra és az ábrára mindig a sorszámával utaljon!
Pl.: ... ahogy azt az 1. számú táblázat mutatja....
... a 2. számú ábra az ERP-eredményeket mutatja...
... a teszteredmények (lásd 3. számú táblázat)...
Kerülje az olyan utalásokat, mint: „az előző táblázat”, „a 32. oldalon található ábra”.
A táblázatokat és az ábrákat igazítsa balra! Törekedjen arra, hogy a táblázat vagy az ábra a
bekezdés végén szerepeljen, lehetőleg ott, ahol először utal rá!
Mintatáblázat
1. táblázat. A résztvevők jellemzői

Kor
Kora z emigráció
időpontjában
Emigrációs idő
hossza
Megjegyzés: N=19

Átlag
41
27.1

SD
8.8
5.5

Minimum
29
21

Maximum
60
39

14.2

6.4

8

29
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Ábrák
Az ábra fő jellemzői:
 egyszerű, átlátható, magas az információs értéke;
 nem csupán ismétli a szöveget, hanem kiegészíti;
 csak alapvető információkat hordoz;
 nem tartalmaz vizuálisan zavaró részleteket;
 könnyen olvasható (az elemei – pl. típusa, vonalai, címkéi, szimbólumai – jól láthatóak);
 könnyen értelmezhető;
 a tanulmány összes ábrája azonos stílusban készül.
Az ábra elkészítésénél a következőket ellenőrizze:
 egyértelmű, világos;
 élesek a vonalai;
 a betűtípus olvasható és egyszerű;
 közli a mérésegységet;
 a tengelyeknek van címük,
 az ábra elemeinek van címkéje vagy magyarázata az ábra alatt.
Mintaábra
4. ábra. A vizsgált mandarin beszédhangok (átlag)formánsértékei (Lee–Zee, 2001: 644), valamint a
feltételezetten hozzájuk legközelebb elhelyezkedő magyar beszédhangok (Bolla, 1995: 293–294)

A táblázatok és az ábrák sorszámozása és címe: TNR, 11 pt, középre igazított, felül.
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2.2. Hivatkozás a szövegben
Zárójeles hivatkozás
A zárójelben a szerző és az évszám vesszővel elválasztva szerepeljen. Ha a hivatkozás a mondat
végén van, a pont a zárójel után álljon.
Pl. A szeriális észlelés zavart működésekor jellegzetes hibatípusok különíthetők el, amelyek
előfordulási gyakorisága különböző (Gósy, 1996).
Ha a zárójelben szöveg és hivatkozás is szerepel, akkor pontosvesszővel kell elválasztani
egymástól a szöveget és a hivatkozást (ne használjon zárójelet a zárójelen belül).
Pl. Könyvének tematikáját tekintve a magyar pszicholingvisztika korai „előfutára” Kempelen
Farkas (1790; magyar fordításban: 1982).
Pl. A hetvenes és nyolcvanas évek beszédprodukciós modelljei mintegy követik a
pszicholingvisztika főbb irányzatait (interaktív, moduláris hipotézisek; vö. Dell–Reich, 1981).
Narratív hivatkozás
Ha a szerző neve a folyószövegben jelenik meg, az évszám közvetlenül a név után zárójelben
áll.
Pl. Szépe György (1975) a bevezető tanulmányban mutatja be történeti összefüggésbe ágyazva
a szociolingvisztikát mint új tudományágat.
Ha a szerző és az évszám egyaránt előfordul a szövegben, nem kell zárójelet használni.
Pl. 1975-ben látott napvilágot Pap Márta és Szépe György szerkesztésében a „Társadalom és
nyelv” című kötet.
Hivatkozás több szerzőre
Ha a zárójeles hivatkozásban több szerző is szerepel, a szerzők nevét állítsa ábécé sorrendbe,
és az egyes hivatkozásokat pontosvesszővel válassza el.
Pl. (Adams et al., 2019; Shumway & Shulman, 2015; Westinghouse, 2017)
Ha ugyanattól a szerzőtől egynél több műre hivatkozik, akkor a hivatkozásokat állítsa
kronológiai sorrendbe.
Pl. (Gósy 1996a, 1996b, 1998)
Ha olyan munkára hivatkozik, amelynek 3 vagy több szerzője van, akkor csak az első szerző
nevét tüntesse fel, és használja az „et al.” rövidítést (Huszár et al., 2021).
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2.3. Idézés
Ha az idézet 40 szónál rövidebb, akkor az idézet a szöveg részeként szerepeljen, az idézetet
pedig idézőjelbe kell tenni.
Ha az idézet a mondat közepén jelenik meg, akkor az idézet végén zárja be az idézőjelet, majd
közvetlenül az idézet után tüntesse fel zárójelben a szerzőt, az évszámot és az oldalszámot.
Pl. Szükséges tehát, hogy a nyelvi változások okait kutatva „a nyelv működését a közelebbi és
távolabbi kontextus [...] bonyolult komplexumával szerves összefüggésben” (Péter, 2011: 395)
vizsgáljuk.
Ha az idézet a mondat végén jelenik meg, akkor zárja be az idézőjelet az idézet végén, majd
közvetlenül az idézet után tüntesse fel zárójelben a szerzőt, az évszámot és az oldalszámot,
majd a zárójel után tegye ki a mondatvégi írásjelet.
Pl. A generatív megközelítés szerint „a több ezer évvel ezelőtt beszélt nyelvek semmivel sem
voltak [...] funkcionálisan szegényebbek [ti. grammatikai kifejezőképességük tekintetében],
mint a mai nyelvek” (É. Kiss, 2014: 12).
Ha az idézet 40 szónál hosszabb, akkor különálló szövegrészként kell feltüntetni idézőjel
nélkül, 0,5 cm-es behúzással. Az idézetet záró pont után jelenik meg a hivatkozás.
Kódváltásnak, illetve kódváltogatásnak a kétnyelvű kommunikáció olyan válfajait nevezzük,
amelyekben a beszélők egyetlen diskurzuson belül két különböző nyelvet, pontosabban: két
különböző nyelvhez tartozó elemeket használnak, mégpedig anélkül, hogy az eltérő
nyelvekhez tartozó szekvenciák tartalmilag megfelelnének egymásnak. Az ilyen beszédmód
következtében létrejövő diskurzust kétnyelvű diskurzusnak nevezzük. (Lanstyák, 2006: 107)
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2.4. Irodalom
Használjon 0,5 cm-es behúzást (bal oldalon) minden irodalmi tétel közlésénél.
2.4.1. Elrendezés
Állítsa betűrendbe a hivatkozásokat a szerzők vezetékneve szerint! Az ábécérendbe soroláskor
a vezetékneveket kell figyelembe venni (tehát pl. Brown, J. R. akkor is megelőzi Browning, A.
R.-t, ha az i betű előbb van az ábécében a j-nél).
Ha ugyanannak a szerzőnek több publikációja is szerepel az irodalomjegyzékben, a
publikációkat a közzététel évszáma alapján kell sorba állítani. Pl.:
Schmid, M. (2013)
Schmid, M. (2017)
Az egy szerző által írt publikációk megelőzik az ugyanazzal a vezetéknévvel kezdődő több
szerző által írt közleményeket abban az esetben is, ha az utóbbi mű korábban jelent meg. Pl.:
Alleyne, R. L. (2001)
Alleyne, R. L. & Evans, A. J. (1999)
Az ugyanazzal az első szerzővel, de más második vagy harmadik szerzővel megjelent
publikációkat a második szerző vezetékneve szerint kell betűrendbe sorolni (ha a második
szerző neve is azonos, akkor a harmadik szerző vezetékneve szerint stb.). Pl.:
Boockvar, K. S., & Burack, O. R. (2007)
Boockvar, K. S., Carlson LaCorte, H., Giambanco, V., Friedman, B., & Siu, A. (2006)
2.4.2. Az irodalomjegyzék elemei
Ha a szerző keresztneve kötőjellel írandó, tartsa meg a kötőjelet, és mindegyik kezdőbetű után
tegyen pontot. Pl.:
Lamour, J.-B. (Jean-Baptiste Lamour esetében)
Magyar szerző magyarul írt művére való hivatkozás esetén írja ki a keresztnevet is, és ne tegyen
vesszőt a vezetéknév és a keresztnév közé. Pl.:
Gósy Mária (1999)
Folyóiratok
A folyóiratok (periodikumok) közé tartoznak a szabályos időközönként megjelenő tudományos
szaklapok, napilapok, a közéleti sajtó és a szakmai magazinok. Általános hivatkozási formájuk:
Szerző A., Szerző B. & Szerző C. (évszám). A cikk címe. A folyóirat címe, xx, pp–pp.
doi:xx.xxxxxxxxxx
Ha a hivatkozott műnek van DOI (digitálisobjektum-) azonosítója, közölje azt is a bibliográfiai
leírás végén. Ha a publikációnak nincsen DOI azonosítója, és az internetről töltötte le, akkor az
irodalomjegyzékben a folyóirat honlapjának URL-címét adja meg az alábbi módon:
Letöltés: http://www.xxxxxxxx
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Folyóiratcikk DOI azonosítóval:
Fóris Ágota (2020). Alkalmazott nyelvészeti periodikumok (folyóiratok és kiadványsorozatok)
Magyarországon – a tudományos dokumentáció kérdései. Alkalmazott Nyelvtudomány, 20, 1–
24. doi:http://dx.doi.org/10.18460/ANY.2020.2.005
Folyóiratcikk DOI azonosítóval és hétnél több szerzővel:
Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., . . .
Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attention last for more
than 31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2 A1 allele, and depressive
traits. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249–267. doi:10.1080/14622200410001676305
Folyóiratcikk DOI azonosító nélkül:
Pusztai Ferenc (2012). A szintézisek szerepe Benkő Loránd munkásságában. Magyar Nyelv,
108, 182–187. Letöltés: http://www.c3.hu/~magyarnyelv/12-2/PusztaiF_122.pdf
Könyvek, könyvfejezetek és szerkesztett kötetek
Szerző A. (1967). A mű címe. Kiadás helye: Kiadó.
Szerző A. (1997). A mű címe. Letöltés: http://www.xxxxxxx
Szerző A. (2006). A mű címe. doi:xxxxx
Szerkesztő A. (szerk.). (1986). A mű címe. Kiadás helye: Kiadó.
Ha könyvfejezetre vagy egy szerkesztett kötet tanulmányára hivatkozik, az alábbi bibliográfiai
leírást használja:
Szerző A. & Szerző B. (1995). A fejezet vagy tanulmány címe. In Szerkesztő A., Szerkesztő B.
& Szerkesztő C. (szerk.), A mű címe (xxx–xxx). Kiadás helye: Kiadó.
Szerző A. & Szerző B. (1995). A fejezet vagy tanulmány címe. In Szerkesztő A., Szerkesztő B.
& Szerkesztő C. (szerk.), A mű címe (xxx–xxx). Letöltés: http://www.xxxxxxx
Szerző A. & Szerző B. (1995). A fejezet vagy tanulmány címe. In Szerkesztő A., Szerkesztő B.
& Szerkesztő C. (szerk.), A mű címe (xxx–xxx). doi:xxxxxxxx
Teljes könyv (nyomtatott változat):
Csernicskó István (1998). A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Budapest: Osiris Kiadó
és MTA Kisebbségkutató Műhely.
Nyomtatásban megjelent könyv elektronikus változata:
Fóris Ágota (2008). Kutatásról nyelvészeknek. Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába.
Letöltés: http://mek.oszk.hu/18000/18088/18088.pdf
Csak elektronikus formában megjelent könyv:
O’Keefe, E. (n.d.). Egoism & the crisis in
http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135

Western

values.

Letöltés:

Könyvfejezet (nyomtatott változat):
Pléh Csaba (1998). A megértés fogalma a pszicholingvisztikában. In Pléh Csaba és Győri
Miklós (szerk.), A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása (205–221). Budapest: Pólya Kiadó.
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