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Szerzői útmutató 

 
A Magyar Drogfigyelő szakmai, tudományos folyóirat célja, hogy objektív, 
tudományos igénnyel készült, de közérthető módon megfogalmazott eredeti és 
összefoglaló tanulmányok, beszámolók, illetve recenziók nyomán hiteles és naprakész 
információkat közvetítsünk a téma iránt érdeklődők számára. Nem titkolt módon a 
folyóiratunkban közölt cikkekkel a szakmai közösség mellett meg kívánja szólítani a drog 
témában kevésbé járatos, szélesebb társadalom tagjait is. A folyóirat tevékenysége során 
törekszünk továbbá arra, hogy közlésekre szolgáló teret biztosítsunk a pszichoaktív 
szerek – elsősorban tiltott szerek – témájával foglalkozó szakemberek és fiatal kutatók 
számára. 
 
Általános közlési feltételek 
 
A szerkesztőség elsősorban olyan magyarnyelvű kéziratokat vár közlésre, amelyek a 
pszichoaktív anyagok – elsősorban kábítószerek – kémiai, biológiai tulajdonságainak 
vizsgálatával, a szerhasználat orvos- és egészségtudományi, rendészeti, kriminológiai, 
szociológiai, jogi természetű elemzésével, értékelésével foglalkoznak. A szerkesztőség 
tudományos szakértő bevonásával a beérkezett kéziratot szakmai szempontból 
lektoráltatja, és fenntartja a jogot a kéziratok stilizálására, korrigálására, 
tipografizálására. 
A folyóiratban megjelenő publikációk nem a kiadó, illetve nem a szerkesztőség, hanem a 
szerzők saját, tudományos szabadságán alapuló álláspontját képviselik. Az el nem 
fogadott kéziratokat a szerkesztőség nem tárolja, azok mindegyike törlésre kerül. A 
szerkesztőség a folyóiratban másodközlést nem vállal. 
 
Kéziratok benyújtása 
 

A közlésre szánt kéziratokat kizárólag elektronikus formában (.doc, .docx kiterjesztéssel) 
a drogfigyelo@drogkutato.hu címre kérjük megküldeni. 
Beküldött kézirat fájlneve a következők szerint szerepeljen: SZERZŐ 
VEZETÉKNEVE_Tanulmány címe (például: Nagy_A kábítószerek története.doc). 
 
 
Kéziratok szerkesztése 
 
A kéziratokat Word szövegszerkesztővel kérjük elkészíteni és .doc, illetve .docx 
dokumentumként elküldeni a szerkesztőség címére. A szövegszerkesztés során kérjük 
figyelembe venni a következőket: 

 a kézirat címe és a szerző(i) az oldal tetején, középre igazítva, félkövérrel kiemelve; 
 a szerző(k) neve alatt affiliáció, email elérhetőség és ORCID azonosító 

(amennyiben a szerző rendelkezik vele); 
 Times New Roman betűtípus; 
 12-es betűmértet; 
 szimpla sortávolság; 
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 sorkizárás; 
 a kiemeléshez kurziválás használjanak; 
 az alcímek számozás nélkül, félkövér betűvel kerüljenek megjelölésre, 

balra igazítva; 
 lábjegyzetet indokolt esetben megjegyzés beszúrására használjanak. 

Kérjük, hogy a fentieken kívül oldalszámozást, szövegszerkesztői stílusokat, 
tabulátorokat, élőfejet vagy élőlábat, aláhúzást és egyéb rendhagyó 
formázásokat ne alkalmazzanak! 
 
 
Kéziratok terjedelme 
 
Az eredeti és összefoglaló tanulmányok elvárt terjedelme legfeljebb 15.000-30.000 leütés. 
A recenziók, beszámolók esetében az elfogadható terjedelem 5.000 – 10.000 leütés. 
 
Absztrakt 
 
Az eredeti és összefoglaló tanulmányokhoz minden esetben rövid, legfeljebb 1000 
leütésből álló tartalmi összefoglalót (absztraktot) kérünk készíteni magyar nyelven. Az 
absztraktok a főszöveg elején kerüljenek elhelyezésre. 
Az absztraktok végére magyar nyelven 3-5 darab kulcsszót kérünk feltüntetni. 
 
Hivatkozás 
 
A Magyar Drogfigyelő az APA (American Psychological Association) hivatkozási rendszert 
alkalmazza. A források hivatkozására a szövegen belül, zárójelekben kerüljön sor. A 
hivatkozás alkalmával a szerző vezetéknevét és a publikálás évszámát kérjük feltüntetni 
vesszővel elválasztva (pl. Liu, 1999). Szószerinti idézés esetén a pontos oldalszámot is 
kérjük megjelölni (pl. Williams, 2003, 22). Kétszerzős művek esetében – magyar és 
külföldi forrás esetében egyaránt – az „&” jelet kérjük használni (pl. Abraham & Smith, 
2012). Három vagy több szerző által jegyzett forrásoknál pedig az „et al.” rövidítés 
alkalmazandó (Tóth et al., 1989). 
Ha azonos szerzőtől egyazon évben több tanulmányra történik hivatkozás, akkor a 
közleményeket az évszám után írt betűkkel (a, b, c). jelekkel kérjük megkülönböztetni a 
szövegközi hivatkozásban és a felhasznált irodalomban egyaránt. 
Az internetes hivatkozásokat a szövegben (URL1), (URL2), (URL3), (URL4) stb. módon 
kérjük jelölni.  
 
Irodalomjegyzék 
 
Az irodalomjegyzéket a közlemény végén sorszámozás nélkül, a hivatkozott szerzők neve 
szerinti abc-sorrendben kérjük elhelyezni. Az APA hivatkozási rendszernek megfelelően 
az irodalomjegyzékben a szerző vezetékneve, vesszővel elválasztva keresztnevének első 
betűje (.) és a kiadás évszáma zárójelben szerepel (.), ezt követi a mű címe. 
A szövegben jelzett források mindegyikét tartalmazza az irodalomjegyzék, és fordítva, 
vagyis az irodalomjegyzék valamennyi pontja jelenjen meg a tárgyalás során. Az URL 
források az irodalom jegyzék végén, a szövegben szereplő sorrendjük szerint kerüljenek 
feltüntetésre. 
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Hivatkozási minták 
 

 Könyv esetében: a cím dőlt betűvel 
 

Zuckerman, M. (1994). Behavioral expressions and biosocial bases of 
sensation seeking. Cambridge Press, New York 
 

 Könyvfejezet esetében: A szerkesztett könyv címe dőlt betűvel; az adott fejezet 
kötetben elfoglalt helye (oldalterjedelem) zárójelben a kötet címe után 
 

Demetrovics, Zs. (2009). A droghasználat családi háttere. In. Demetrovics, Zs. (szerk.) 
Addiktológia alapjai I. (pp. 129-147). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 
 
Seligman, M. E. P. (1989). Explanatory style: Predicting depression, achievement, and 
health. In Yapko, M. D. (Eds.) Brief Therapy to Treating Anxiety and Depression (pp. 5-32), 
Brunner/Mazel, Inc., New York 
 

 Tudományos dolgozatok, kutatási jelentések/beszámolók esetében: a cím 
dőlt betűvel, a hivatkozott forrás jellegének megjelölésével 

 
Demetrovics, Zs. (2013). Viselkedési addikciók: spektrumszemléletű kutatások. Akadémiai 
doktori értekezés, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 
 
Elekes, Zs. (2007). Az ESPAD magyarországi adatfelvételének előzetes eredményei. 
Kutatási beszámoló: Az OKTA által támogatott K60707 számú pályázatról, Budapesti 
Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet, Budapest 
 

 Belső szakmai anyagok, jelentések és egyéb kéziratok esetében: a cím dőlt 
betűvel, a forrás minőségének megjelölésével illetve a „kézirat” kifejezés 
alkalmazásával 

 
ORFK (2019). A magyarországi kábítószer-bűncslekemények alakulása 2010-2015. 
Összefoglaló jelentés, kézirat, Országos Rendőr-főkapitányság, Budapest 
 

 Folyóirat esetében: a folyóirat neve dőlt betűvel; évfolyam, lapszám zárójelben  
 

Werch, C. E., Owen, D. M. (2002). Latrogenic effects of alcohol and drug prevention 
programs. Journal of Studies on Alcohol, 63(5), 581-590. 

 
 

 Újságcikk, szerzővel hivatkozott internetes forrás esetében: az újság neve 
dőlt betűvel 

 
Sun, L. H. (2021, March 3). CDC: States should prioritize people with disabilities as they 
broaden vaccine access. The Washington Post, 
https://www.washingtonpost.com/health/2021/03/02/cdc-vaccine-guidance-people-with-
disabilities/ 
 

https://www.washingtonpost.com/health/2021/03/02/cdc-vaccine-guidance-people-with-disabilities/
https://www.washingtonpost.com/health/2021/03/02/cdc-vaccine-guidance-people-with-disabilities/
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 Internetes hivatkozás esetében: URL(sorszám) és cím után a link 
dőlt betűvel 

 
URL1: Drugs, Brains, and Behavior: The Science of Addiction. Elérhető: 
https://d14rmgtrwzf5a.cloudfront.net/sites/default/files/soa.pdf 
 
 
Ábrák, táblázatok, diagrammok alkalmazása 
 
A kézirat a szöveg megértését segítő, a témához szorosan kapcsolódó ábrákat, 
táblázatokat, diagrammokat tartalmazhat. Fotók esetében, a megfelelő képminőséghez 
legalább 1400 pixel képszélességre van szükség. 
Kérjük, hogy a Word-ben szerkesztett táblázat, grafikonok, ábrák maradjanak 
szerkeszthető formában, ne kerüljenek képként lementésre. A másfajta szerkesztőben (pl. 
Excel) készített diagrammok, ábrák, grafikonok esetében a forrásfájlt (az ábrákat 
tartalmazó .xls dokumentumot) is kérjük a kézirattal együtt megküldeni. 
Az ábrák, táblázatok, diagrammok stb. mindegyikénél kérjük feltüntetni azok címét és 
forrását. Saját készítés esetén a „szerző(k) saját szerkesztése” megjegyzést kérjük 
forrásként feltüntetni. 
 

Felhasználási feltételek 
 
A szerző a kézirat benyújtásával egyúttal elismeri, hogy a benyújtott mű saját szellemi 
terméke, annak nyilvánosságra hozatalára jogosult egyúttal hozzájárul annak közléséhez 
és ahhoz, hogy az affiliáció kapcsán megadott e-mail elérhetőségét a tanulmány mellett a 
szerkesztőség feltüntesse.   
A szerkesztőség legfőbb célja, hogy a legújabb tudományos eredmények és vívmányok 
minél szélesebb olvasó körhöz eljussanak. Erre tekintettel a szerző a kézirat 
benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerzői jogok tulajdonosai az egyes 
szerzők, ugyanakkor a Magyar Drogfigyelőben megjelent tanulmányok mindenki számára 
szabadon felhasználhatóak, terjeszthetőek a szerző és a forrás tudományos 
sztenderdeknek megfelelő megjelölésével. 
A fentieknek megfelelő felhasználás során a szerző, vagy a kiadó előzetes beleegyezésére 
nincs szükség. 
A Magyar Drogfigyelőhöz beérkező kéziratok kezelése, lektorálása, szerkesztése, 
fordítása és megjelentetése díjtalan. 
 
 

A Magyar Drogfigyelő szerkesztősége 

https://d14rmgtrwzf5a.cloudfront.net/sites/default/files/soa.pdf

