
Útmutató a Geoda szerzői számára 
 
A Geoda – mely a Magyar Minerofil Társaság hivatalos folyóirata – ismeretterjesztő írásokat közöl az 
ásványtan és a rokon tudományok területeiről. A Geodába szánt cikkek kéziratát elektronikus formában – 
hálózaton keresztül, ill. floppyn vagy CD-n – tudjuk fogadni. Kézírásos vagy írógéppel írt cikkeket csak 
indokolt esetben tudunk elfogadni. E-mailen egyszerre legfeljebb 5 MB-nyi anyag küldhető. 
A kézirat részei a következők: 
1. Cím. 
2. Szerző(k) neve és címe. A címnél munkahelyi vagy otthoni cím egyaránt megadható. Kérjük jelölje 
meg, hogy a Geodában a teljes címe közölhető-e, vagy csak a településnév. Aki E-mail címmel rendelke-
zik, kérjük, adja meg. 
3. Szöveg. A szöveget MS Word-formátumban (doc, rtf) kérjük elküldeni. A cikkekhez magyar és/vagy 
angol nyelvű összefoglalás is készíthető (nem kötelező). A szövegben a csatolt ábrákra és táblázatokra 
hivatkozni kell (pl. 1. táblázat; 5. ábra). Irodalmi hivatkozások a szerző(k) vezetéknevével és évszámmal 
történik. Egyszerzős munka esetén pl.: Koch (1966) vagy (Koch, 1966); kétszerzős munka esetén pl.: 
Schafarzik & Vendl (1929) vagy (Schafarzik & Vendl, 1929); többszerzős munka esetén pl.: Reichert és 
társai (1931) vagy (Reichert és társai, 1931). 
4. Irodalomjegyzék (hivatkozások). Amennyiben a szövegben irodalmi hivatkozást közöl, úgy a cikk vé-
gén egy irodalomjegyzéket is kell készíteni. A hivatkozott irodalmat a következőképpen kell megadni: 
Folyóiratcikk esetében: szerző(k) (évszám): Cím. Folyóirat neve, kötetszám, oldalszám tól-ig. 
Például: Tokody L., Mándy T. & Nemesné Varga S. (1958): Gorceixit Felsőbányáról (Baia Sprie). Föld-
tani Közlöny, 88, 76-82. 
Könyv esetében: szerző(k) (évszám): Cím. Kiadó, város. 
Például: Koch S. (1966): Magyarország ásványai. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
5. Táblázatok. A táblázatok és ábrák szerkesztésénél kérjük figyelembe venni, hogy a Geoda tükörmérete 
12 × 17 cm. A táblázatokat úgy kérjük elkészíteni, hogy a fenti tükörméret esetén a táblázatban lévő szö-
veg mérete Times betűtípus esetén ne legyen kisebb 8 pontosnál. A táblázatokat külön fájlokban, MS 
Word (doc, rtf) vagy MS Excel (xls) formátumban tudjuk fogadni. A fájlnak tartalmaznia kell a táblázat 
szövegét, címét is. A táblázatokat arab számmal folyamatosan kell számozni. A szövegben a táblázatra a 
számával hivatkozunk (pl. 1. táblázat). 
6. Ábrák. A cikkekben színes és fekete-fehér ábrák és fotók közölhetők. Az ábrákat úgy kell elkészíteni, 
hogy az előző pontban megadott tükörméretben elférjenek. Ha az ábrában szöveg van, akkor a betűk ma-
gassága legalább 1 mm-es legyen. Fotók esetén a minimális képméret: 1600 × 1200 pixel (2 megapixel), 
vagy 13 × 10 cm, minimális felbontás 300 dpi. A cikkhez közölt táblázatokat és ábrákat egyesével, külön 
fájlokban kérjük elküldeni. Lényegében az összes gyakoribb képfájlt tudjuk fogadni, de előnyben része-
sítjük a jpg, bmp és tif kiterjesztéseket. A CorelDraw-ban készült ábrákat a 11-es vagy annál korábbi ver-
zióban kérjük küldeni. Az ábrák számozása szintén arab számokkal történik. A fotók is ábráknak minő-
sülnek, így azokat együtt kell számozni a többi ábrával. 
7. Ábraaláírások. Az ábraaláírásokat külön szöveges fájlban (doc, rtf) kérjük elküldeni. Fotók esetén kér-
jük tüntesse fel a készítője nevét is. Ásványfotók esetében a példány méretét mindenképpen meg kell ad-
ni. Az ábrák és fotók átvétele a szerzői jogi előírásoknak megfelelően történjék. 
 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az Interneten csak a Geoda tartalomjegyzékét tesszük közzé. 
Abban az esetben, ha cikkéhez összefoglalást készít, annak szövegét szintén feltesszük az Internetre, pdf 
formátumban. Kérjük jelezze, ha cikkének teljes szövegét meg kívánja jelentetni az Interneten, erre na-
gyon indokolt esetben lehetőséget biztosítunk. 
 
A cikkeket a következő címre kérjük küldeni: 
Magyar Minerofil Társaság 
3525 Miskolc, Kossuth u. 13. 
E-mail: geoda@t-online.hu 
 


